
Prefeitura quer financiar dois asfaltos
Tramita no Legislativo projeto de lei para contratar operação de crédito, com finalidade de pavimentar trechos em Rio Pardense e Formosa
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Em Rio Pardense, asfalto dará continuidade à pavimentação em frente da Escola Felipe dos Santos

Carolina almeida
redacao@jornalarauto.com.br

noTa mÁXima

INFRAESTRUTURA

Vale do Sol vai oferecer curso 
gratuito de informática

QUALIFICAÇÃO

V ALE DO SOL 11ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2019

Vale do Sol planeja asfaltar 
dois trechos esse ano, em Rio 
Pardense e em Linha For-
mosa. Ingressou na Câmara 
de Vereadores o projeto de 
lei número 011/E/2019, que 
pretende pavimentar a estra-
da geral de Linha Rio Parden-
se, no âmbito do Programa 
Pró-Transporte/Avançar 
Cidades/Mobilidade Urbana 
do Ministério das Cidades. 
O projeto quer autorização 
do Poder Legislativo para 
contratar operação de crédi-
to junto à Caixa Econômica 
Federal, até o valor de R$ 
1.187.500,00. A contrapartida 
municipal será de R$ 62,5 mil, 
sendo que a obra soma o total 
de R$ 1,25 milhão.

Originalmente a Carta 
Consulta aprovada previa 
um investimento de R$ 3,75 
milhões e comprometia toda 
a capacidade de endivida-
mento do Município, razão 
pela qual foi alterado para R$ 
1.187.500,00. Com o saldo re-
manescente, serão investidos 
recursos na pavimentação de 
Linha Formosa, na aquisição 
de máquinas rodoviárias 
para a Secretaria de Obras 
e a execução de um sistema 

de energia fotovoltaica no 
Centro Administrativo Mu-
nicipal.

CirCUlaÇÃo de ÔniBUS
O Programa Avançar Ci-

dades prevê apenas a execu-
ção de obras em perímetro ur-
bano, em locais de circulação 
de várias linhas de ônibus, 
razão pela qual foi escolhida 
a localidade de Rio Pardense. 
A obra será executada em 
CBUQ – concreto betuminoso 
usinado a quente (asfalto) e 
será uma continuidade da 
pavimentação hoje existente 
em frente à Escola Municipal 
Felipe dos Santos, em direção 
ao acesso a Linha Cachete.

O prazo da operação de 
crédito tem carência de até 
48 meses a partir da assina-
tura do contrato e prazo de 
amortização de até 20 anos. A 
taxa de juros é de 6% ao ano 
e a contrapartida é de 5,0% 
sobre o valor do projeto. Se-
rão vinculadas cotas parte do 
FPM na garantia da operação. 

FormoSa
Como o programa Avan-

çar Cidades é destinado ape-
nas a áreas urbanas, o trecho 
de Formosa, sendo no meio 
rural, está inserido em ou-
tro financiamento, junto ao 
BRDE, explica o secretário 
de Finanças, Claudeomir 
Karnopp.

Após a aprovação do pro-
jeto de lei no Poder Legisla-
tivo, o BRDE informou que o 
prazo de aprovação do finan-
ciamento é de até 120 dias. 
Após esse período, a Admi-
nistração poderá proceder a 
licitação para contratação da 
construtora. A meta é iniciar 
em 2019, frisa Karnopp.

O trecho de Rio Parden-
se, assim que aprovado na 
Câmara, o Executivo fará o 
encaminhamento à Caixa 
Econômica Federal, que não 
tem prazo para responder 
sobre a aprovação. “Mas já 

temos aprovada a nossa ca-
pacidade de endividamento 
na CEF e isso irá agilizar o 
processo, mas não existe um 
prazo de resposta”, completa 
o Secretário de Finanças, que 
mantém a expectativa de ini-

ciar a obra, igualmente, neste 
ano. “É um anseio antigo 
dessas comunidades e que 
sem sombra de dúvida são 
grandes merecedoras desses 
investimentos”, resume o 
prefeito, Maiquel Silva.

O Departamento de As-
sistência Social de Vale do 
Sol, em parceria com o Senar 
e Sindicato dos Trabalhado-
res Agricultores Familiares, 
vai oferecer curso gratuito 
de informática básica para 
maiores de 16 anos e curso 
gratuito de introdução à cos-
tura e transformação de peças 
de vestuário. As atividades 
de informática vão ocorrer 

nos dias 7 e 8 de março. Já as 
de costura serão de 11 a 14 de 
março. Ambas são na sede do 
Sindicato. 

Para Se inSCreVer
As inscrições são gratuitas 

e devem ser realizadas no 
Departamento de Assistência 
Social. As vagas são limita-
das. Mais informações atra-
vés dos telefones (51) 3750 
1122 ou 99847 4693. 

O Comandante do Co-
mando Regional de Polícia 
Ostensiva do Vale do Rio 
Pardo (CRPO/VRP), Valmir 
José dos Reis, recebeu na 
tarde de quarta-feira, na sede 
do Comando Regional, em 
Santa Cruz do Sul, o prefeito 
de Vale do Sol, Maiquel Sil-
va, o vereador Leonir Sche-
rer e o secretário de Finan-
ças, Claudeomir Karnopp. 
Na ocasião, foram tratados 
assuntos de interesse da co-
munidade vale-solense e da 
região, bem como o desenvol-
vimento de ações que possam 
contribuir para fortalecer 
cada vez mais a relação entre 
as duas instituições. 

O Prefeito agradeceu o 
empenho da Brigada Mi-
litar para que Vale do Sol 
se tornasse um pelotão, 
centralizando assim o Co-
mando do município, devi-
do à proximidade com os 
municípios de Herveiras 

O Município de Vale do Sol está 
com avaliação A+ (Rating da 
Secretaria do Tesouro Nacio-
nal), nota máxima, classifica-
ção de risco de crédito (rating) 
de acordo com indicadores 
fiscais e de endividamento 
apresentados atualmente.

Comitiva visita Comando regional 
da Brigada militar e pede reforço

MAIS SEGURANÇA

e Vera Cruz, havendo ne-
cessidade de priorizar a 
segurança local. Também 
pediu mais viaturas e efeti-
vo para reforçar a atuação.  
Ademais, o Comandante 
Regional destacou o plane-
jamento do incremento das 
Patrulhas Comunitárias do 
Interior (PCIs) naquela re-
gião, intensificando, assim, 
as ações de polícia ostensiva 
no interior, através de um 

policiamento articulado e de 
profundidade, descentrali-
zado e personalizado. 

Destacou também a im-
portância do estreitamento 
de laços com o poder público 
municipal e se colocou à dis-
posição para manter e fortale-
cer as relações interinstitucio-
nal, garantindo mais avanços 
na área de segurança pública, 
a partir de solicitações do 
Executivo e Legislativo.

Visita agradeceu parceria e reivindicou reforços
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