
ROLANTE
Obra de infraestrutura reformula a 

área turística do Morro da Asa Delta 
A prefeitura está investindo R$ 190 mil 

em uma obra de infraestrutura no Morro da 
Asa Delta. Os recursos, oriundos do Minis-
tério do Turismo por meio de uma emenda 
do Deputado Federal Eliseu Padilha, estão 
sendo utilizados para a construção de 
quiosque, banheiros, mirante, residência 
para caseiro, churrasqueiras, mesas, ilumi-
nação e abastecimento de água. 

“O Morro da Asa Delta é um dos 
nossos cartões postais mais bonitos, que 
atrai muitos turistas e serve de palco para 
várias competições de asa delta e para-
glyder organizadas pelo Grupo de Voo 
Livre de Rolante, o MG 10”, comenta  o 
morador Ademir Gonçalves. A obra, que 
iniciou em junho, deve ser concluída até 
o final de 2013. 

SANTA CLARA DO SUL
Executivo investirá R$ 110 mil para 

reformar espaço da escola Corbellini
Principal ponto de encontro da comu-

nidade de Linha Serrana, a área da antiga 
escola municipal João Batista Corbellini 
será reformulada pela administração 
municipal. A intenção é reconstruir o pa-
vilhão localizado ao lado do colégio, cuja 
estrutura estava em precárias condições.

Na semana passada, o Legislativo 
aprovou o projeto que autoriza o município 
a investir até R$ 110 mil para edificar o 
novo prédio. De acordo com a proposta, 
os moradores deverão se responsabilizar 
pela estrutura do telhado, contrapiso e 
serviços de apoio. Segundo o prefeito, 
Fabiano Immich, a localidade merece um 
espaço adequado para realizar atividades 
esportivas e de lazer, eventos comuni-
tários, culturais e sociais. “O novo local 
também será uma forma de melhorar os 

atendimentos prestados pelas equipes de 
saúde e assistência social aos moradores”.

Hoje, o clube de mães e os grupos de 
terceira idade e de bolão de mesa feminino 
e masculino utilizam o prédio escolar, 
desativado desde 2006 para sediar suas 
atividades. A moradora Semilda Kollet, 
de 64 anos, exalta a iniciativa do governo 
municipal de reformar o pavilhão. Joga-
dora assídua de bolão de mesa, acredita 
que a obra beneficiará toda a comunidade. 
A opinião é compartilhada pelo compa-
nheiro ,Lauro Scheibler, 61. Todo o fim 
de semana, ele frequenta a área da antiga 
escola para jogar bocha. Lauro elogia a 
administração municipal pela iniciativa de 
melhorar e ampliar o local de lazer dos mo-
radores. Ele se dispõe a trabalhar de forma 
voluntária na construção do novo prédio.

Dentro de algumas semanas, quem 
passar pelo centro de Campo Bom irá 
se deparar com uma cidade muito mais 
colorida e arborizada. A secretaria mu-
nicipal de Meio Ambiente, em parceria 
com empresas locais, está iniciando um 
projeto de remodelação das ruas da ci-
dade, que vai iniciar com a avenida João 
Schumann, seguindo para as avenidas 
Adriano Dias e João XXIII. O novo 
visual para as ruas ficará por conta das 
espécies de árvores que serão plantadas.

Já foram retiradas da João Schu-
mann as vegetações rasteiras, e, em 
seguida, ela começará a ser preparada 

para a remodelação. Serão 50 árvores 
que irão embelezar a via e ainda ajudar 
a manter o equilíbrio do oxigênio. A 
primeira espécie a ser plantada será o 
Ipê-Amarelo, pois sua raiz não se alas-
tra e suas características se identificam 
melhor com a arquitetura da via. “A 
avenida João Schumann foi escolhida 
como projeto-piloto por ser uma aveni-
da menor, e a intenção é padronizar as 
avenidas da cidade”, explicou o titular 
da secretaria, José Orth, que afirmou que 
algumas árvores da via permanecerão, 
como por exemplo os dois coqueiros que 
se encontram em sua extensão. 
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CAMPO BOM

