
VALE DO SOL19 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
6 E 7 DE SETEMBRO DE 2019

Aprovada data para fim de
permissão de serviço de táxi

Passeio Ciclístico ocorre no feriado de 7 de setembro

Legislativo definiu 
que aqueles casos 
que estão com prazo 
máximo de 20 anos 
superado não serão 
renovados

BOLSA FAMÍLIA
Estão definidas as da-
tas para a pesagem dos 
beneficiários do Progra-
ma Bolsa Família. A exi-
gência de cumprimento 
da condicionalidade de 
saúde é para mulheres 
entre 14 e 44 anos, ges-
tantes de todas as idades 
e crianças menores de 
sete anos. Os integran-
tes destas faixas etárias 
devem comparecer para 
atender este requisito e 
assegurar a permanência 
da família no Programa 
Bolsa Família. Caso a 
família não realize a pe-
sagem, o benefício será 
bloqueado.
Datas:
|17 de outubro – ESF 
Verdes Vales e Raios de 
Sol - Na Câmara de Ve-
readores
Manhã: 8 às 11 horas
Tarde: 13 às 16 horas
|4 de outubro –
ESF Faxinal de Dentro 
Manhã: 8 às 11 horas
Tarde: 13 às 16 horas.

INCRA
Já está disponível a 
emissão do INCRA/CCIR 
para o exercício de 2019. 
Para emiti-lo, o produtor 
poderá comparecer à 
Prefeitura de Vale do 
Sol munido com o úl-
timo recibo. Caso não 
o tenha, o proprietário 
deverá trazer o CPF ou 
escritura/matrículas das 
propriedades em que 
é proprietário. A emis-
são também poderá ser 
realizada através do site 
https://sncr.serpro.gov.
br/ccir/emissao. Qual-
quer dúvida ligar para 
3750-1122 ou pelo celular 
51 99846-0643, com 
Luciano.

MILHO
A Secretaria Municipal 
de Agricultura de Vale 
do Sol comunica que 
a semente de milho do 
Programa Troca-Troca 
Safra 2019/2020 já pode 
ser retirada. Os produto-
res devem comparecer 
na Secretaria de Agri-
cultura para assinatura 
do contrato. A retirada 
da semente está sendo 
realizada junto ao Berçá-
rio Industrial (fundos da 
Brigada Militar) até o dia 
13 de setembro. 

Reunião com Executivo esclareceu pontos sobre serviço de táxi em Vale do Sol

TRANSPORTE

PROGRAMAÇÃO

Na última segunda-
feira, dia 2 de setem-
bro, os vereadores 

aprovaram o projeto de lei 
nº 53/E/2019 e definiram 
que as permissões de explo-
ração do serviço de táxi, que 
foram concedidas em pe-
ríodo anterior à publicação 
desta legislação e estiverem 
com o prazo máximo de 
20 anos já superado, serão 
extintas em 30 de abril de 
2020, sem possibilidade de 
renovação.

Após os esclarecimen-
tos prestados pelo prefeito 
Maiquel Silva, o secretá-
rio municipal Claudeomir 
Karnopp e a fiscal Greice B. 
da Fonseca aos vereadores 
que compõem as comissões 
temáticas e ao presidente 
Vanderlei Airton Martin, 
na Câmara de Vereado-
res, no dia 26, ficou clara a 
necessidade de uma data 
limite para a extinção das 
permissões para exploração 
do serviço de táxi em Vale 
do Sol. 

DIvulgAçãO

AVISOS

O 26º Passeio Ciclístico de 
Vale do Sol, que aconteceria 
no sábado, dia 31 de agosto, 
foi transferido para este fe-
riado do dia 7 de setembro, 
em virtude da chuva. As 
inscrições para concorrer 
aos prêmios, no valor de 
R$ 2 por pessoa, iniciam às 
13 horas com concentração 
em frente à Prefeitura. As 
inscrições também puderam 
ser realizadas durante a 
semana na Secretaria Muni-
cipal de Educação, Cultura 
e Desporto.

A largada do Passeio 
vai ocorrer por volta das 
13h30min, com percurso de 
oito quilômetros, aproxima-
damente. Após a pedalada 
serão realizados os sorteios 
de cinco bicicletas e mais 
de 100 brindes em frente 
ao Centro Administrativo. 
Também haverá premiação 
para o ciclista mais idoso, 
mais jovem (0 a 3 anos e 
acima de 3 anos), bicicleta 
mais enfeitada e família com 
mais participantes.

Durante o evento, tam-

bém haverá mateada. A 
comunidade pode trazer 
cadeira, cuia e água quente. 
A erva-mate será disponibi-
lizada pela Ervateira Lago 
Verde. Além disso, as can-
didatas a Soberanas de Vale 
do Sol vão desfilar em carro 
aberto. São esperadas cerca 
de 400 pessoas e a atividade 
tem o intuito de promover a 
prática de atividade física, 
bem como ser um momen-
to de lazer e integração. O 
Passeio Ciclístico é uma pro-
moção da Prefeitura de Vale 

do Sol, através da Secretaria 
de Educação, Cultura e Des-
porto. Em caso de chuva, o 
evento será transferido para 
uma nova data.

PERCURSO  
Rua Augusto Emmel, 

Av. 15 de Setembro até o 
entrocamento, rua Arno 
Ullmann, Av. 15 de Setem-
bro até o Posto Kanitz, rua 
Padre Guilherme até a curva 
que vai para Formosa, retor-
na pela rua Padre Guilher-
me, Av. 15 de Setembro até 
a Prefeitura.

Nesta oportunidade, o 
vereador Márcio Bringmann 
solicitou que seja realizado 
um estudo para que tenham 
mais pontos de táxis no mu-
nicípio. Por isso, o Secretá-
rio informou que será criada 
uma comissão que irá fazer 
este estudo nas localidades 
de Formosa, Rio Pardense, 
Faxinal de Dentro, Alto 
Castelhano, Boa Esperança 
e Alto Trombudo.

Conforme o vereador 
Leonir Scherer, a Lei Muni-
cipal nº 1.429/16, de 6 de ju-

nho de 2016, ao estabelecer 
normas para exploração do 
serviço de aluguel de veícu-
los – táxis – regulamentou 
que nenhuma permissão 
seria concedida por prazo 
superior a 20 anos, porém 
não definiu prazo para que 
as permissões que extrapo-
laram a data de vigência da 
Lei fossem finalizadas, ne-
cessitando, assim, da apro-
vação deste projeto de lei 
para solucionar o problema.

NOVAS PERMISSÕES
Da mesma forma, Sche-

rer informou que devido à 
extinção das concessões no 
ano que vem, será lançado 
um edital para a seleção 
de novos permissionários, 
além de possibilitar que os 
atuais concessionários tam-
bém participem do proces-
so, em iguais condições. “As 
pessoas que possuem a con-
cessão precisam apresentar 
anualmente a inspeção do 
veículo para verificar as 
condições de uso, garantin-
do segurança aos usuários”, 
concluiu.


