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João Carlos Krug anúncia investimen-
to de R$ 50 milhões em 2019

Associados do Sicredi participam 
de assembleia em Chapadão do 

Cassilândia: Prefeitura e Câmara de vereadores dispo-
nibilizam recursos para construção de moradias

Prefeito Dalmy assinou ordem de serviço e 
destaou investimento em mais de R$ 2 mi-

Apesar da crise eco-
nômica que atinge os 
municípios brasileiros, 
Alcinópolis, apesar de 
ser o município que 
mais prejudicado da 
nova formula da distri-
buição de ICMS, vive 
um cenário diferente 
em relação a novos 
investimentos
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Prefeitura de Chapadão 
do Céu recebeu novo cami-

Durante o evento, a 
Sicredi Celeiro Centro 
Oeste apresentou três 
propostas sobre o dire-
cionamento do resulta-
do de R$ 12,4 milhões 
(sobras a disposição da 
Assembleia após desti-
nações legais)

 veículo foi adquirido 
graças às emendas no or-
çamento da União e a con-
trapartida do Governo de 
Goiás. A entrega simbóli-
ca do veículo aconteceu 
em dezembro passado, 
pelo então Governador 
José Eliton.
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Este investimento faz par-
te de um projeto de lei 
criado no município com 
o objetivo de facilitar o 
acesso à moradia. Para 
a diretora-presidente da 
Agência de Habitação 
Popular de Mato Grosso 

Prefeito Ivan Xixi faz entrega de 
aparelho de ultrassonografia 

O aparelho ficará ins-
talado no Pronto Atendi-
mento (antigo ESF), e irá 
proporcionar mais agilidade 
e qualidade de atendimento à 
população, que não vai mais 
precisar se deslocar para 
outro município para realizar 
uma ultrassonografia.
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EXPEDIENTE DE VE-
READORES   
PROJETO DE RESO-
LUÇÃO Nº 02/2019, de 
autoria dos Vereadores 
Alline Tontini, Anderson 
Abreu e Elton Silva que: 
“Acrescenta Parágrafo 3º, 
ao Artigo 72 do Regimen-
to Interno da Câmara Mu-
nicipal de Chapadão do 
Sul, Resolução Revisional 
nº 125, de 12 de dezembro 
de 2016.
R e q u e r i m e n t o  n . 
218/2019 Vereador Van-
derson Cardoso 
REQUEIRO 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, solicitando 
que seja encaminhado a 
este Vereador, um Crono-
grama sobre a Pavimenta-
ção Asfáltica da Rua P20, 
no Bairro Planalto
R e q u e r i m e n t o  n . 
219/2019 Vereador An-
derson Abreu 
REQUEIRO 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, solicitando 
informações sobre a não 
utilização do micro-ôni-
bus para transporte dos 
pacientes até o Hospital 
do Amor em Barretos – 
SP. Existe algum empeci-
lho para não utilizar este 
veículo neste trajeto?
R e q u e r i m e n t o  n . 
220/2019 Vereador An-
derson Abreu 
REQUEIRO 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, solicitando 
que se encaminhe a este 
Vereador, a Legislação 
pertinente que prevê or-
denamento da numeração 
de terrenos, prédios co-
merciais e residenciais no 
Município de Chapadão 
do Sul.
Caso não exista, qual a 
metodologia é utilizada 
para numerar terrenos 
e prédios comerciais e 
residenciais em nossa 
cidade?
R e q u e r i m e n t o  n . 
221/2019 Vereadores An-
derson Abreu e Mika 
REQUEIREMOS à Mesa, 
na forma regimental e 
depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente 
ao Diretor-Presidente do 
DETRAN/MS, Luiz Car-
los da Rocha Lima, com 
cópia ao Secretário de 
Estado SEINFRA, Mu-
rilo Zauith, solicitando 
informações sobre quais 
providências serão toma-
das no sentido de retirar os 

veículos apreendidos que 
foram colocados em frente 
ao DETRAN de Chapadão 
do Sul.
Indicação n. 1000/2019 
Vereadores Professor 
Cícero e Vanderson Car-
doso 
INDICAMOS 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 de Admi-
nistração, Orlando Luis 
da Cunha Castilho, solici-
tando que seja incluído no 
próximo Concurso Público 
Municipal: Vagas para Co-
ordenadores Pedagógicos, 
para atender as Escolas 
Municipais e Creches, dis-
pensando assim, a figura 
de “Diretor Adjunto”, nas 
Creches; Vagas para Gari, 
para suprir às demandas, 
considerando o ofereci-
mento de vaga de 50% 
(cinquenta por cento) para 
cada gênero; E, criação 
do Quadro de Servidores 
da Secretaria de Esporte e 
Cultura.
Indicação n. 1001/2019 
Vereador Vanderson 
Cardoso 
INDICO à Mesa, na forma 
regimental, e depois de 
ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio 
de expediente o envio de 
expediente ao Secretário 
de Saúde do Estado, Ge-
raldo Resende, solicitando 
a criação de um Núcleo de 
Coleta de Sangue, que fun-
cione como uma extensão 
do Hemocentro em nosso 
Município.
Indicação n. 1002/2019 
Vereadores Vanderson 
Cardoso e Paulo Lupa-
tini
INDICAMOS 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 
a Secretária de Infraes-
trutura e Projetos, Sônia 
Maran, ao Secretário de 
Cultura e Esportes, Wan-
der Viegas, e ao Secretário 
de Obras, Transportes e 
Serviços Públicos, Ivanor 
Zorzo, solicitando que seja 
implantado em nosso Mu-
nicípio um Projeto para a 
Construção de uma Praça 
Poliesportiva, na quadra, 
localizada em frente ao 
fórum.
Indicação n. 1003/2019 
Vereador Vanderson 
Cardoso 
INDICO 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 Obras, Transportes 
e Serviços Públicos, Ivanor 