Projeto de remodelação 
de ruas prevê o plantio 
de mais de 50 árvores

Espécies como o 
ipê-amarelo têm 
características 
que se identi-
ficam melhor 
com a arquite-
tura das vias
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SÃO JOÃO DO POLÊSINE
Parceria entre municípios oferece capacitação para merendeiras
Em uma parceria entre os municípios da 4ª Colônia, Emater 

Estadual e Regional, e as secretarias de Educação - represen-
tadas por suas nutricionistas - foi realizado, durante os dias 
23 e 24, terça e quarta-feira, um curso de capacitação para 
merendeiras da região. Dentro da programação, no primeiro 
dia, foram realizadas duas palestras: A importância do trabalho 
das merendeiras como educadoras na alimentação escolar 
e PNAE e Compras institucionais para alimentação escolar. 
Já na quarta-feira, outra palestra, sobre as boas práticas de 
manipulação de alimentos, explicou como se deve ofertar e 
preparar um alimento de qualidade nas escolas. 

O objetivo do curso foi dar instruções às merendeiras sobre 
a alimentação escolar e suas especificidades, como os 30% de 
alimentos das escolas que, segundo lei, devem ser originários 
da agricultura familiar. Segundo uma das coordenadoras da 

capacitação, a assistente técnica regional da área social da 
Emater Santa Maria, Angela Pereira, a alimentação escolar foi 
muito debatida e avaliada, ressaltando que alguns municípios 
já batem a marca dos 30% em suas escolas.

Também foram realizadas dinâmicas e trabalhos em grupo, 
importantes para a troca de experiência e conhecimento entre 
as participantes. Em outra atividade, as merendeiras, junto com 
nutricionistas e extensionistas, produziram alimentos somente 
com o uso de produtos da agricultura familiar. 

A capacitação foi realizada nas dependências da Escola João 
XXIII e contou com mais de 60 merendeiras das escolas muni-
cipais e regionais, além das nutricionistas de Dona Francisca, 
Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, São João 
do Polêsine e Silveira Martins, além de extensionistas regionais 
e estaduais da Emater. 

Ipê-amarelo é uma das espécies que será utilizada
Originária do Brasil, a árvore é 

bastante utilizada em projetos paisagís-
ticos. É natural do semi-árido alagoano, 
mas  se adaptou em outros estados do 
Brasil. No inverno, as suas folhas caem 
dos galhos da árvore. Na primavera, as 
folhas renascem cobrindo a árvore por 

completo. Em média, os ipês-amarelos 
têm 30 metros de altura, com tronco reto 
e tortuoso e fuste de 5 a 8 metros. Seus 
ramos são grossos, e uma copa alongada 
e alargada se estende em sua base. Cada 
flor possui coloração amarelo-ouro e um 
tamanho médio de 8 x 15 cm.
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 1º Semestre de 2013

LRF Artigo 48 � Anexo VII R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art.º 20 da LRF).
Limite Prudencial (§ Único Art. 22 da LRF)

6.859.556,51
7.505,069, 64
7.129.816,16

49,36
54,00
51,30

DIVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE RCL

Dívida Consolidada Líquida
Limite Definido por Resolução do Senado Federal

- 1.613.370,84
16.677.932,53

-11,61
120,00

GARANTIAS DE VALORES VALOR %SOBRE A RCL
Total das Garantias
Limite Definido por Resolução do Senado Federal

0,00
3.057.620,96

0,00
22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas
Operações de Crédito Externas e Internas
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita

0,00
0,00

2.223.724,34
972.879,40

0,00
0,00
16,00
7,00

RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO EM RESTOS A

PAGAR NÃO
PROCESSADOS

SUFICIÊNCIA ANTES DA
INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS

Valor apurado nos Demonstrativos Respectivos 1.052.668,91 1.010.657,33
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