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Exposul 2020 está adiada 
por tempo indeterminado

A 28º EXPOSUL, 
que seria realizada 
entre 10 a 14 junho 
de 2020, está adiada 
por tempo indetermi-

Sementes Ipiranga apresentou as 
variedades de alto produtivi-
dade no TecnoAgro

   Uniggel Sementes 
apresentou seu portfólio na 
23ª edição do TecnoAgro

Decretado Toque de Recolher em 
Chapadão do Sul – Veja Decreto

Sementes Germinex presente 
no TECNOAGRO 2020 Prefeitura de Paraíso das Águas de-

creta fechamento de comércio, s e r -
v i ç o s  e  o u t r a s  m e d i d a s

Por meio do decreto nº. 
558, de 22 de março de 
2020, publicado no Diário 
Oficial do Município, edi-
ção nº 1.493/20, que cria 
o Comitê de Prevenção e 
Enfrentamento ao corona-
vírus – COVID-19 

PÁGINA 10
PÁGINA 08

PÁGINAS 06 e 07

PÁGINA 05

PÁGINA 03

PÁGINA 03
Com intuito de preservar a 
população de uma possível 
proliferação do COVOD 19, 
o prefeito municipal João 
Carlos Krug, publicou nessa 
segunda-feira 23, o Decreto 
que deu início ao “Toque de 
Recolher” no município de 
Chapadão do Sul. 
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PODER LEGISLATIVO CHAPADÃO DO SUL

INFORMATIVO DO PODER LEGISLATIVO CHAPADÃO DO SUL

PAUTA PARA A 1273ª 
SESSÃO ORDINÁRIA,
DA 4ª SESSÃO LEGIS-
LATIVA,
DA 8ª LEGISLATURA, A 
REALIZAR-SE
NO DIA 16/03/2020 –
EXPEDIENTE DE VE-
READORES
Requerimento n. 300/2020 
Vereador Elton Silva

REQUER-SE à Mesa, na 
forma regimental e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio 
de expediente ao Prefeito 
Municipal, João Carlos 
Krug, com cópia ao Secre-
tário de Educação, Guerino 
Perius, solicitando que seja 
esclarecido a este Vereador 
o que segue:
Considerando que este 
Vereador foi procurado 
por algumas famílias re-
sidentes no Assentamento 
Aroeira, que informaram 
que seus filhos, alunos da 
Escola Municipal Aroeira, 
estão saindo de casa para 
frequentar a escola, por 
volta das 3 horas da ma-
nhã e retornando apenas 
as 22 horas, isso porque 
agora estudam em período 
integral.
Destarte, resta esclareci-
mento quanto a este fato, se 
os pais foram consultados 
sobre esses horários, e ain-
da sobre o período de aulas 
ser integral.
Requerimento n. 301/2020 
Ve re a d o r  A n d e r s o n 
Abreu
REQUER-SE à Mesa, na 
forma regimental e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia ao Diretor do 
DEMUTRAN, Rudinei de 
Arruda Filho, solicitando 
que nos seja informado, 
quais são os critérios es-
tabelecidos para as Auto 
Escolas, quanto à utiliza-
ção de estacionamentos 
nas vias da Área Central 
do Município, referente à 
ônibus e caminhões de pro-
priedade das mesmas.
Solicito que, caso haja 
Legislação Municipal que 
trata da matéria, que seja 
enviada cópia anexa a essa 
resposta.
Indicação n. 1314/2020 
Ve re a d o r  A n d e r s o n 
Abreu
INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Secretário de 
Estado SEJUSP, Antônio 
Carlos Videira, com cópia 
ao Vice – Governador do 
Estado de MS, Murilo Mu-
rilo Zauith e ao Deputado 
Estadual, Rinaldo Modes-
to, solicitando intervenção 
no sentido de que seja 
destinado ao Município de 
Chapadão do Sul, o que 
segue:
– Quantitativo de 7 Poli-

Obras, Transportes e Servi-
ços Públicos, Ivanor Zorzo 
e ao Secretário SEDEMA, 
Felipe A. Scorsatto Btista, 
solicitando que sejam insta-
lados nas Praças, Escolas e 
Pontos onde se comercializa 
bebidas, um coletor per-
sonalizado em formato de 
garrafa feito exclusivamen-
te para receber materiais 
recicláveis como garrafas 
pets, copos descartáveis e 
outros derivados, denomi-
nado “PAPA PET”.
Indicação n. 1319/2020 Ve-
reador Anderson Abreu
INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário de 
Obras, Transportes e Servi-
ços Públicos, Ivanor Zorzo, 
para que possa construir 
uma cobertura na passarela 
saindo da Casa de Velórios e 
por toda sua extensão dentro 
do Cemitério Municipal, 
e que faça a aquisição de 
um Descensor utomático 
ou manual com rodas para 
caixões e ainda duas Ten-
das, medindo 4,5mx4,5m 
para utilização no Cemitério 
Municipal.
Indicação n. 1320/2020 
Vereadores Elton Silva e 
Professor Cícero
INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário de 
Educação, Guerino Perius, 
no sentido de que se crie 
uma Agenda, de conheci-
mento público, contendo a 
data de visitas da Diretora 
Municipal das Escolas Ru-
rais, nas Escolas Municipais 
Aroeira, Pedra Branca e 
Ribeirão Polo.
Indicação n. 1321/2020 
Vereador Elton Silva

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio 
de expediente ao Prefeito 
Municipal João Carlo Krug, 
com cópia ao Presidente da 
ASPUMCS, Nelson Hames, 
solicitando melhorias em 
torno da Associação dos 
Servidores Públicos Muni-
cipais de Chapadão do Sul 
– ASPUMCS, como poda 
de árvores, calçamento e 
reboco nos muros.
Indicação n. 1322/2020 
Vereador Elton Silva
INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia a Secretária de 
Saúde, Mara Núbia Soares 
Pereira, solicitando para 
que seja feita a pulverização 
de inseticida denominado 
Malathion, usado no ins-

trumento pulverizador, 
Bomba Leco, (Fumacê), 
nas Fazendas e Assenta-
mentos de nosso Muni-
cípio.
Indicação n. 1323/2020 
Vereador Vanderson 
Cardoso

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e de-
pois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao 
Prefeito Municipal, João 
Carlos Krug, com cópia 
ao Secretário de Obras, 
Transportes e Serviços 
Públicos, Ivanor Zorzo, 
solicitando que seja efe-
tuada pavimentação as-
fáltica na Avenida Santa 
Catarina, do lado da via 
que ainda não possui essa 
benfeitoria.
Moção de Aplausos 
n. 129/2020 Vereador 
MIKA

O Vereador Mika, da Câ-
mara Municipal de Cha-
padão do Sul, que esta 
subscreve, dispensadas as 
formalidades regimentais, 
encaminha MOÇÃO DE 
APLAUSOS, encaminha 
MOÇÃO DE APLAU-
SOS, a Senhora Jucelma 
Pereira Martins Reuter, 
membro do Clube de Caça 
e Tiro, que se consagrou 
Campeã Nacional de Tiro 
ao Prato, no Município de 
Ponta Grossa (PR).
MENSAGEM DO EXE-
CUTIVO
– Mensagem nº 005/2020. 
Executivo encaminha 
Substitutivo ao Projeto 
de Lei Complementar nº 
020/2020, que: “Altera a 
redação da Lei Comple-
mentar nº 086, de 04 de 
maio de 2016, e dá outras 
providências”.
ORDEM DO DIA
– Projeto de Lei Com-
plementar nº 019/2020. 
Executivo que: “Altera a 
redação da Lei Comple-
mentar nº 084, de 16 de 
novembro de 2015, e dá 
outras providências”.

