
Legislativo soma quatro presidentes
Após renúncia de José Valtair dos Santos, que assumiu a Secretaria da Saúde, Legislativo teve nova eleição na sessão de segunda-feira
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Nova mesa diretora da Câmara ficou completa após eleição para Presidente e Vice, na segunda

SÓ NESTE INÍCIO DE ANO

Vale do Sol terá 1º Desafio MTB em abril
BICICLETA PRONTA?

V ALE DO SOL 11ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 2019

A Comunidade Católica 
São José, em Vale do Sol, será o 
ponto de encontro para quem 
aderir ao 1º Desafio MTB a 
ser realizado no município, 
no dia 28 de abril. O anúncio 
é convidativo: “você gosta de 
desafios, muita adrenalina, 
paisagens de tirar o fôlego 
e pedalar em trajetos jamais 
explorados? Então este pedal 
é para você. O 1º Desafio MTB 
Vale do Sol nos proporciona 
um pedal radical, com subidas 
e descidas técnicas, vistas exu-
berantes e uma sensação de li-
berdade que só o montain bike 
pode proporcionar. Haverá 
também percurso leve para 
aqueles que estão iniciando 
no pedal”.

Serão três trajetos: um per-
curso mais leve e curto, apro-
ximadamente 10 quilômetros, 
para iniciantes, percurso com 

pouca exigência; outro percur-
so médio de 30 quilômetros 
com subidas e descidas mais 
íngremes, com certo grau de 
dificuldade técnica; e o percur-
so longo, de 45 quilômetros, 
com grau de dificuldade téc-
nica maior. 

A programação inicia com 
café da manhã e entrega dos 
kits: das 6h até 7h45min. A 
largada será às 8 horas e o 
almoço a partir das 12h30min. 
O kit de ciclista inclui vale café 
da manhã, vale almoço, placa 
para a bike, cintas para placa 
e seguro. Como premiação, 
medalha para todos que com-
pletarem a prova.

Em breve serão abertas as 
inscrições, que terão o valor 
de R$ 75, até dia 22 de abril 
no site e até 26 de abril na Luiz 
Faccin Bicicletas, Av. Deputa-
do Euclides N. Kliemann, 544, 

Santa Cruz; e na Prefeitura 
Municipal de Vale do Sol. Não 
haverá inscrições na hora. A 
estrutura contará com pon-
tos de hidratação com água 
e frutas, batedores de motos, 
carros de apoio, estaciona-
mento gratuito, banheiros 
masculinos e femininos com 
chuveiro, placas de orienta-
ção, ambulância, demarcação 
do percurso, fotos do evento 
gratuitas e seguro. 

A idade mínima para a par-
ticipação nos percursos médio 
e longo é de 16 anos e é obri-
gatório o uso de equipamentos 
de segurança, principalmente 
o capacete. A participação de 
crianças será permitida apenas 
no percurso curto. A organi-
zação é da Audax Santa Cruz, 
com o apoio de Prefeitura 
de Vale do Sol e Luiz Faccin 
Bicicletas. Lenio, Dagoberto e Maiquel com coordenador da feira

Na tarde de terça-feira, o 
coordenador geral da Expoa-
gro Afubra, Marco Dornelles 
esteve na Prefeitura para a 
entrega do convite para o lan-
çamento e abertura da maior 
feira do Brasil voltada à agri-
cultura familiar. Dornelles 
foi recebido pelo prefeito 
Maiquel Silva, secretário de 
Agricultura, Meio Ambiente, 
Indústria, Comércio e Turis-
mo, Lenio Trevisan, e pelo 
chefe do Escritório da Ema-
ter/RS-Ascar de Vale do Sol, 
Dagoberto Antunes. 

A divulgação da Expoagro 
é considerada pelo coorde-
nador como um período de 
fortalecimento das parcerias 
com administrações muni-

cipais, Emater, Sindicatos, 
lideranças, órgãos oficiais e 
imprensa. “Se a Expoagro 
Afubra hoje tem sucesso é 
devido a estas parcerias, um 
trabalho em conjunto para 
trazermos os produtores 
rurais à Feira, para que eles 
possam verificar de perto as 
novidades do setor agrope-
cuário”, destaca Dornelles.

O lançamento da Feira será 
no dia 1º de março, durante 
um almoço no Parque da Ex-
poagro Afubra, que reunirá 
autoridades e imprensa. A 
19ª edição da Expoagro ocor-
rerá nos dias 26, 27 e 28 de 
março de 2019. O tema deste 
ano será Tecnologias para o 
Campo: Gestão.

Prefeito recebe convite para 
Expoagro Afubra 2019

FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR
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Na última segunda-feira, 
dia 11, foi realizada a eleição 
para suprir a vaga dos cargos 
de presidente e vice-presi-
dente do Poder Legislativo de 
Vale do Sol, após a renúncia 
dos titulares. O presidente até 
então, José Valtair dos Santos, 
deixou o cargo para assumir 
a Secretaria Municipal da 
Saúde. A renúncia também 
do vice-presidente, Vander-
lei Martin, possibilitou que 
o vereador concorresse à 
presidência da casa, sendo 
escolhido por unanimidade. 
O vereador Astor Luiz Jae-
ger foi eleito para o cargo de 
vice-presidente.

Mas já a partir da próxima 
segunda-feira, dia 18, Jaeger 
assume a chefia do Poder 
Legislativo devido ao gozo 
de férias do presidente elei-
to. Além disso, nesta data 
o Poder Legislativo estará 
composto por cinco suplen-
tes: na vaga do Secretário de 
Obras assumiu a suplente 
Gertrudes Margit Melchior; 
na vaga do Secretário de 
Saúde assumiu a suplente 
Lisandra Andrea Flesch; na 
vaga do presidente Vander-
lei Martin, a suplente Rejane 
Karnopp; na vaga do verea-
dor Eliseo Arend, o suplente 
Cedimar Adriano Martin; e 

na vaga do vereador Márcio 
Bringmann, o suplente Hen-
rique Becker. Isso porque os 
titulares Vanderlei, Márcio 
e Eliseo entrarão em férias a 
partir deste dia 18.

 Só neste início de ano, o 
Poder Legislativo de Vale do 
Sol soma quatro presidentes: 
José Valtair dos Santos e Van-
derlei Martin eleitos, Leonir 
Scherer e agora Astor Jaeger 
na cobertura de férias.

Já na próxima reunião es-
tão aptos para votação dois 
projetos de lei considerados 
de impacto para o Muni-
cípio.Um é da autorização 
legislativa para contratar 
operação de crédito junto à 
Caixa Econômica Federal, até 
o valor de R$ 1.187.500, para 
a pavimentação da estrada 
geral de Linha Rio Pardense, 
no âmbito do Programa Pró-
Transporte/Avançar Cida-
des/Mobilidade Urbana do 
Ministério das Cidades. 

A contrapartida municipal 
será de R$ 62.500. A obra 
soma um total de R$ 1,25 mi-
lhão. O prazo da operação de 
crédito tem carência de até 48 
meses a partir da assinatura 
do contrato e prazo de amor-
tização de até 20 anos. 

Já o outro projeto de lei nº 
10 busca autorização legisla-

tiva para contratar operação 
de crédito com o BRDE – 
Banco Regional de Desen-
volvimento do Extremo Sul, 
até o valor de R$ 970 mil. O 
objeto da operação de crédito 
é a pavimentação da estrada 
geral de Linha Formosa. O 
prazo da operação de crédito 
tem carência de até 24 meses 
e prazo de amortização de 
até 96 meses, na modalidade 
BNDES Automático. 