Zorzo, solicitando para que 
sejam instalados bancos, um 
poste com refletores e Aca-
demia ao Ar Livre, no local 
onde foi plantado grama nas 
áreas públicas, na esquina 
da Rua Itaúna do Sul com a 
Rua São José dos Pinhais, 
no Bairro Sibipiruna.
Indicação n. 1004/2019 
Vereadores Mika e An-
derson Abreu e Professor 
Cícero 

INDICAMOS 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, Trans-
portes e Serviços Públicos, 
Ivanor Zorzo e ao Diretor 
do DEMUTRAN, Rudinei 
de Arruda Filho, solicitando 
a construção de uma Lom-
bofaixa na Avenida Mato 
Grosso do Sul, com a Rua 
Campo Grande. Reforçando 
Indicação de n. 480/2018, 
de autoria do Vereador An-
derson Abreu.
Indicação n. 1005/2019 Ve-
reador Anderson Abreu 
INDICO à Mesa, na forma 
regimental, e depois de ou-
vido o Douto Plenário de 
Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal João Carlos Krug, 
com cópia, ao Secretário de 
Finanças e Planejamento, 
Itamar Mariani, solicitan-
do que através do setor de 
Cadastro, realize a revisão 
da numeração de terrenos 
e prédios comerciais e resi-
denciais, em toda a área ur-
bana de Chapadão do Sul.
Indicação n. 1006/2019 
Vereador Elton Silva 
INDICO à Mesa, na forma 
regimental, e depois de ou-
vido o Douto Plenário de 
Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário 
de Esporte Wander Viegas, 
solicitando a construção de 
um Campo de Futebol (Sete 
Society), onde existiam os 

R e q u e r i m e n t o  n . 
207/2019 Vereador Ali-
rio Bacca

REQUEIRO 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 
Finanças e Planejamento, 
Itamar Mariani, solicitan-
do que seja encaminhado 
a este Vereador, Relatório 
contendo as Emendas Par-
lamentares, oriundas dos 
Deputados Federais e Se-
nadores, recebidas em 2017 
e 2018, contendo valores, o 
nome de quem as enviou e o 
comprovante de depósito.

R e q u e r i m e n t o  n . 
208/2019 Vereador Pro-
fessor Cícero

REQUEIRO 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 a 
Secretária de Saúde, Mara 
Nubia Soares Pereira e 
ao Conselho Municipal 
de Saúde, solicitando que 
seja encaminhado a este 
Vereador um Relatório 
contendo o que segue:

Período de pesquisa – 
01/2017 a 01/2019

– Número de Cesa-
rianas e Partos Normais 
realizados na Rede Mu-
nicipal de Saúde (Hospi-
tal Municipal), informar 
identificando os médicos 
que realizaram os procedi-
mentos e identificando os 
dias e horas dos referidos 
procedimentos.

– Informar quantos 
desses procedimentos fo-
ram realizados em gestan-
tes que realizaram todo 
o processo de Pré-natal 
acompanhado pelo Posto 
de Saúde/SUS e quantos 
procedimentos de cesaria-
nas foram realizados por 
gestantes que não estavam 
sendo acompanhadas pe-
los Postos Municipais de 
Saúde/SUS.

– Informar também, 
caso sejam identificados 
esses casos de atendimen-
to a gestante que não esta-
vam sendo acompanhadas 
por profissionais da saúde 
da Rede Municipal/SUS, 
identificar os médicos 
que encaminharam e re-
alizaram o procedimento 
de Cesarianas e Partos 
Normais no Hospital Mu-
nicipal.

Requer imento  n . 
209/2019 Vereador Van-
derson Cardoso

REQUEIRO 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 de Cultura 
e Esporte, Wander Vie-
gas, solicitando que seja 
informado a este Vereador 
o que segue:

– Quando serão finali-
zadas as obras e entregues 
a população, que irá usu-
fruir do Centro Esportivo, 
localizado na Rua D no 
Bairro Esperança?

– Haverá um guar-
da para cuidar do local? 
Pois este serviria para 
preserva-lo de possíveis 
depredações.