ciais Civis, sendo 3 Escri-
vães e 4 Investigadores;
– Quantitativo de 10 bom-
beiros Militares, sendo pelo 
menos, 5 sargentos e os 
demais cabos ou soldados;
– Quantitativo de 16 Poli-
ciais Militares, pois, atual-
mente, estão trabalhando 
com 1/3 do efetivo neces-
sário.
– Quantitativo de 01 viatu-
ra para a polícia militar a 
fim de atender inclusive as 
necessidades da patrulha 
rural em nosso município.
Indicação n. 1315/2020 
Vereador Professor Cí-
cero
INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário de 
Obras, Transportes e Servi-
ços Públicos, Ivanor Zorzo 
e ao Secretário SEDEMA, 
Felipe A. Scorsatto Batis-
ta, solicitando que sejam 
retiradas duas árvores de 
grande porte, que ficam 
localizadas na Avenida 
Quatro, em frente à sede da 
Rede Feminina de Comba-
te, e posterior substituição 
destas árvores.
Indicação n. 1316/2020 
Vereador Vanderson Car-
doso
INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário 
de Obras, Transportes e 
Serviços Públicos, Ivanor 
Zorzo, solicitando que seja 
efetuado o recapeamento, e 
que seja de CBUQ – con-
creto Betuminoso Usinado 
à Quente, para um asfalto 
de melhor qualidade, na 
Avenida Rio Grande do 
Norte entre a Rua Brasil e 
Avenida Curitiba.
Indicação n. 1317/2020 
Vereador Vanderson Car-
doso
INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário de 
Obras, Transportes e Servi-
ços Públicos, Ivanor Zorzo, 
solicitando que seja efetu-
ada a pintura das calçadas 
em torno da quadra, loca-
lizada em frente ao fórum, 
visando que os praticantes 
de caminhadas noturnas 
tenham melhor visibilidade 
do trajeto.
Indicação n. 1318/2020 
Vereador Vanderson Car-
doso
INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário de 

PAUTA PARA A 1272ª 
SESSÃO ORDINÁ-
RIA,
DA 4ª SESSÃO LEGIS-
LATIVA,
DA 8ª LEGISLATURA, 
A REALIZAR-SE
NO DIA 09/03/2020 – 
SEGUNDA -FEIRA
EXPEDIENTE DE VE-
READORES 
Indicação 1308/2020 Ve-
reador Elton Silva
INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e de-
pois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao 
Prefeito Municipal João 
Carlos Krug, solicitan-
do que através do setor 
competente promova a 
limpeza dos terrenos per-
tencentes à municipalida-

de, bem como, que notifique 
os proprietários de terrenos 
particulares para realizar a 
limpeza com prazo especí-
fico, colocando em prática o 
que rege a Lei Municipal do 
Código de Posturas.
Indicação n. 1309/2020 
Vereadores
INDICO à Mesa, na forma 
regimental, e depois de 
ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio 
de expediente ao Gover-
nador do Estado, Reinaldo 
Azambuja, com cópia ao 
Secretário de Estado de 
Justiça e Segurança Públi-
ca, Antonio Carlos Videira, 
solicitando que seja enviado 
para Chapadão do Sul mais 
Bombeiros Militares.
Indicação n.1310/2020 Ve-
reador Anderson Abreu 
INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio 
de expediente a Deputada 
Federal Rose Modesto, com 
cópia ao Deputado Federal, 
Loester Trutis, Deputados 
Estaduais Rinaldo Modesto 
e Deputado Estadual, Bar-
bosinha para que disponibi-
lizem emenda parlamentar a 
fim de garantir a aquisição 
de kits de material escolar 
que podem ser enviados 
pelo governo federal aos 
municípios como parte do 
Plano de Ações Articuladas 
do SIMEC que está rece-
bendo as demandas e neces-
sidades de nosso município 
de Chapadão do Sul para 
atendimento da educação 
básica.

Indicação n. 1311/2020 
dos Vereadores Anderson 
Abreu e Vanderson Car-
doso
INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio 
de expediente ao Prefeito 
Municipal João Carlos Krug 
com cópia ao Secretário 
Municipal de Educação 
Guerino Perius, para que 
faça adesão à ata de registro 
de preços do FNDE disponí-
vel no Plano de Ações Arti-
culadas do SIMEC envian-
do a necessidade de nosso 
município e número de 
alunos da educação básica 
para recebimento de kits de 
material escolar que podem 
ser enviados pelo governo 
federal aos municípios.
Indicação n. 1312/2020 
Vereador Vanderson Car-
doso

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia Secretária de 
Saúde, Mara Núbia Soares 
Pereira, solicitando a con-
tratação de um pacote de 
cirurgia de Adenoidectomia 
e de Amigdalite.

Indicação n. 1313/2020 
Vereador Mika
INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário de 
Obras e Serviços Públicos 
Ivanor Zorzo, para que seja 
construída uma rotatório 
ao fim da Rua Treze, nas 
proximidades do Colégio 
Maper.
Moção de Aplausos n. 
127/2020 Vereadores
Os Vereadores da Câmara 
Municipal de Chapadão do 
Sul, que esta subscreve, dis-
pensadas as formalidades 
regimentais, encaminham 
MOÇÃO DE APLAU-
SOS, ao Capitão QOBM 
Eduardo Rachid Teixeira, 
que conduziu, com muita 
dedicação, respeito e reti-
dão o 7º Subgrupamento 
do Corpo de Bombeiros de 
Chapadão do Sul.
Moção de Aplausos n. 
128/2020 Vereador Prof. 
Cícero
O Vereador Prof. Cícero, 
da Câmara Municipal de 
Chapadão do Sul, que esta 
subscreve, dispensadas 
as formalidades regimen-
tais, encaminha MOÇÃO 
DE APLAUSOS, a Exma. 
Sra. Fernanda Proença de 
Azambuja, Promotora de 
Justiça, pela conquista do 
Primeiro Lugar no Prêmio 
Roberto Lira 2019 com o 
projeto Paralelas – Traçan-
do Novos Caminhos.
MENSAGEM DO EXE-
CUTIVO
– Mensagem nº 004/2020 – 
Projeto de Lei nº 137/2020 
de 28 de fevereiro de 
2020.

COMUNICADO: Po-
der Legislativo suspende 
atendimento ao público

De acordo com o DE-
CRETO LEGISLATIVO 
003/2020, O Poder Le-
gislativo de Chapadão do 
Sul informa que devido 
a disseminação do novo 
Corona Vírus (COVID-
19). No período de 18/03 
à 07/04 do corrente ano, 
TODAS as atividades 
deste parlamento serão 
realizadas à portas fecha-
das (sessões ordinárias e 
reuniões). Informa ainda 
que não haverá atendi-
mento ao público neste 
período, e que nossa 
equipe de colaborado-
res estará trabalhando 
internamente, portanto 
casos de extrema urgên-
cia deverão ser tratados 
via contato telefônico ou 
por e-mail.

 

M A I S  I N F O R M A -
ÇÕES:
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Exposul 2020 está adiada 
por tempo indeterminado

Nota de Informação O Sindicato Rural de Chapadão do Sul, vem através desta nota 
informar que, em razão à situação da saúde pública mundial, bem como as recomen-
dações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde quanto ao 
Coronavírus (COVID-19). Em decisão tomada pela diretoria do Sindicato Rural, e para 

zelar da saúde dos associa-
dos, servidores, e população 
em geral. Informa que:

I – A 28º EXPOSUL, que 
seria realizada entre 10 a 14 
junho de 2020, está adiada 
por tempo indeterminado.

II – As atividades do SE-
NAR/MS junto com o Sin-
dicato Rural estão suspensas 
por tempo indeterminado 

(cursos, SEJA, entre outros relacionados). Os atendimentos do Sindicato Rural aos 
associados, produtores rurais, população em geral, será apenas pelo telefone de plantão 
(67) 9.8471-9244 (ligação e WhatsApp) e e-mail: sindrural@outlook.com.br.

Todas as atribuições acima citadas estarão em vigor a partir da data de 23 de março 
de 2020. Contamos com a compreensão de todos, a saúde em primeiro lugar. Aten-
ciosamente, SINDICATO RURAL DE CHAPADÃO DO SUL. Chapadão do Sul, 21 
de março de 2020.

COVID-19| Nota da Agroma-

Decretado Toque de Recolher em 
Chapadão do Sul – Veja Decreto

DECRETO Nº 3.254, 
DE 23 DE MARÇO DE 
2020.

