
Fazendo muito com pouco dinheiro
Executivo Municipal apostou em planejamento e organização da máquina pública para concretizar metas entre 2017 e 2018
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Maiquel Silva avalia mandato como louvável e projeta próximos dois anos
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PArA OS PrÓXimOS AnOS

LUTANDO PELO SUPERÁVIT

18ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2018V ALE DO SOL

O ano de 2018 está chegan-
do na reta final. Com ele, tam-
bém chega ao fim o segundo 
ano de mandato do prefeito 
de Vale do Sol, Maiquel Silva. 
Pela primeira vez à frente do 
Executivo, o líder do governo 
municipal reflete sobre as con-
quistas, os desafios e os obs-
táculos no caminho ao longo 
destes dois anos. Para Maiquel 
foi e está sendo surpreendente. 
“Principalmente pela grande 
dificuldade financeira”, diz. 
Apesar disso, com organi-
zação da máquina pública e 
planejamento dos setores de 
trabalho foi possível fechar 
o ano de 2017 com superávit 
de R$ 837.851,15, sublinha. O 
balanço deste ano ainda não 
está fechado, mas o Prefeito 
adianta que a tendência é não 
encerrá-lo no negativo. “Pas-
samos durante o ano inteiro 
mantendo o setor contábil em 
dia para que pudéssemos che-
gar no fim do ano no positivo, 
com a folha de pagamento em 
dia, com fornecedores em dia 
(nosso principal compromis-
so)”, salienta.

Maiquel revela estar bastan-
te realizado com os 50% de seu 
mandato. “Iniciei as atividades 
em janeiro de 2017 e esperava 
que as coisas fossem ainda  
mais difíceis. Mas com plane-
jamento conseguimos fazer 
muito com pouco dinheiro”, 
avalia. “Se formos fazer um 
comparativo de valores de  

arrecadação que o município 
tinha, era muito maior que é 
hoje. E não se fez, por exemplo, 
uma grandiosidade de obras 
pelo valor que se tinha”, ana-
lisa. “Ao mesmo tempo isso 
nos frustra, pois gostaríamos 
de ter feito mais pela nossa 
população, que merece, tanto 
no setor comercial, industrial 
quanto agropecuário. Porém, 
não conseguimos tirar as ideias 
do papel pela questão finan-
ceira. Entretanto, isso nos gera 
grande otimismo para que em 
2019 possamos entregar mais 
melhorias, mais obras para a 
população”, acrescenta.

Para Maiquel fazer uma 
retrospectiva destes dois anos 
de governo é louvável. “Uma, 
porque os servidores públicos 
foram muito participativos e 
contribuíram para que o ser-
viço fosse feito e executado da 
melhor forma”, elogia. “Várias 
metas e objetivos de plano de 
governo já conseguimos exe-
cutar, como a ponte Cristina, 
asfalto de Rio Pardense, o 
retorno da Feirasol e dos des-
files”, recorda. “Óbvio que têm 
algumas coisas que já gostaría-
mos de ter entregue, a exemplo 
da creche. Mas que está mais 
perto do que longe e devemos 
concluir a obra no início do 
próximo ano”, completa.

Para os próximos anos, 
entre as prioridades o Prefeito 
adianta que estará o produtor, 
tendo em vista que o municí-
pio é essencialmente agrícola 
e cada vez mais o agricultor 
necessita do poder público.

Para os próximos dois anos, Maiquel Silva salienta que entre as 
prioridades estará a aquisição de maquinário para auxiliar os 
produtores, aumento da terceirização de hora/máquina para 
os agricultores - maior demanda, além da entrega de material 
e acesso à propriedade.  
Recursos de emendas parlamentares a serem utilizados em: 
alargamento da estrada na região serrana; asfaltamento ou 
pavimentação em frente ao HBVS; pavimentação próximo à 
escola Afonso Martin Rohlfes e Ginásio Cipriano, em Faxinal de 
Dentro. Busca-se recursos para dar continuidade ao asfalto de 
Rio Pardense e de Formosa. Busca por contatos com empresas 
para apresentar nossa área industrial a fim de conquistar em-
presas para Vale do Sol. 

COnQUiSTAS enTre 2017 e 2018

| ASFALTO DE RIO PARDENSE
A obra iniciou na gestão ante-
rior, através de financiamento, 
tendo continuidade em 2017. 
A inauguração ocorreu em 
novembro de 2017 junto com 
o asfaltamento da rua Walter 
Lutz, que se interligam.
| PONTE SOBRE O
ARROIO CRISTINA
Desde 2014 a nova ponte 
sobre o Arroio cristina era 
reivindicada pelos vale-solen-
ses. No entanto, no governo 
de Maiquel Silva é que saiu 
do papel, sendo inaugurada 
em agosto de 2018. A obra 
começou a ser feita no início 

de maio, possível graças ao 
superávit de 2017, alcançado 
pelo Poder Público Municipal. 
| FEIRASOL
 A 7ª Feirsol estava prevista 
para 2017, no entanto, como 
o Poder Público Municipal não 
dispunha de verba orçamentá-
ria para aportar, Maiquel Silva 
optou em planejá-la melhor e 
realizá-la em novembro deste 
ano, junto com a Semana do 
Município. Foi necessário que 
o Executivo desse contrapar-
tida, no entanto, neste ano o 
evento também contou com 
recursos oriundos da Câmara 
de Vereadores de Vale do Sol. 
Além de recursos do caixa livre 
do Município, a Feirasol teve 
aporte de patrocinadores e 
apoiadores. Assim, foi possível 
realizar um evento gratuito à 
comunidade.
DESFILES
Em 2017, Vale do Sol contou 

com o desfile na Semana do 
Município, resgatando tra-
dicional atração. Para 2019, 
novo desfile será organizado, 
já que o mesmo ocorre a cada 
dois anos. O Município tam-
bém resgatou a festa alusiva 
ao Colono e Motorista, cele-
brado no dia 25 de julho, com 
o desfile temático que não 
ocorria há mais de 15 anos. O 
retorno ocorreu em parceria 
com a Sociedade Maurício 
Cardoso, de Rio Pardense. 
ÁREA PARA DISTRITO INDUS-
TRIAL E PARQUE DE EVENTOS
Em novembro deste ano, o 
Legislativo Municipal apro-
vou a autorização para o 
Poder Executivo aquirir área 
para implantação de dis-
trito industrial e parque de 
eventos. Agora, o Município 
está na parte burocrática da 
compra de área próxima ao 
trevo de acesso.


