
VALE DO SOL17 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
26 E 27 DE JULHO DE 2019

Alunos têm desempenho
reconhecido pela Câmara
Indicados pelas 
escolas, jovens que se 
destacaram em 2018 
foram homenageados 
pelos vereadores 
nesta semana

CHAMADA PÚBLICA
A Prefeitura de Vale do 
Sol está realizando Cha-
mada Pública para fins de 
habilitação dos fornece-
dores e recebimento das 
propostas de gêneros ali-
mentícios da Agricultura 
Familiar para alimentação 
escolar. Os produtores 
têm até as 10 horas do 
dia 1º de agosto para en-
tregar os envelopes no 
Setor de Licitação. 

SAÚDE
A próxima reunião do 
Conselho Municipal de 
Saúde de Vale do Sol 
acontece no dia 1º de 
agosto, às 13h30min, na 
sala de reuniões do Hos-
pital Vale do Sol.

EXPEDIENTE
A Prefeitura de Vale do 
Sol estabelece ponto fa-
cultativo nesta sexta-fei-
ra, dia 26, data posterior 
ao feriado do Colono e 
Motorista. 

As escolas indicaram os seguintes alunos para serem 
homenageados:
|Escola E. E. F. Afonso Martin Rohlfes: Larissa Helena 
Schultz Kohn, Larissa Cristiane Gass de Oliveira,
Leticia Cristiana Gass de Oliveira
|Escola M. E. F. São João Batista: Rafaela Luisa 
Schroeder, Júlia Beatriz Konrath, Caroline Luana 
Schroeder
|Escola M. E. F.l Willibaldo Michel: Jaíne Nathália Diehl,
Letícia Vitória Pagel, Rafaela Mylena Rohr
|Escola E. E. M. Guilherme Fischer:
Ensino Médio - Viviane Larissa Berlt, Daniela Elisa 
Klein, Milena Isabel Rauber. 
Ensino Fundamental: Fernando Koehler, Laura Luiza 
de Azevedo, Sofia Fischer
|Escola M. E. F. Felipe dos Santos: Taina Eduarda 
Gabe, Gabriela Alessandra dos Santos Soares, Helen 
Rilene Pritsch
|Escola Família Agrícola de Vale do Sol: Adriana 
Luedtke, Fabiano Augusto Weiland, Isabel de Oliveira

Autoridades e alunos homenageados pelo desempenho em 2018
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Os vereadores de Vale 
do Sol entendem que 
valorizar a educação 

das suas crianças e dos jovens 
é apostar no futuro do muni-
cípio. Foi em 2010 que o Le-
gislativo criou o projeto para 
reconhecer e incentivar os 
alunos a buscarem melhores 
resultados em suas escolas, 
por meio do desempenho e do 
relacionamento. Surgiu, numa 
proposta do então vereador 
César Ebert, o Aluno Desta-
que, que nesta edição, realiza-
da na noite de segunda-feira, 
na primeira sessão solene do 
ano, homenageou 21 estudan-
tes pelo resultado obtido em 
2018 em seus educandários. 
Mais de 140 pessoas lotaram 
o plenário para acompanhar 
a distinção, abrilhantada pelo 
canto de Marco Machado e 
sua filha Ananda.

O presidente do Legislati-
vo, Vanderlei Airton Martin, 
frisou que a proposta nada 
mais é do que uma medida 
local de fomentar a educação 
pública. Assim, acredita que 
a premiação é uma forma de 
incentivar os alunos para que 
sempre busquem alcançar 
melhores resultados, o que, 
consequentemente, refletirá 
no futuro destes jovens, além 
de servir de motivação para 
que outros colegas e alu-
nos possam melhorar seus 
desempenhos escolares e 
serem também reconhecidos. 
“Estendo esta homenagem 
aos pais, pelo incentivo, e 
aos professores, pelos ensi-
namentos e conhecimentos 
compartilhados. Tenho certe-
za que o incentivo fez e conti-
nuará fazendo a diferença na 
vida de cada homenageado”, 
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HOMENAGEADOS

AVISOS

Prefeitura altera 
horário de 
atendimento

DECRETO

A partir de 1º de agosto 
entra em vigor o Decreto 
nº 2.391/2019, que estabe-
lece a alteração no expe-
diente e funcionamento 
nos setores e departamen-
tos da Prefeitura de Vale 
do Sol, que exerçam suas 
atividades vinculadas ao 
Centro Administrativo, 
biblioteca, CATE, Depar-
tamento de Assistência 
Social e CRAS. O horá-
rio será das 7h45min às 
11h45min e das 12h30min 
às 16h30min. A medida 
não se aplica aos servido-
res da administração dire-
ta e indireta que exerçam 
suas funções em órgãos 
distintos do mencionado.

A medida visa mini-
mizar gastos e custos; 
manutenção da prestação 
do serviço público, a me-
lhora da qualidade e do 
acesso ao serviço público 
prestado à população do 
interior, principalmente 
aos que dependem do 
transporte público.

Milena e Daniela foram homenageadas pela segunda vez

completou.
O prefeito Maiquel Silva, 

presidente do Legislativo 
quando foi realizada a pri-
meira homenagem aos alunos, 
em 2010, também destacou a 
iniciativa, assim como o autor 
da proposta, hoje Secretário 
de Obras. Ainda, diretores das 
escolas se manifestaram sobre 
a importância do esforço e 
da participação da família no 
aprendizado. 

GRATIDÃO
Entre as curiosidades, o 

fato das alunas Daniela Elisa 
Klein e Milena Isabel Rauber 
terem recebido a distinção 
pela segunda vez. Elas fo-
ram agraciadas em 2016 pelo 
desempenho no Ensino Fun-
damental no ano anterior, e 
agora foram premiadas pela 
atuação no Ensino Médio. 
Diversos estudantes aprovei-
taram a oportunidade para 
agradecer publicamente a ho-
menagem recebida, em nome 
de toda a turma, valorizar o 
apoio da família e o incentivo 
constante dos educadores. 
“Acreditamos que incentivar 
e investir em educação é fun-
damental para o desenvolvi-
mento comunitário”, frisou 
Adriana Luedtke, da Escola 
Família Agrícola (Efasol), 
uma das destacadas da noite.