“Dispõe sobre as me-
didas temporárias a serem 
adotadas, no âmbito da 
Administração Pública do 
Município de Chapadão 
do Sul/MS, para preven-
ção do contágio da doença 
COVID-19 determinando 
toque de recolher em todo 
o território do Município de 
Chapadão do Sul além de 
outras providências”.

O Prefeito Municipal de 
Chapadão do Sul, Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso 
de suas atribuições

legais e,
Diário Oficial CHAPA-

DÃO DO SUL – MS
Considerando a situação 

de emergência causada pela 
pandemia mundial do coro-
navírus (SARS-CoV2) e as 
projeções de contaminação 
realizadas por especialistas 
para os próximos dias;

Considerando o disposto 
no art. 196 da Constituição 
Federal, segundo o qual a 
saúde é direito de todos e 
dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à 
redução do risco de doença 
e de outros agravos, e ao 
acesso universal e igualitá-
rio às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e 
recuperação;

Considerando o disposto 
na Lei Federal nº 13.979, 
de 6 de fevereiro de 2020, 
que dispõe sobre as me-
didas para enfrentamento 
da emergência de saúde 
pública de importância in-
ternacional decorrente do 
coronavírus;

Considerando a Medida 
Provisória nº 926, de 20 de 
março de 2020, que altera a 
Lei Federal nº 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020;

Considerando a Portaria 
nº 188, de 3 de fevereiro 
de 2020, do Ministério da 
Saúde, que dispõe sobre 
a Declaração de Emer-
gência em Saúde Pública 

de Importância Nacional 
(ESPIN);

Considerando as medi-
das de emergência em saú-
de pública de importância 
nacional e internacional 
dispostas no Regulamento 
Sanitário Internacional, 
promulgado pelo Decreto 
Federal nº 10.212, de 30 
de janeiro de 2020;

Considerando o Decre-
to nº 15.391, de 16 de mar-
ço de 2020, do Governo 
do Estado de Mato Grosso 
do Sul, que dispõe sobre 
as medidas temporárias a 
serem adotadas no âmbito 
da Administração Pública 
do Estado de Mato Grosso 
do Sul, para prevenção do 
contágio da doença CO-
VID-19 e enfrentamento 
da emergência de saúde 
pública de importância 
internacional decorrente 
do coronavírus (SARS-
CoV-2), no território sul-
mato-grossense;

Considerando a neces-
sidade quanto a tomada 
iminente e severa de me-
didas eficazes objetivando 
conter tanto a circulação 
quanto a aglomeração de 
pessoas no território do 
município, D E C R E T 
A:

Art. 1º. Fica determi-
nado toque de recolher a 
partir de 23 de março de 
2020 até 10 de abril de 
2020, das 20 às 5:00 horas 
do dia seguinte, para con-
finamento domiciliar obri-
gatório em toda a extensão 
do território do Município 
de Chapadão do Sul, res-
tando proibida a circulação 
de pessoas, exceto quando 
necessária para acesso aos 
serviços compreendidos 
como essenciais, desde 
que comprovada a necessi-
dade ou urgência, pautado 
no Princípio da Suprema-
cia do Interesse Público 
Sobre o Particular.

Parágrafo Único. A lo-
comoção no horário em 
que vigorar a determina-

ção do toque de recolher 
deverá ser realizada pelo 
cidadão individualmente, 
sem acompanhante, salvo 
comprovada necessidade 
ou urgência.

Art. 2º. A infração ao 
teor do Decreto poderá 
resultar em apreensão de 
veículos, condução forçada 
de pessoas até suas residên-
cias e repreensão verbal, 
realizadas pelas autorida-
des competentes. Art. 3º. 
Em decorrência do toque 
de recolher fica proibida a 
circulação e permanência 
de pessoas nos parques, 
praças públicas munici-
pais, logradouros e ruas, 
objetivando evitar contato e 
aglomerações, pelo período 
em que vigorar o presente 
Decreto.

Art. 4º. O descumpri-
mento das medidas impos-
tas no presente Decreto 
serão apuradas pela Secre-
taria Municipal de Saúde, 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Meio Ambiente e 
Secretaria Municipal de 
Finanças, alicerçadas pelas 
legislações municipais, Lei 
Federal nº 6.437/1977, art. 
10º e crimes tipificados nos 
artigos 267, 268 e 330 do 
Código Penal.

Parágrafo Único. Fica 
delegado, em caráter ex-
cepcional pelo prazo em 
que vigorar o presente De-
creto, à Polícia Civil e 
Militar os poderes de fis-
calização pertencentes às 
Secretarias envolvidas bem 
como quanto ao cumpri-
mento efetivo do Decreto 
em relação aos cidadãos/
indivíduos/transeuntes.

Art. 5º. Este Decreto 
entra em vigor na data da 
sua publicação.

Chapadão do Sul – MS, 
23 de março de 2020.

João Carlos Krug Pre-
feito Municipal
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Prefeito de Alcinópolis emite decreto 
suspendendo eventos públicos e au-

, foi publicado em edi-
ção extra do Diário Oficial 
de Alcinópolis o decreto 
com recomendações e re-
gulamentações a serem 
adotadas no município 
para prevenção ao Covid-
19, com suspensão das 
aulas e também de eventos 
privados com mais de 50 
pessoas. Também foi defi-
nida exigência de higiene 
para igrejas, lojas entre 
outros locais.

Todos os eventos pú-
blicos agendados pelos 
órgãos ou entidades mu-
nicipais ficam suspensos 
a partir desta quarta-feira 
(18) e deverão ser remar-
cados após a oitiva do Co-
mitê Municipal de Saúde 
de Combate ao Covid-19 
e da Secretaria Municipal 
de Saúde. Concessões de 
licenças ou alvarás para 
realização de eventos pri-

 Legislativo divulga pauta prevista 
para a próxima Sessão Ordinária

No d ia  23  de  mar -
ço  o  l eg i s l a t ivo  mu-
n i c i p a l  r e u n i r - s e - á 
pa ra  a  r ea l i zação  de 
uma  Sessão  Ord iná -
r i a ,  t endo  como  um 
d o s  p o n t o s  d a  p a u -
t a ,  a  a p r e s e n t a ç ã o 
do  demons t r a t ivo  da 
P res t ação  de  Con tas 
d a  C â m a r a  M u n i c i -
p a l  d e  A l c i n ó p o l i s , 
r e f e ren te  aos  meses 
de  j ane i ro  e  f eve re i -
ro  de  2020 .

O u t r o  p o n t o  i m -
por t an te  inc lu ído  na 
pau ta  des t a  Sessão  é 
a  vo tação  do  Pro je to 
de  Le i  n º  001 /20  que 
d e n o m i n a  d e  A d e -
v i n a  C r i s ó s t o m o  d a 

vados com público supe-
rior a 50 pessoas ficam 
vedados.

Entre os eventos proi-
bidos a serem realizados 
também são incluídos 
os dos estabelecimentos 
provados e também igre-
jas e feiras livres, sendo 
expressamente proibida 
a realização dos eventos 
com mais de 50 pessoas, 
sob pena de cassação de 
alvará de licença e funcio-
namento.

A partir de 23 de março 
fica suspenso o funcio-
namento das escolas da 
Rede Municipal de Ensi-
no, Centro de Convivên-
cia de Idosos, Centro de 
Atendimento da Criança e 
do Adolescente, Escola de 
Futebol, Banda Musical 
Iulle Martins Rezende, 
além da visitação pública 
às Unidades de Conserva-
ção Municipais e Casa da 

Memória Nairo Barcelos.
Funcionários públicos 

com mais de 60 anos e 
gestantes passam a traba-
lhar em casa a partir de 
quinta-feira (19), seguindo 
orientação de casa pasta, 
podendo ser prorrogado 
conforme a necessidade, 
com exceção dos servido-
res do sistema público de 
saúde.

Foram ainda suspensas 
aos servidores municipais 
a serviço do Município 
de Alcinópolis os deslo-
camentos no território na-
cional e ao exterior, exceto 
nas áreas da saúde. Em 
casos excepcionais, tais 
deslocamentos podem ser 
expressamente autorizados 
pelo prefeito Dalmy Cri-
sóstomo, após justificativa 
formal da necessidade do 
deslocamento feito pelo 
secretário da pasta.

