
Creche deve ser concluída até o fim do mês

Legislativo transfere R$ 100 mil ao Executivo

Com capacidade para atender entre 90 e 95 crianças no turno integral, municipalidade agiliza trâmites para realizar o sonho da comunidade
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Na reta final, escola de educação infantil tem previsão de começar a atender crianças ainda este ano

V ALE DO SOL 13ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 4 DE JANEIRO DE 2019

Desde que assumiu, em 
janeiro de 2017, o prefeito 
Maiquel Silva tem entre os 
desafios da municipalidade 
concluir a obra da  primeira 
creche de Vale do Sol. Mais 
perto do que nunca de se 
tornar realidade, o líder do 
poder público municipal 
confessa que gostaria de ter 
inaugurado no fim de 2018. 
No entanto, não foi possí-
vel. Maiquel conta que em 
outubro do ano passado foi 
renovado o contrato com a 
empresa para que terminasse 
a obra até 15 de dezembro.

De férias, o Prefeito ficou 
30 dias fora, acompanhando 
de longe a execução da obra e, 
para sua surpresa, ao retornar 
às atividades na quarta-feira, 
26 de dezembro, teve a notí-
cia de que uma renovação no 
contrato foi feita, estendendo 
o prazo de conclusão da obra 
até o fim de janeiro deste ano. 
“Nossa expectativa é que 
realmente até o fim de janeiro 
se conclua a obra”, reitera.

Segundo Maiquel, está 
praticamente tudo pronto.  
“Agora está mais perto do 
que longe”, declara. “Segui-

damente converso com o 
engenheiro da empreiteira 
para que façam o máximo, 
para que concluam, pois as-
sim como estamos ansiosos 
para entregar tenho certeza 
que eles estão ansiosos para 
terminar a obra”, acrescenta. 
“Creio que agora vai”, diz, 
otimista. “Será uma das gran-
des obras que marcarão nossa 
gestão”, destaca. Maiquel 
entende que este é um anseio 
não só do poder público, mas 
também da comunidade va-
le-solense, tendo em vista o 
tempo em que a construção 
da creche está em andamen-
to. “Muitas pessoas estavam 
desacreditadas, que não iria 
sair esta obra”, comenta.  

 PRÉ-INSCRIÇÃO
O sonho de finalizar a obra 

da primeira creche de Vale do 
Sol está perto de se tornar rea-
lidade. Em dezembro, o Mu-
nicípio realizou a pré-inscri-
ção das crianças que podem 
vir a utilizar a estrutura. Com 
capacidade para atender uma 
média entre 90 e 95 crianças 
no turno integral, a pré-lista 
tem cerca de 45 crianças. Ou 
seja, poderá atender toda a 
demanda local.

ATENDIMENTO
Assim que a obra for con-

cluída e inaugurada, o Exe-
cutivo pretende agilizar a 
organização para dar início 
ao atendimento à comunida-
de. Para isso, terá que seguir 
alguns passos definidos pelo 
Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação 
(FNDE). “O primeiro passo 

é oficializar a inauguração”, 
explica. “Depois temos que 
mandar uma relação da lista 
de edital de contratados, 
se o mobiliário está em dia. 
Então eles vêm e fiscalizam”, 
completa.

Com todos os quesitos em 
dia e corretos, o FNDE auto-

riza e a creche passa a funcio-
nar. “Vamos tentar fazer isso 
o mais breve possível e agili-
zar a questão da burocracia”, 
frisa. “Podemos dizer que em 
2019 a creche irá funcionar. 
Vamos realizar este sonho da 
comunidade e da municipali-
dade”, comemora.

No fim da semana passa-
da, o prefeito Maiquel Silva  
recebeu em seu gabinete o 
presidente de 2018 da Câ-
mara de Vereadores, Márcio 
Bringmann. Na oportunida-
de o presidente fez o repasse 
de R$ 100 mil do Legislativo 
para o Executivo. O repasse 
foi possível graças a uma 
economia de recursos.

O recurso transferido será 
destinado para atender de-
mandas da comunidade: R$ 
40 mil para serviço tercei-
rizado de retroescavadeira; 
R$ 20 mil para aquisição e 
instalação de canos e bueiros; 
R$ 15 mil para melhorias na 
iluminação pública; R$ 5 mil 
para apoio à Brigada Militar, 
em especial aquisição de 
câmeras de vigilância; R$ 7 
mil para apoio ao esporte, 
em especial o pagamento 
da arbitragem no futebol 7 
ou campeonato de ginásios; 
R$ 5 mil para instalação de 
internet com acesso gratuito Entrega do repasse ocorreu na sexta-feira, dia 28 de dezembro

em centros comunitários, em 
especial na Linha Boa Espe-
rança, Fontoura Gonçalves 
e Alto Castelhano; R$ 5 mil 
para aquisição de cadeiras 
de rodas para a Secretaria de 
Saúde, visando o empréstimo 
à comunidade e R$ 3 mil para 
auxílio ao Coral Municipal.

Além deste valor, o Le-
gislativo já transferiu no 
ano passado R$ 5 mil para 
pagamento da arbitragem do 
campeonato de futebol regio-

nal, em que o município foi 
representado pelas equipes 
do Formosa e Trombudo, 
bem como R$ 20 mil para pos-
sibilitar a entrada gratuita na 
Feirasol. O presidente Márcio 
Bringmann afirma que so-
mente um trabalho realizado 
com respeito à comunidade e 
uma gestão com responsabi-
lidade possibilitam a econo-
mia de recursos, e com isso a 
realização de novos serviços 
para a população. 

Moradores reivindicam 
melhorias na rede de energia

Cerca de 20 moradores de 
Fontes do Vale realizaram 
uma reunião na Prefeitura 
na quarta-feira, dia 26, para 
pedir apoio do Executivo para 
melhorias na rede de energia 
elétrica. O grupo reivindica 
por melhorias na rede de abas-
tecimento, especialmente na 
poda da vegetação que passa 
próximo à linha de transmissão 
e um reforço na tensão, que 
atualmente é monofásica.

Os munícipes relataram que 
a falta de luz é frequente e que 
é necessária uma manutenção 
urgente. A Administração 
Municipal entrou em contato 
com o coordenador regional 
da RGE Sul, que se colocou 
à disposição para auxiliar no 
que for necessário. Além dis-
so, o Executivo encaminhou 
um documento à empresa 
oficializando a reivindicação e 
solicitando providências.

Pedido de moradores foi encaminhado à RGE Sul
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