
Terrenos baldios são fiscalizados
Prefeitura fará primeiro alerta para depois notificar formalmente. Só então passará a cobrar pelo serviço
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Prefeitura busca conscientizar proprietários sobre limpeza e roçada dos terrenos baldios

PARA RECLAMAR

LIMPEZA URBANA

V ALE DO SOL 11ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2019

Câmara analisa repasse 
para entidades culturais

PRÓ-CULTURA 

Na última reunião ordi-
nária realizada no dia 28, a 
vereadora Gertrudes Margir 
Melchior ressaltou a trami-
tação do projeto de lei nº 
12/E/2019, de autoria do 
Poder Executivo, que busca 
autorização legislativa para 
abertura de crédito adicio-
nal especial no orçamen-
to de 2019, no valor de R$ 
106.400,00. Esclareceu que, se-
gundo o Poder Executivo, visa 
o repasse de recursos financei-
ros às entidades vencedoras 

do Edital de Seleção Pública 
nº 01/2018 do Programa Pró-
Cultura RS 2017 FAC, firmado 
pelo município de Vale do Sol 
com o Estado do Rio Grande 
do Sul, através da Secretaria 
de Estado da Cultura. 

As entidades contem-
pladas foram a Associação 
Cultural e Folclórica Der 
Deutsche Jugendtanz, a As-
sociação Grupo de Dança 
Tradicional Gaúcha Tanga-
rás e a Associação Pró-Cul-
tura Vale do Sol.

O prefeito de Vale do Sol, 
Maiquel Silva, e o secretário 
Municipal de Finanças, Clau-
deomir Karnopp, estiveram 
nos dias 30 e 31 de janeiro em 
Porto Alegre. Na oportunida-
de, participaram de diversas 
audiências, com o objetivo 
de defender pleitos de Vale 
do Sol. As reuniões foram 
realizadas junto às secretarias 
de Estado, bem como, refor-
çadas as pautas em audiência 
com o Governador, Eduardo 
Leite. “Ainda, discutimos 
sobre projeto de drenagem 
urbana no centro do municí-
pio, haja vista que também é 
um pleito antigo da comuni-

dade”, salientou o Prefeito.
Na Secretaria de Desen-

volvimento Rural (SDR) foi 
discutido sobre a renovação 
de cedência da escavadeira 
hidráulica por mais 90 dias 
para atender agricultores 
e sobre perfuração de dois 
poços artesianos para cap-
tação nas regiões com maior 
frequência da falta de água. 
Também foi realizada a so-
licitação para cessão de uso 
de um veículo para fomento 
das agroindústrias familiares 
e solicitação de cessão de uso 
de 500 horas de trator esteira 
para atendimento nas pro-
priedades rurais. 

Prefeito e Secretário participam de audiência com Governador
EM PORTO ALEGRE

AGENDA

· IDENTIDADE
O Departamento de Assis-
tência Social de Vale do Sol 
comunica que não haverá 
confecção de Carteira de 
Identidade até o dia 1º de 
março, pois será emitido 
novo modelo de documento.

· VIDEIRAS DO VALE
A abertura oficial da colheita 
da uva nas Videiras do Vale, 
em Linha Herval de Baixo, 
ocorre na tarde desta sexta-
feira. A partir das 14 horas, 
diversas autoridades e con-
vidados serão recepciona-
dos no empreendimento.

· ALEVINOS
A Secretaria de Agricultura de 
Vale do Sol aceita pedidos de 
alevinos a partir do dia 4 de 
fevereiro. Todas as espécies 
de Carpas, Jundiá Cinza, Jun-
diá II, Piava, Tilápia, Trairão, 
Pacu, Surubim e Dourado 
estarão disponíveis para en-
comenda. Os pedidos serão 
aceitos até o dia 7 de março. 
Já a entrega ocorrerá no dia 
14 de março, a partir das 9 
horas, junto à Feira Rural, ao 
lado da Prefeitura. Não será 
aceito pedido por telefone e 
o pagamento deverá ser no 
ato da encomenda.

· BRECHÓ
Nesta sexta, dia 1º de feve-
reiro, tem brechó benefi-
cente defronte à Secretaria 
de Assistência Social, das 
13h30min às 17h30min. O 
valor com as vendas será 
destinado a ajudar o me-
nino Heitor de Vargas, que 
possui uma doença dege-
nerativa.

A Prefeitura de Vale do 
Sol começou a intensificar 
os trabalhos de fiscalização 
de terrenos baldios, que este-
jam com vegetação mais alta 
ou entulhos, em toda a área 
urbana do Município. Neste 
primeiro momento, a fiscal 
está orientando os proprie-
tários a proceder a limpeza. 
Após, todos aqueles que não 
cumprirem com a determi-
nação serão notificados e 
estarão sujeitos à cobrança 
pela limpeza a ser executada 
pelo Poder Público.

Conforme a fiscal do Mu-
nicípio, Greice Borges, a 
responsabilidade da limpeza 
dos terrenos é do proprietá-
rio. Essas informações cons-
tam no Plano Diretor Munici-
pal, na Lei Complementar nº 
04, do ano 2000, que institui 
o Código de Obras do Muni-
cípio e Disciplina a sua apli-
cação e na Lei Complementar 
nº 03, de 2000, que institui o 
Código de Meio Ambiente e 
de Posturas de Vale do Sol.

Os interessados em de-
nunciar esses locais, devem 
comparecer na Prefeitura e 
protocolar a solicitação, que 
pode ser mantida anônima. 
Desde o início do ano foram 
10 denúncias, segundo Grei-
ce, e todos foram alertados 
da fiscalização. Em 30 dias 
será feita a notificação para 
quem não limpou a área e 
só depois de outro mês será 
aplicada a cobrança pelo ser-
viço de limpeza, mais 10% a 

título de administração. Com 
isso, entre alerta da fiscaliza-
ção, notificação e cobrança, 
transcorrem dois meses. A 
partir dessas denúncias, a 
fiscalização municipal toma-
rá as providências. Denún-
cias por telefone não serão 
aceitas.

Claudeomir e Maiquel formalizaram pedidos ao Governador
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Na Secretaria de Seguran-
ça foram solicitados mais 
efetivo e viatura, já que o 
município conta agora com 
um Pelotão de Policiamento, 
tendo que prestar também 
atendimento ao município 
de Herveiras. No Instituto 
Geral de Perícias (IGP) foi 
abordado sobre a renovação 
do convênio para emissão 
de carteira de identidade no 
município até 2024.

Segundo o chefe do Exe-
cutivo, as audiências foram 
de grande importância para 
a municipalidade. “Conse-
guimos dar andamento a 
solicitações para melhorias 

no nosso Município e pedi-
dos de demandas da pró-

pria comunidade”, finalizou 
Maiquel.

Para denunciar algum ter-
reno que está com aparên-
cia de abandono, sujeira e 
macega é preciso protocolar 
na Prefeitura, mesmo que 
seja de forma anônima. Por 
telefone não será aceita a 
reclamação.