Locais de grande cir-
culação de pessoas, como 
igrejas, comércio em geral, 
devem reforçar as medidas 
de higienização de super-
fícies e disponibilizarem 
álcool gel 70% ou sabonete 
líquido para todos os usuá-
rios, em local sinalizado.

S i lva  a  á rea  de  l aze r 
d o  J a r d i m  B o m  S u -
cesso .

A s  s e s s õ e s  s ã o 
p ú b l i c a s ,  n o  e n t a n -
t o ,  a  f i m  d e  c o n t e r 
a  d i s s e m i n a ç ã o  d o 
C O V I D - 1 9  e  a t e n -
dendo  à s  r ecomenda-
ções  da  Sec re t a r i a  de 
S a ú d e ,  o  l e g i s l a t i v o 
c u m p r i r á  a  p o r t a r i a 
n º  0 0 6 / 2 0 ,  d e  1 7  d e 
m a r ç o  d e  2 0 2 0 ,  q u e 
de t e rmina  no  §1 º  de 
A r t .  1  “ F i c a  v e d a d o 
o  acesso  de  pes soas , 
q u e  n ã o  e s t e j a m  a 
t r a b a l h o ,  a o  p r é d i o 
da  Câmara  Munic ipa l 
de  Alc inópo l i s  –  MS. 
A s  s e s s õ e s  o r d i n á -

r i a s  s e rão  r ea l i zadas 
r egu la rmen te ,  a t é  s e -
g u n d a  o r d e m ,  c o m 
p e s s o a s  r e d u z i d a s  e 
s em p resença  de  pú -
b l i c o  –  g a r a n t i d a  a 
pub l i c idade  dos  a tos 
med ian te  g ravação  e 
d ivu lgação  des t a s” .

D e s t a  f o r m a ,  a 
p o p u l a ç ã o  a l c i n o -
p o l e n s e  d e  d e m a i s 
i n t e r e s s a d o s  p o d e -
r ã o  a c o m p a n h a r  a s 
s e s s õ e s  a t r a v é s  d a s 
t r ansmissões  ao  v ivo 
nas  r edes  soc ia i s  ofi -
c i a i s .
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Sementes Ipiranga apresentou as variedades 
de alto produtividade no TecnoAgro

A Sementes Ipiranga 
participou da 23ª edição 
do TecnoAgro da Fundação 
Chapadão. O evento foi um 
grande sucesso, contando 
com a presença de um 
grande número de pessoas 
durantes os três dias.

Durante os três dias do 
evento, os visitantes do 
estande da Ipiranga, foram 
recepcionados pelo gerente 
Comercial Rudson e Tecão, 
que apresentaram aos vi-
sitantes todo portfólio da 
empresa, e o lançamento 
da Brasmax Voraz, com 
orientações e informações 
detalhadas da variedade.

O Proprietário da em-
presa, André Adams, tam-
bém esteve presente no 
TecnoAgro e recepcionou 
visitantes e clientes.

Rudson, Gerente Co-
mercial da Sementes Ipi-
ranga, fez um balanço 
sobre a participação da 
empresa nesta edição do 
TecnoAgro. “O evento foi 
muito bom, recebemos em 

nosso estande clientes de 
toda a região, e tivemos a 
oportunidade de comparti-
lhar com eles as novidades 
da empresa. Além disso, 
tivemos a oportunidade 
de debater tecnicamente 
com eles diversos assun-
tos relevantes que poderão 
ajudá-los a obter melhores 
resultados em suas proprie-
dades”, relata o gerente.

Sobre as variedades 
apresentadas,  Rudson 
afirmou que apresentou 
excelentes resultados de 
produtividade em toda a 
região, além de mostrar a 
satisfação dos clientes da 
Sementes Ipiranga.

Estamos sempre prontos 
para dar todo o suporte 
necessário – seja antes, du-
rante ou após o plantio – na 
hora que você mais preci-
sar, estaremos lá, ouvindo 
e prestando atenção. Esse é 
o compromisso da empresa 
com seus clientes
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Uniggel Sementes apresentou seu  
portfólio na 23ª edição do TecnoA-

A Uniggel Sementes, 
participou da 23ª Edição 
d o  T e c n o A g r o  d a 
Fundação Chapadão, 
a p r e s e n t a n d o  s e u 
portfólio de produtos, 
que oferece ao agricultor 
soluções sob medida 

em biotecnologia, com 
maior produtividade e 
germinação 

N o  e s t a n d e  d a 
Uniggel Sementes, os 
visitantes do evento, 
foram recepcionados 
pelo seu diretor, Ronan 

Garcia e o Agrônomo 
da empresa Gilvanio 
Pereira e sua equipe de 
agrônomos e técnicos, 
onde poderão conferir 
diversas experiências 
que retratam o padrão 
superior da semente 

é o resultado de muita 
dedicação e cuidado em 
todas as etapas da produção 
de suas sementes

Para atender à demanda 
dos  p rodu tores  que 
buscam utilizar em suas 
propriedades sementes 

tratadas dentro da indústria, 
a  Uniggel  Sementes 
possui tecnologia de 
ponta e está sempre 
investindo em tecnologia 
e qualificação, usando 
sempre os  melhores 
métodos e serviços para 
uma semente de alto 
padrão.

A Uniggel Sementes 
tem orgulho em contar 
com grandes marcas, 
que valorizam ainda 
mais  seus  p rodu tos 
e serviços, obtendo no 
final de cada safra maior 
produtividade.

Social
Va l o r i z a r  s e u s 

clientes é o forte da 
Uniggel Sementes, 
neste ano, mais uma vez 
a empresa realizou um 
jantar aos seus clientes 
e convidados,  que 
lotaram o seu estande 
para um momento de 
descontração e também 
bate papo.
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Uniggel Sementes apresentou seu  
portfólio na 23ª edição do TecnoAgro
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Sementes Germinex presente 
no TECNOAGRO 2020

A Sementes Germinex 
esteve presenta na TEC-
NOAGRO 2020 que foi 
realizada de 11 a 13 de 
março.

No seu espaço os visi-
tantes da feira e seus clien-
tes tiveram a oportunidade 
de ver e interagir com as 
novas cultivares de soja 
que a empresa está trazen-
do para o mercado.

Com licenciamento de 
multiplicação das genéti-
cas Neogen, SoyTech Se-
mentes, TMG, MONSOY 
e NIDERA SEMENTES, a 
Sementes Germinex apre-

sentou alguns de seus pro-
dutos para o ano de 2020, 
cultivares de alta perfor-
mance que vem para somar 
e atender necessidades dos 
produtores de Chapadão e 
região, mostrando seu com-
promisso de PARCERIA 
QUE DÁ CERTO.

Estrategicamente loca-
lizada na feira ao lado da 
TMG a Sementes Germinex 
interagiu com seus visitan-
tes mostrando as cultivares 
de soja TMG 2383 IPRO e 
a TMG 1180 RR..
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COPAMIS – COOPERATIVA AGRICOLA 
MISTA SUCURIU

Endereço: BR 060 KM 49, PROJETO DE 
ASSENTAMENTO SUCURIU, LOTE 61 – ZONA 
RURAL – PARAÍSO DAS ÁGUAS – MS - CEP 
79.556-000

CNPJ- 36.778.769/0001-82, INSCRIÇÃO 
ESTADUAL 28.272.335-8, NIRE 54400001823

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da COPAMIS – Cooperativa 
Agrícola Mista Sucuriú no uso de suas atribuições 
conforme o Estatuto Social, convoca os Associados 
para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada 
no dia 28/03/2020, nesta cidade de Paraíso das 
Águas, Estado de Mato Grosso do Sul, tendo como 
local a sede da cooperativa, localizada no projeto 
Sucuriú, lote 61, BR 060, km 49 – Paraíso das Águas 
–MS, CEP 79556-000, às 13:00 horas, em primeira 
convocação com a presença de 2/3 (dois terço) do 
número de associados; em segunda convocação, 
às 14:00 horas, com a presença de metade mais 
um dos associados, ou ainda em terceira e última 
convocação, às 15:00 horas, com a presença de, no 
mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre 
a seguinte:

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, 
acompanhado do Parecer do Conselho Fiscal, 
compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço 
Patrimonial, Demonstrativo das Sobras ou Perdas, 
Demonstrativo das Mutações Patrimoniais e Relatório 
e Parecer do Conselho Fiscal, referente à prestação de 
contas do exercício social encerrado em 31/12/2019 
e Plano de Atividades para o exercício de 2020;

2. Destinação das sobras ou perdas do exercício 
anterior (2019);

3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
4. Eleição e posse dos componentes do Conselho 

de Administração;
5. Fixação do valor de pró-labore da Diretoria e 

cédula de presença para os demais Conselheiros de 
Administração e do Conselho Fiscal;

6. Outros assuntos de interesse social;
Nota 1: Para efeito de quorum, declara-se 

que o número de associados é de 40 (quarenta) 
associados.

