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Pedaladas atraem 400 pessoas
Em tarde de calor 
intenso, passeio 
ciclístico foi atração 
de sábado em Vale do 
Sol, reunindo gente de 
todas as idades

Multidão aproveitou dia bonito para pedalar pelo centro da cidade
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Depois de duas vezes 
adiado por causa do 
tempo, São Pedro ca-

prichou e fez com que apro-
ximadamente 400 pessoas 
participassem dos cerca de 
oito quilômetros do trajeto 
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|Participante mais jo-
vem do evento: Elaine 
Vitória Gaspary, de seis 
meses
|Família com mais par-
ticipantes: Família Boa 
(Scherer e Rohr) 
|ciclista mais jovem: 
Eduardo Drachler, de 4 
anos 
|Bicicleta mais orna-
mentada: Elisa Zahn 
|ciclista mais idoso: 
José Armindo Frantz, 
de 70 anos 
|Ganhadores das bi-
cicletas: Bernardo 
Stumm, Ana Victoria 
Arévalo, Maria Eduarda 
henrique, lia Machado 
e Fernanda kappaun
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Prefeito também recebe alunos da Sessão Plenária do Estudante
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Erni foi acompanhado dos netos no passeio

do passeio ciclístico na tarde 
de sábado, dia 28. Aliás, mais 
do que pedalar e promover a 
saúde, a comunidade viveu 
uma programação repleta 
de atrativos. Teve mateada, 
sorteio de mais de uma cen-
tena de brindes, apresentação 
das candidatas a Soberana de 
Vale do Sol e desfile em carro 
aberto, muita integração e 
brincadeiras.

Erni Gehrke, que participa 
pelo terceiro ano do passeio 
ciclístico, é morador do Cen-
tro de Vale do Sol. Levou 
os netos, Nicholas Blank, 11 
anos, e Nathan Blank, seis 
anos. Estava muito empolga-
do em ter participado com os 
netos do passeio e feliz pelo 
tempo ter colaborado. Além 
do boné, a bicicleta de Erni es-
tava cheia de garrafas d’água 
para hidratar a turma, uma 
dica preciosa. 

De longe, chamava aten-
ção a bicicleta toda enfeitada 
da pequena Larissa Luisa 

larissa: feliz da vida com a bicicleta enfeitada

Na última semana, o pre-
feito Maiquel Silva recebeu 
em seu gabinete os alunos/
vereadores que estão parti-
cipando da Sessão Plenária 
do Estudante. O vice-prefeito 
Normélio João Reckers tam-
bém participou da reunião. 
Na oportunidade, foram 
abordados diversos assuntos 
sobre a gestão municipal, 
licitações, asfaltamento e 
outras obras.

Maiquel ressaltou que em 
2002 também participou da 
Sessão Plenária do Estudante 
e em 2004 concorreu ao cargo 

de vereador, elegendo-se 
para a legislatura 2005 a 
2008, na qual foi o vereador 
mais jovem do Rio Grande 
do Sul. Citou que de 2009 
a 2012 também exerceu a 
vereança, servindo de base 
para administrar Vale do Sol.

Logo após, a estudante/
vereadora Amanda Haubert 
questionou o Prefeito sobre 
o problema na rua localizada 
defronte ao hospital Vale do 
Sol e ele informou que será 
feito asfaltamento, estimado 
em R$ 317 mil e também está 
sendo elaborado um projeto 

para pavimentar o segui-
mento da rua, em direção 
oposta ao centro. 

Silva aproveitou para ex-
plicar sobre a Lei de Lici-
tações, para enaltecer que 
não é o prefeito que decide 
o valor que vai ser pago 
por uma obra e, sim, o pro-
cesso de licitação. Para ser 
realizada uma licitação, é 
preciso ser designada uma 
comissão, com no mínimo 
três servidores, que terá a 
responsabilidade de analisar 
as propostas e coordenar 
o processo para verificar a 

empresa que apresentar o 
menor valor para a execução 
do objeto, além de verificar 
se o valor é exequível, entre 
outros quesitos.

A estudante Jamile dos 
Santos de Camargo questio-
nou sobre o valor pago na 
construção da ponte sobre o 
arroio da Linha Cristina e o 
Prefeito informou que foi de 
R$ 305 mil. Também questio-
naram sobre as perspectivas 
da criação de empregos em 
Vale do Sol, oportunidade 
em que foi respondido que 
a empresa Innova Brasil Co-

mércio de Alimentos Ltda. 
irá gerar empregos logo que 
estiver instalada e que outras 
empresas estão pretendendo 
se instalar no município. 

Vários assuntos foram 
abordados, inclusive sobre 
a creche, as estradas, os ma-
quinários e sobre a Escola 
Willibaldo Michel, na qual 
estudam. O Prefeito colocou-
se à disposição para esclare-
cer qualquer outro assunto 
e desejou um ótimo desem-
penho na Sessão Plenária do 
Estudante, que será realizada 
na Semana do Município.

Schroeder, sete anos. Ela e 
os pais, Vanessa Eichstadt e 
Mário Maske, são moradores 
de Pinhal Trombudo e sem-
pre vão prestigiar o evento 
no centro da cidade. Foi a 

mãe quem ajudou Larissa a 
enfeitar toda a bicicleta com 
fitas. Segundo ela, a pequena 
estava tão empolgada para 
mostrar sua bicicleta que já 
queria andar com ela enfei-

tada na noite anterior. “Ela 
queria ir à casa da avó ontem, 
mas ficamos com medo de 
que as fitinhas fossem cair, 
preferimos estrear a bicicleta 
neste dia lindo”, conta a mãe.


