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Jovens vão destacar papel
dos emancipacionistas
Sessão Plenária 
do Estudante é 
programação que 
ocorre na segunda-
feira, nos festejos 
pelos 27 anos do Vale

MILHO SAFRINHA
A Secretaria da Agri-
cultura de Vale do Sol 
informa que não haverá 
Programa Troca-Troca 
Safrinha 2019/20, Pro-
grama do Governo Es-
tadual. A pasta ressalta 
que não haverá semente 
de milho para nenhum 
produtor, mesmo aos 
que já haviam realizado 
o pré-pedido junto à 
Secretaria de Agricultura 
de Vale do Sol nos meses 
de setembro e outubro. 
A decisão é exclusiva-
mente da Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural 
– SEAPDR.

Alunos vivenciam de forma prática as atribuições que competem aos vereadores

RECONHECIMENTO

Incentivar a participação 
cidadã dos jovens na po-
lítica, no conhecimento 

da Administração Munici-
pal, na legislação, na tomada 
de decisões, na escolha de 
prioridades, nos anseios da 
comunidade. A Câmara de 
Vereadores de Vale do Sol 
valoriza isso com seus alu-
nos ao promover a Sessão 
Plenária do Estudante, que 
tem nova edição agendada 
para esta segunda-feira, dia 
4, a partir das 19 horas, em 
comemoração ao 27º aniver-
sário do Município. A casa 
do Poder Legislativo prome-
te ficar pequena para tanto 
público, que vai prestigiar 
a sessão a ser presidida pela 
aluna Brenda Luiza Flesch, 
da Escola Municipal de Ensi-
no Fundamental Willibaldo 
Michel. 

Já o cargo de vice-pre-
sidente será exercido pela 
aluna Amanda Carolina 
Haubert. A primeira secre-
tária será a aluna Stefani 
Kauani Lange e o segundo 
secretário, o aluno Maurício 
Luan Stumm. Os demais 
vereadores serão os alunos 
Ana Caroline Schwantz, 
Gabriel Henrique Gehrke, Is-

FOTOS SIMONE FlESch

Vários temas serão discutidos na Sessão Plenária do 
Estudante, como as ações previstas para serem reali-
zada no ano de 2020, alargamento da estrada da re-
gião serrana, funcionamento dos táxis, normas sobre 
a Regularização Fundiária Urbana – Reurb, Plano de 
Prevenção de combate a Incêndios – PPcI, atividades 
realizadas na área da saúde e educação, manutenção 
das estradas, transporte escolar, patrulha agrícola, 
entre outros. 
haverá transporte gratuito e especial para a Ses-
são Plenária do Estudante. Saída de herveiras, às 
17h30min, passando por Boa Esperança, Fontoura 
Gonçalves, Alto castelhano até a câmara de Verea-
dores. Importante salientar que os alunos irão desem-
penhar todas as prerrogativas que competem aos 
vereadores, além de votar projetos de lei que trami-
taram oficialmente no Poder Legislativo, porém de 
forma simbólica. 

NA pAuTA DOS ALuNOS

AVISOS

patinação é hoje 
e domingo tem 
trilheiros

MAIS FESTEJOS

Hoje, dia 1º, a progra-
mação de aniversário de 
Vale do Sol inicia com um 
show de patinação a partir 
das 20 horas, na Comu-
nidade Católica São José. 
Integrante da Associação 
Pró-Cultura de Vale do 
Sol, o Grupo de Patina-
ção é vinculado à Escola 
XLise, de Santa Cruz do 
Sul, e nesta apresentação 
contará com cerca de 100 
patinadores. Neste ano, a 
apresentação tem caráter 
beneficente. Será cobrado 
ingresso solidário de R$ 2, 
que será repassado para 
a Casa Lar Resgate da 
Infância de Vale do Sol.

TRILHEIROS
Já no domingo, dia 3, 

a partir das 8h30min, 
acontece o 6º Encontro de 
Trilheiros de Vale do Sol, 
com saída na Comunida-
de São José. A organiza-
ção é do grupo Lagartos 
do Vale e segundo o pre-
sidente, Juliano Kohl, são 
esperados de 250 a 300 
participantes vindos dos 
municípios da região. A 
trilha terá cerca de 70 
quilômetros de extensão 
e passa boa parte pela 
região serrana, como 
em Alto Trombudo. Ao 
meio-dia, o almoço será 
na Comunidade São José.

mael Konrad, Róger Samuel 
de Souza e Taylor Gabriel 
Behling Zuege. O espaço da 
Tribuna Popular também 
será usado pela aluna Jamile 
dos Santos de Camargo.

EMANCIpACIONISTAS 
SÃO CONVIDADOS
Vale do Sol só é município 

porque a Comissão de Eman-
cipação lutou e conquistou 
a independência do municí-
pio-mãe Santa Cruz do Sul e, 
por isso, os alunos da Escola 
Municipal Willibaldo Michel 
convidam os integrantes ou 
um representante para parti-
cipar da 23ª Sessão Plenária 
do Estudante, na noite desta 

segunda-feira.
A comissão foi forma-

da pelo presidente: Ireno 
Finkler, que, como convida-
do de honra, deverá receber 
uma placa em homenagem 
por todos os demais mem-
bros do grupo. Também 
integraram: vice-presiden-
te: Walmor Haas, primeira 
secretária: Marinez Reinke, 
segundo secretário: Hardy 
Fischborn (em memória), 

primeira tesoureira: ex-pre-
feita Beatriz Krainovic, se-
gundo tesoureiro: ex-prefei-
to Nelson Michel.

Já Conselho Fiscal foi for-
mado pelos senhores Siné-
sius Aloísio Winck, Aloísius 
Afonso Rohlfes (em memó-
ria) e Almiro Becker.

Os suplentes da Comissão 
de Emancipação foram Val-
miro Scherer, Benno Kist e 
Élio Bringmann.

comissão Emancipacionista será lembrada

AVISOS