Nota 2: O prazo para inscrição dos candidatos para 
os cargos efetivos e suplentes do Conselho Fiscal e 
para o Conselho de Administração, conforme itens 
3 e 4 da ordem do dia, encerra às 16:00 horas do dia 
18/03/2020, na sede da COPAMIS.

Paraíso das Águas - MS, 10 de Março de 2020.
_____________________

Cassilândia: Prefeito decreta toque de recolher; fica 
proibido sair de casa das 20h às 5h da manhã

EDITAL ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOR-
DINÁRIA COTTONSUL

COTTONSUL – Cooperativa dos Cotonicultores 
de Chapadão do Sul

CNPJ: 07.525.4270001-52
Rua Brasil, n° 1.272 – piso superior, Bairro Espa-

tódia Chapadão do Sul- MS.
NIRE: 54400004318
Edital de Convocação

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da COTTONSUL – Cooperativa 

dos Cotonicultores de Chapadão do Sul, usando das 
atribuições que lhe confere estatuto social e de confor-
midade com o Conselho de Administração em reunião 
realizada no dia 05/03/2020, convoca os Associados 
para a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
E ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 23/03/2020 
nesta cidade de Chapadão do Sul, Estado de Mato 
Grosso do Sul tendo como local o prédio do Grupo 
Schlatter, sito à Rodovia MS 306 KM 99 s/nº Zona 
rural, na cidade de Chapadão do Sul, Estado de Mato 
Grosso do Sul, às 12:00 horas, em primeira convoca-
ção com a presença de 2/3 (dois terço) do número de 
associados; em segunda convocação, às 13:00 horas, 
com a presença de metade mais um dos associados, ou 
ainda em terceira e última convocação, às 14:00 horas, 
com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, 
para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

1. Reformulação estatuto capítulo 1 artigo 1 letra 
“a”;

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLÉIA ORDINÁ-
RIA:

1. Leitura, discussão e julgamento do relatório 
da Administração, incluindo Balanço Patrimonial, 
Demonstrativo das Sobras ou Perdas, relatório da 
Auditoria e Parecer do Conselho Fiscal, Referente 
à prestação de contas do exercício social encerrado 
em 31/12/ 2019;

2. Destinação das perdas do exercício anterior;
3. Plano de atividades e previsão orçamentária para 

o exercício de 2020;
4. Eleição dos membros de Conselho Administra-

tivo e Fiscal;
5. Fixação de honorários dos Conselhos de Ad-

ministração e Cédula de Presença aos conselheiros 
fiscais;

6. Outros assuntos de interesse social.
Nota 1: Para efeito de quórum, declara-se que o 

número de associados é de 25 (Vinte e cinco) asso-
ciados.

Informativo do Poder Legislati-
vo 

Poder Legislativo homenageia poli-
ciais civis de Paraíso das Águas

Poder Legislativo de 
Paraíso das Águas home-
nageou o delegado de Polí-
cia Civil, Gustavo Mendes, 
os policiais: Luciano Morel 
(escrivão), Neves (investi-
gador), Euler (investiga-
dor), Isaias (investigador) 

e Juliana (investigadora) e 
equipe de Polícia Civil de 
Paraíso das Águas.

Pelo desempenho e 
atividades realizadas no 
município, os policiais 
foram homenageados com 
a Moção de Congratulação 
e Apoio, concedido pelo 

Poder Legislativo.
As ações realizadas pela 

Polícia Civil local têm 
elucidado vários crimes e 
garantido a segurança da 
população paraisense, por 
isso a mais justa homena-
gem pela Casa de Leis.

*BNC Noticias

Poder Legislativo de Paraíso das 
Águas publica decreto; COVID-19

PORTARIA Nº 004 , 
DE 19 DE MARÇO DE 
2020.

“Dispõe sobre medi-
das excepcionais para 
o  e n f r e n t a m e n t o  d a 
Covid-19 e das outras 
providências”.

O Presidente do Po-
der Legislativo do Mu-
nicípio de Paraíso das 
Águas – Estado de Mato 
Grosso do Sul, Exce-
lentíssimo Senhor RO-
BERTO CARLOS DA 
SILVA, no uso de suas 
atribuições legais, e;

CONSIDERANDO 
que a OMS (Organiza-
ção Mundial de Saúde) 
decretou, 07/03/2020, 
que o mundo passa atu-
almente por uma Pande-
mia do novo Coronaví-
rus (COVID-19);

CONSIDERANDO 
as recomendações do 
Ministério da Saúde, e 
da Secretaria de Saú-
de do Estado de Mato 
Grosso do Sul e do Mu-
nicípio de Paraíso das 
Águas, sobre a Pande-
mia Covid-19.

CONSIDERANDO a 
necessidade de se evitar 
o contágio da doença 
para não sobrecarregar 
o Sistema de Saúde.

CONSIDERANDO 
ainda o alto risco de 
contágio pela circulação 
de pessoas pela Câmara 
Municipal.

R E S O L V E:
Artigo 1° – Fica ve-

dado o acesso de pes-
soas, que não estejam a 
trabalho, no prédio da 
Câmara Municipal de 
Paraíso das Águas, por 
tempo indeterminado.

Artigo 2º – As ses-
sões ordinárias da Câ-
mara Municipal serão 
realizadas sem a presen-
ça de público;

§ 1º – Será garantida 
a publicidade dos atos 
através de transmissões 
por meios eletrônicos 
(mídias sociais) e de 
rádio difusão;

§ 2º – As demais reu-
niões públicas, como 
sessões solenes, audiên-
cias públicas etc, serão 
suspensas por prazo in-
determinado.

Artigo 3º – Os Pro-
jetos de Lei que dispu-
serem sobre o enfrenta-
mento da Pandemia Co-
vid-19, terão tramitação 
especial e preferencial.

Artigo 4º – Esta Por-
taria entrará em vigor na 
data de sua publicação 
e/ou afixação no mural 
localizado no átrio da 
Câmara Municipal, re-
vogando as disposições 
em contrário.

REGISTRE-SE, PU-
BLIQUE-SE,   CUM-
PRA-SE.

Câmara Municipal 
de Paraíso das Águas – 
Estado de Mato Grosso 
do Sul,

19 de março 2020.
ROBERTO CARLOS 

DA SILVA
PRESIDENTE
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Prefeitura de Paraíso das Águas decreta fechamen-
to de comércio, serviços e outras medidas

Por meio do decreto nº. 558, 
de 22 de março de 2020, 
publicado no Diário Oficial 
do Município, edição nº 
1.493/20, que cria o Comitê 
de Prevenção e Enfrentamen-
to ao coronavírus – COVID-
19  e dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento de emer-
gência de Saúde Pública e dá 
outras providências.
Foi estabelecido o toque 
de recolher, das 20h às 6h 
da manhã. Não é permitido 
qualquer tipo de aglomera-
ção, para evitar a transmissão 
do COVID-19.
Ficou suspenso o corte de 
conta de água pelo Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
– SAAE em virtude do não 
pagamento pelo período de 
60(sessenta) dias, bem como 
os valores consumidos neste 
período poderão ser parce-
lados em até 10 vezes sem 
juros e correção após o fim 
do estado de emergência.
Infração de medida Sanitária 
Preventiva – Art. 268 do 
CPB – Infringir determina-
ção do PODER PUBLICO, 
destinada a impedir introdu-
ção ou propagação de doença 
contagiosa : pena – deten-
ção, de um mês a um ano, 
e multa.
Os atos fúnebres também 
sofreu alterações, os velórios 
terão no máximo 2 horas de 
duração, independente da 
causa mortis e com a pre-
sença de no máximo 10(dez) 
pessoas no local, que deverá 
ser arejado e ventilado.
DECRETO Nº 558, DE 22 
DE MARÇO DE 2020.
“Cria o Comitê de Prevenção 
e Enfrentamento ao Corona-
vírus – COVID19, e dispõe 
sobre as medidas para en-
frentamento da emergência 
de Saúde Pública e dá outras 
providências”
IVAN DA CRUZ PEREI-
RA, Prefeito Municipal de 
Paraíso das Águas, no uso 
da atribuição conferida pelo 
inciso VIII, do art. 90, da Lei 
Orgânica Municipal, e,
CONSIDERANDO a De-
claração de Emergência em 
Saúde Pública de Importân-
cia Internacional pela Orga-
nização Mundial da Saúde 
em 30 de janeiro de 2020, em 
decorrência da Infecção Hu-
mana pelo novo coronavírus 
(COVID-19);
CONSIDERANDO a Portaria 
nº 188/GM/MS, de 4 de fe-
vereiro de 2020, que Declara 
Emergência em Saúde Públi-
ca de Importância Nacional 
(ESPIN), em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo 
coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO  a ne-
cessidade de ampliação das 
medidas de prevenção do 
contágio da doença COVID-
19 e as recomendações da 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) em 30 de ja-
neiro de 2020, bem como do 
Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO, ainda, a 
confirmação de números ele-
vados de pessoas infectadas 
pelo Covid-19 no município 
de Campo Grande – MS e em 

outros municípios do Estado, 
e que a frequente visitação 
de pessoas desses territórios 
ao município de Paraíso das 
Aguas através de empresas 
prestadoras serviços, o que 
aumenta exponencialmente 
o risco de propagação do 
vírus;
CONSIDERANDO que a 
situação demanda o emprego 
urgente de medidas de pre-
venção, controle e contenção 
de riscos, danos e agravos à 
saúde pública, a fim de evitar 
a disseminação da doença.
D E C R E T A:
Art. 1º O Comitê Municipal 
de Enfrentamento e Preven-
ção à COVID-19 e tem por 
objetivo monitorar, estabe-
lecer e divulgar ações de 
enfrentamento e prevenção 
à transmissão do Corona-
vírus.
I – O comitê será composto 
pelos seguintes represen-
tantes:
    a- Ivan da Cruz Pereira;
    b- Ueder Pereira de Pau-
la;
    c- Juliana Silveira;
    d- Felipe Souto;
    e- Maycon Dantas;
    f- Vanessa Barroso;
    g- Roberto Carlos da 
Silva;
    h- Helisson Garcia Mar-
ques;
    i- Nayara Espindola Sa-
paterro;
    j- Renato Alves Veratti.
 Art. 2º Determina de forma 
excepcional, com o único 
objetivo de resguardar o 
interesse da coletividade na 
prevenção do contágio e no 
combate da propagação do 
Coronavírus (COVID-19), 
pelo prazo de 15 (quinze) 
dias, podendo ser prorrogá-
vel por iguais e sucessivos 
períodos, caso seja necessá-
rios,  as seguintes medidas:
I – O funcionamento de 
restaurantes, conveniências, 
lanchonetes, cafés, padarias 
e estabelecimentos congêne-
res se darão exclusivamente 
por meio de entregas em 
domicílio ou de retirada de 
alimentos e produtos no pró-
prio estabelecimento, sendo 
vedado o consumo no local;
    ÚNICO – Fica o estabele-
cimento obrigado a fornecer 
aos funcionários álcool gel 
70% ou ainda outros meios 
de higienização pessoal aos 
funcionários e clientes, além 
de limitar o acesso de pesso-
as a um número não superior 
a 3 (três) pessoas ao mesmo 
tempo.
II – O funcionamento de ba-
res, restaurantes, lanchone-
tes, cafés e estabelecimentos 
congêneres no interior de 
hotéis, pousadas e similares, 
se limitará à entrega de ali-
mentos e bebidas aos seus 
hóspedes, exclusivamente 
em suas respectivas acomo-
dações;
III – Fica suspenso o funcio-
namento de academias, cen-
tros de ginástica, estabeleci-
mentos de condicionamento 
físico e similares, os quais 
devem ser fechados, sendo 
vedado o acesso do público 

a esses locais;
IV – Fica suspenso o fun-
cionamento do comércio em 
geral, tais como lojas, cen-
tros comerciais, materiais de 
construção, salões de beleza 
e estética em geral e estabe-
lecimentos congêneres, os 
quais devem ser fechados, 
sendo vedado o acesso do 
público a esses locais;
V – Fica suspenso o funcio-
namento de bares, boates, 
salões de festa, danceterias, 
casas de shows e estabele-
cimentos congêneres, sendo 
vedado o acesso do público 
a esses locais;
VI – Fica suspensa as obras 
de construções civis, de pavi-
mentação asfáltica, e demais 
obras no território do muni-
cípio sejam elas públicas ou 
privadas;
VII – Fica suspenso o funcio-
namento de estabelecimentos 
privados de acesso coleti-
vo, já licenciados, inclusive 
igrejas, clubes recreativos 
e desportivos, bibliotecas, 
centros culturais, parques 
de diversões e parques te-
máticos, locais de eventos 
em geral;
    1º A inobservância das 
disposições constantes do 
presente artigo implicará na 
pena de cassação do alvará 
de licença e funcionamento 
do empreendimento infrator, 
bem como multa e procedi-
mentos criminais;
    2º As medidas descritas 
no presente artigo não se 
aplicam aos supermercados, 
minimercados, mercearias, 
açougues, postos de gaso-
lina, distribuidoras de gás, 
pet shop, empresas de segu-
rança privada, farmácias, e 
serviços de saúde, tais como 
hospitais, clínicas, labora-
tórios e estabelecimentos 
similares;
    3º – Os estabelecimentos 
elencados no parágrafo an-
terior deverão fornecer aos 
funcionários álcool gel 70% 
ou outros meios de higieniza-
ção pessoal aos funcionários 
e usuários, além de limitar o 
acesso de pessoas a um nú-
mero não superior a 5 (cinco) 
ao mesmo tempo, respeitan-
do a distância recomendada 
pelo Ministério da Saúde.
VII – Fica suspenso o atendi-
mento ao público nos órgãos 
e as entidades da Adminis-
tração Pública Municipal, 
os servidores trabalharão 
remotamente ou internamen-
te, cabendo à cada Secre-
tário fiscalizar sua pasta, o 
atendimento ao público será 
através de meios eletrônicos 
ou telefônico, os serviços 
essenciais continuarão com 
suas atividades normais.
    ÚNICO – Os servidores 
dispensados de cumprir a jor-
nada de trabalho que forem 
pegos na casa de colegas, 
passeando ou que não este-
jam em atividades essenciais 
terão o dia descontado do seu 
salário, bem como sofrerá 
processo administrativo dis-
ciplinar.
Art. 3º. Fica suspenso o 
atendimento presencial ao 
público em todas as agências 
bancárias e casas lotéricas 
no Município de Paraíso 
das Águas pelo prazo de 15 
(quinze) dias, devendo ser 
mantidos os serviços obser-
vando as regras de segurança 
estabelecidos pelo Ministério 
da Saúde.
    1º A suspensão prevista no 
caput se estende aos corres-
pondentes bancários;
    2º A suspensão disposta 

no caput se aplica aos bancos 
públicos e privados.
Art. 4º Os velórios fúnebres 
deverão ter duração máxima 
de 02 (duas) horas, limitan-
do-se a 10 (dez) o número 
de pessoas que poderão per-
manecer concomitantemente 
no recinto.
Art. 5º Fica decretado Emer-
gência Pública.
    1º Fica estabelecido toque 
de recolher das 21h às 05:00h 
da manhã, exceto pessoas em 
deslocamento ao trabalho 
que seja caracterizado como 
essencial ou ainda que esteja 
buscando estes serviços.
Art. 6º Fica proibido qualquer 
tipo de aglomeração ou festas 
seja em locais públicos ou re-
sidenciais, rancho, chácaras 
de recreio, bem como ainda 
rodas de tereré, chimarrão e 
narguilé ou similares.
Art. 7º As indústrias ficam 
obrigadas à apresentarem 
perante a Secretária de Saúde 
deste Município no prazo de 
48 horas da publicação do 
mesmo, plano de contingen-
ciamento do COVID-19, bem 
como reduzir em pelo menos 
30% o número de colabora-
dores em cada turno.
Art. 8º Os estabelecimentos 
localizados em áreas não ur-
banas do município deverão 
adotar medidas que possam 
evitar a transmissão do vírus 
COVID 19, bem como redu-
zir o número de colaborado-
res em pelo menos 30%.
Art. 9º Os estabelecimen-
tos que para atendimento 
ao público formarem filas, 
para o cumprimento no dis-
posto neste decreto deverão 
organiza-las de modo que 
as pessoas ficam no mínimo 
1,50 metros de distâncias 
umas das outras.
Art. 10 Os usuários do Ser-
viço de Saúde que após con-
sulta médica receber atestado 
deve cumprir o prazo do ates-
tado em casa em isolamento 
social, sob pena de multa e 
crime previsto na legislação 
vigente.
Art. 11 Fica suspenso o corte 
de água no município de Pa-
raíso das Águas em virtude 
do não pagamento pelo pe-
ríodo de 60 (sessenta) dias, 
bem como os valores consu-
midos neste período, poderão 
ser parcelados em até 10 X 
sem juros e correção após o 
fim do estado de emergência 
mediante requerimento.
Art. 12 Fica suspensa a ne-
gativação de empresas que 
tenham débitos oriundos de 
impostos e taxas municipais 
que tenham sede neste muni-
cípio, pelo prazo de 60 (ses-
senta) dias, podendo ser pago 
após o fim da emergência de 
saúde sem juros e correção 
mediante requerimento.
Art.13 Este Decreto entrará 
em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Paraíso das Águas, 22 de 
março de 2020.
Ivan da Cruz Pereira
Prefeito Municipal 

Paraíso das Aguas: Ca-
mara suspende sessões 
por tempo indetermina-

PORTARIA Nº 005, 
DE 22 DE MARÇO DE 
2020.

“Dispõe sobre medidas 
excepcionais para o en-
frentamento da Covid-19 e 
das outras providências”.

O Presidente do Poder 
Legislativo do Município 
de Paraíso das Águas – 
Estado de Mato Grosso 
do Sul, Excelentíssimo 
Senhor ROBERTO CAR-
LOS DA SILVA, no uso 
de suas

atribuições legais, e;
CONSIDERANDO que 

a OMS (Organização Mun-
dial de Saúde) decretou, 
11/03/2020, que o mundo 
passa atualmente por uma 
Pandemia do novo Corona-
vírus (COVID-19);

CONSIDERANDO as 
recomendações do Minis-
tério da Saúde, e da Secre-
taria de Saúde do Estado de 
Mato Grosso do Sul e do 
Município de Paraíso das 
Águas, sobre a Pandemia 
Covid-19.

CONSIDERANDO a 
necessidade de se evitar o 
contágio da doença para 
não sobrecarregar o Siste-
ma de Saúde.

CONSIDERANDO o 
decreto municipal 558.

CONSIDERANDO ain-
da o alto risco de contágio 
pela circulação de pessoas 
pela Câmara Municipal.

R E S O L V E:

Artigo 1° – Veda o aces-
so de pessoas, que não es-
tejam a trabalho, ao prédio 
da Câmara Municipal de 
Paraíso das Águas, por 
tempo indeterminado.

Artigo 2º – As sessões 
ordinárias da Câmara 
Municipal de Paraíso das 
Águas estão suspensas, 
também por prazo indeter-
minado.

Artigo 3º – Os Projetos 
de Lei que dispuserem 
sobre o enfrentamento da 
Pandemia Covid-19, terão 
tramitação especial, prefe-
rencial e serão votadas em 
sessões extraordinárias nos 
termos que determinam o 
Regimento Interno desta 
Casa Legislativa.

Artigo 4º – Os trabalhos 
administrativos essenciais 
da Câmara municipal serão 
realizados preferencial-
mente por meio do sistema 
home office.

Artigo 5º – Esta Portaria 
entrará em vigor na data de 
sua publicação e/ou afixa-
ção no mural localizado no 
átrio da Câmara Municipal, 
revogando as disposições 
em contrário.

R E G I S T R E -
S E , P U B L I Q U E -
SE,CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de 
Paraíso das Águas –

Estado de Mato Grosso 
do Sul, 22 de março 2020.

ROBERTO CARLOS 
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Waldeli anuncia fechamento de Costa Rica e 
fala das estratégias de combate ao coronaví-

Costa Rica vai fechar en-
tradas e saídas como forma 
de minimizar o risco de con-
taminação pelo coronavírus 
(Covid-19), pandemia que 
já matou milhares em todo o 
mundo e que já tem 21 casos 
confirmados de pessoas in-
fectadas em Mato Grosso do 
Sul. A medida (disponível na 
íntegra aqui) foi anunciada 
pelo prefeito Waldeli dos 
Santos Rosa nesta segunda-
feira (23), que concedeu uma 
coletiva de imprensa via Live 
no Facebook juntamente com 
a secretária municipal de Saú-
de Adriana Tobal, com o vice-
prefeito Roberto Rodrigues e 
com Laura Viviane Gomes 
de Oliveira Rodrigues, chefe 
da Agência de Vigilância 
Sanitária. (Outros decretos 
que regulam funcionamento 
de estabelecimentos, fluxo de 
pessoas e combate ao vírus 
podem ser acessados aqui)

Aos internautas, Waldeli 
informou que ainda nesta 
segunda, vai se reunir com as 
forças de segurança que atu-
am no município para definir 
qual vai ser o plano de fecha-
mento dos acessos. A medida 
provisória foi alterada no 
domingo  e a decisão já passa 
a vigorar a partir da zero hora 
de terça-feira (23). O prefeito 
disse que precisou adotar ação 
mais drástica neste sentido, 
tendo em vista que durante o 
final de semana várias pessoas 
de outras cidades estiveram 
em Costa Rica.

A proximidade aumenta 
o risco de contato. “É claro 
que quem é cidadão vai ter 
livre passagem, desde que 
tome os devidos cuidados 
dentro do município. Pessoas 
que são de outra cidade e que 
fazem uso de serviços aqui 
vão poder entrar, desde que 
comprovem o motivo da vi-
sita e sigam algumas medidas 
de controle”, explicou. Nesta 
primeira semana, as medidas 
serão flexíveis, mas o rigor 
vai aumentar nos próximos 
dias, tendo em vista que espe-
cialistas projetam que o pico 
de contaminação no Brasil 
começa na semana que vem.

Além disso, ele disse que 
empresas que atuam na região 
terão os funcionários autoriza-
dos a entrar nestes primeiros 
dias, mediante cumprimento 
de regras como, quem chegar 
terá que ficar em isolamento 
social usando máscaras por 
sete dias. Se não apresentar 
sintomas, estará liberado, mas 
se tiver algum sintoma, terá 
que ficar por mais sete dias, 
até que esteja comprovado de 
que não há risco de infecção. 
O mesmo vale para quem é 
de Costa Rica, mas que esta-
va em outras cidades e pode 
ter tido contato com pessoas 
contaminadas.

“Quem é de fora, deve 
ficar por lá. A pessoa tem 
que pensar que deve ficar em 
casa, para não vir pra cá con-
taminar a família e amigos. 
Amar é cuidar, então quem 
tem parentes fora da cidade, 

diga para eles ficarem lá, que 
vai ficar tudo bem”. No en-
tanto, Waldeli lembra que o 
acesso entre zona rural e zona 
urbana não será totalmente 
bloqueado. Porém, quem vive 
nos distritos terá que optar 
por acessos pelo anel viário. 
“Ainda não decidimos como 
vai ser no distrito da Laje, que 
tem vários comércios e passa-
gem de caminhão”, explicou 
Waldeli.

Conforme a medida, terão 
acesso pessoas residentes ou 
que mantenham domicílio em 
Costa Rica; parentes de até 
3º grau de pessoas residente 
ou que mantenham domicílio 
na cidade; cidadãos costar-
riquenses, mesmo que não 
residentes ou domiciliados. 
E ainda, serviços essenciais 
dentre ele de saúde, assistência 
social, suprimentos, alimentos 
e medicamentos.

A norma impõe medidas de 
restrição domiciliar para pes-
soas que retornem de viagens 
de locais onde há confirmação 
de infecção pelo coronavírus, e 
estabelece ainda o dever de no-
tificar às autoridades de saúde. 
Além dos serviços essenciais, 
também não serão prejudica-
das as atividades econômicas 
em execução (usinas, obras 
rodoviárias e outras), deven-
do ser mantidas as cautelas 
e seguidas as orientações das 
autoridades sanitárias.

Na questão dos ônibus de 
transporte rural deverá ser 
acomodado um passageiro 
por poltrona, de modo que não 
haja proximidade ou contato 
físico entre os passageiros. Se 
o veículo estiver com capaci-
dade de lotação esgotada e não 
for possível adotar a medida 
prevista, todos os passageiros, 
inclusive o motorista, deverão 
utilizar máscaras e evitar ao 
máximo o contato físico. Sen-
do obrigação das empresas de 
transporte fazer a desinfecção 
dos veículos, de modo que 
seja evitada ao máximo a 
possibilidade de infecção dos 
passageiros.

Saúde
Na oportunidade, a secre-

tária Adriana tranquilizou a 
população e disse que o muni-
cípio está se mobilizando para 
prevenir o contágio. Segundo 
ela, sete equipes de Saúde da 
Família atendem cinco regi-
ões da cidade, monitorando 
a situação dos pacientes. Os 
esforços estão concentrados na 
prevenção, motivo pelo qual 
consultas eletivas estão tem-
porariamente suspensas, mas 
os médicos estão trabalhando 
nos postos para atendimento 
de casos de urgência e emer-
gência. “A população precisa 
entender”, disse.

Adriana reforçou que pa-
cientes psiquiátricos, hiper-
tensos, diabéticos e outros do 
grupo de risco vão receber me-
dicamentos em casa, a fim de 
evitar aglomerações. “Pedimos 
para a pessoa ir no hospital em 
último caso, peço para que 
fiquem em casa e liguem na 
unidade de saúde caso neces-
sário”. No auditório que fica 

ao lado da entrada do pronto 
socorro, está sendo montada 
tenda para atender pacientes 
com sintomas respiratórios. 
“Também temos cinco leitos 
de semi UTI para casos mais 
graves, para pacientes que vão 
ser intubados”.

Comércio
Sobre o funcionamento do 

comércio, o prefeito lembrou 
que o comerciante que decidir 
se prevenir e fechar as portas, 
será uma atitude louvável, mas 
alegou não haver restrições 
quanto a abertura, além do que 
já foi proposto em decreto, que 
determina abertura das 6 horas 
Às 21 horas. “A gente está 
tomando algumas medidas, 
começando pelo fechamento 
da cidade. Há uma recomenda-
ção da Associação Comercial 
(Aciacri), mas não há uma 
ordem do Executivo. O im-
portante é obedecer as regras 
de distância mínima entre os 
clientes, em bancos, lotéricas 
e mercados e os horários de 
abertura. Vamos fiscalizar 
isso”, explicou o prefeito.

No entanto, foi adotada 
uma medida para bares, lan-
chonetes e conveniências que, 
para evitar aglomerações, o 
consumo de bebidas e lanches 
está proibido no local. Ou 
seja, o cliente deve comprar e 
levar para consumir em casa. 
“Neste momento, cada um 
deve ser prefeito do seu local, 
do seu comércio, da sua casa, 
da sua empresa”, pontuou. “O 
momento é atípico e exige uma 
convergência entre todos nós. 
As medidas que estão sendo 
tomadas são preventivas, para 
evitar mais transtornos”, disse 
o vice-prefeito Roberto.

A chefe da Vigilância lem-
brou que as equipes vão inten-
sificar fiscalização. Os funcio-
nários estão passando orien-
tações e novas informações 
sobre decisões do executivo e 
também estão avaliando se os 
estabelecimentos estão cum-
prindo as normas. “Estamos 
recomendando que promovam 
higienização e limpeza de su-
perfícies, proporcionem locais 
adequados para lavar as mãos 
a clientes e funcionários e que 
evitem aglomerações. Vamos 
conferir em todos os locais se 
estas medidas são cumpridas”, 
detalhou Laura.

No caso dos hotéis, os esta-
belecimentos foram orientados 
a informar à Vigilância Sani-
tária se receberem hóspedes 
de fora. Quem veio de outro 
país, estão proibido de entrar 
na cidade. Na oportunidade, 
Waldeli lembrou ainda que 
a prefeitura vai liberar aos 
estudantes uma cesta básica, 
por 90 dias, para compensar 
a falta de merenda em razão 
do fechamento da escola. Ao 
todo, serão destinados R$ 
100 para cada aluno, valor 
composto por uma fatia de R$ 
60 do Governo Federal e mais 
R$ 40 da Prefeitura, a fim de 
garantir as refeições.

No combate ao corona-
vírus, a Prefeitura Munici-
pal realizou a distribuição 
de álcool 70%, doados pela 
Cerradinho Bio, para a 
população de Chapadão do 

Prefeitura de Chapadão do Céu dis-
tribuiu Álcool 70% a população  

No combate á dissemi-
nação do Coronavírus, o 
Governo de Goiás decretou 
novas medidas para evitar 
a aglomeração de pesso-
as e garantir segurança à 
população. Tais medidas 
também foram adotadas 
em Chapadão do Céu e al-

Chapadão do Céu adere as medidas do go-
verno veja o que fecha e abre na cidade 

Céu. A entrega aconteceu 
nos dias 25 e 26 de março, 
em seis pontos da cidade. 
Para retirar o produto, os 
moradores apresentaram 
uma conta de água refe-

rente ao mês de março, e 
um recipiente de até dois 
litros limpo e vazio.  A 
orientação foi para que as 
pessoas evitassem a aglo-
meração e mantinham dis-
tância de um metro entre 
um morador e outro.

gumas atividades comer-
ciais e de saúde já foram 
suspensas. 

FECHA- Devem ser 
suspensas, por um período 
de 15 dias,todas as ativida-
des em:- feiras, incluindo 
feiras livres;- shoppings 
centers;- estabelecimen-

tos situados em galerias ou 
polos comerciais de rua;- 
cinemas, clubes e acade-
mias;- bares,restaurantes, 
boates, teatros, casas de 
espetáculo;- clínicas de 
estética;- campeonatos 
esportivos;- tratamentos 
odontológicos, público e 
privado, exceto aqueles 
de urgência e emergência.  
ABRE-Excluem-se des-
tas pribições:- serviços de 
entrega;- estabelecimentos 
médicos e hospitalares;- 
laboratórios de análises 
clínicas;- estabelecimentos 
farmacêuticos e psicológi-
cos;- clínicas de fisioterapia 
e de vacinação;- distribui-
doras e revendedoras de 
gás;- postos de combus-
tíveis;- supermercados e 
congêneres.

A Saneacéu - Sistema 
de Água e Esgoto de Cha-

Comunicado da Saneacéu

padão do Céu, informa que 
não cortará os serviços de 

água e esgoto, durante o 
período de pandemia do 
novo coronavírus. A me-
dida faz parte do enfren-
tamento das dificuldades 
causadas pela pandemia, 
visa evitar aglomerações 
de pessoas nos pontos de 
atendimento e, principal-
mente, ajudar a população 
de Chapadão do Céu.
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