Requer imento  n . 
210/2019 Vereadores 
Anderson Abreu, Mika 
e Professor Cícero

REQUEIREMOS à 
Mesa, na forma regimen-
tal e depois de ouvido o 
Douto Plenário de De-
liberações, o envio de 
expediente ao Prefeito 
Municipal, João Carlos 

Krug, para que através do 
setor competente, enca-
minhe a estes Vereadores, 
relação contendo todos os 
contratos celebrados com 
pessoa física, com os res-
pectivos valores, objeto de 
contratação e período de 
duração do contrato. (Re-
ferente: Janeiro de 2017 à 
Fevereiro de 2019).

Indicação n. 959/2019 
Vereador Paulo Lupatini

INDICO à Mesa, na for-
ma 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 a construção de 
uma cobertura, em frente à 
UBS Central e ESF Central, 
visando acolhimento aos 
Pacientes que aguardam por 
suas consultas. Reforçando 
Indicação nº 59/2017, de 
autoria dos Vereadores Pau-
lo Lupatini e Alline Tontini 
e Indicações de números 
155/2017 e 747/2018, de 
autoria do Vereador Vander-
son Cardoso.

Indicação n. 960/2019 
Vereador Alirio Bacca

INDICO à Mesa, na for-
ma 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 Obras, Transportes 
e Serviços Públicos, Ivanor 
Zorzo, solicitando a reforma 
das calçadas que circundam 
a Piscina Municipal, prin-
cipalmente a da Rua Doze, 
onde as raízes das árvores 
danificaram ao extremo a 
calçada.

Indicação n. 961/2019 
Vereador Paulo Lupatini

INDICO à Mesa, na for-
ma 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 Diretor Presidente da 
ENERGISA – MS, Marcelo 
Vinhaes Monteiro, solici-
tando que seja instalada no 
Aeroporto Municipal, uma 
Rede de Energia Elétrica 
própria, deixando assim, de 
puxar a energia da fazenda 
vizinha.

Indicação n. 962/2019 
Vereador Paulo Lupatini

INDICO à Mesa, na for-
ma 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 estudos para a 
contenção de águas pluviais 
no Aeroporto Municipal.

Indicação n. 963/2019 

Vereador Toninho As-
sunção

INDICO 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 a construção 
ou disponibilidade de um 
espaço para a instalação 
de uma Capela no Hospi-
tal Municipal. Reforçan-
do Indicação de número 
662/2018, de autoria deste 
Vereador.

Indicação n. 964/2019 
Vereador Toninho As-
sunção

INDICO 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 da SEDE-
MA, Felipe A. Scorsatto 
Batista, solicitando que 
seja efetuado o trabalho 
de poda das árvores, bem 
como melhoria na Ilumi-
nação Pública da Avenida 
Rio Grande do Norte, neste 
Município.

Indicação n. 965/2019 
Vereador Paulo Lupatini

INDICO à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
ao Prefeito Municipal João 
Carlos Krug, com cópia ao 
Secretário de Obras, Trans-
portes e Serviços Públicos, 
Ivanor Zorzo, solicitando 
para que seja feita a abertu-
ra para o prolongamento da 
Rua Quatorze “A”, no tre-
cho que corresponde entre 
as Ruas Vinte e Sete com a 
Vinte e Cinco, Vinte e Três 
com a Vinte e Um, e, Vinte 
Um com a Dezessete.
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Chapadão do Céu: Saúde recebe nova ambulân-

O veículo foi adquirido 
com emenda estadual e 
contrapartida da Prefei-

Prefeitura de Chapadão 
do Céu recebeu novo cami-
Novo caminhão Ford 1519, basculante com caçamba, zero quilômetro foi entregue 
em Goiânia

A Prefeitura de Chapadão do Céu 
recebeu um novo caminhão Ford 
1519, basculante com caçamba, 
zero quilômetro. O Secretário de 
Obras, Transporte e Ação Urbana, 
Vicente Paulo Dias (Romário), e o 
motorista, Leonir Penha, busca-
ram o caminhão em Goiânia no 
dia 09 de abril.

O veículo foi adquirido graças às 
emendas no orçamento da União 

e a contrapartida do Governo de 
Goiás. A entrega simbólica do veículo aconteceu em dezembro passado, pelo então 
Governador José Eliton.

Campanha de vacinação contra 
a gripe em Chapadão do Céu

A vacinação acon-
tecerá somente no ESF 
Centro e é obrigatório a 
apresentação do cartão 
do SUS e de vacina

A Secretaria Muni-
cipal de Saúde realiza 
campanha de vacina-
ção contra o vírus da 
Influenza (Gripe), para 
pessoas que fazem par-
te dos grupos de risco, 
conforme preconiza-

Em Chapadão do Céu, rede de ensino 
conta com psicóloga educacional

O objetivo do aten-
dimento é acompanhar 
o processo de aprendi-
zagem dos alunos com 
dificuldades e auxiliar 
professores

A rede municipal de 
ensino de Chapadão do 
Céu conta com Psicó-
loga Educacional.  A 
função da profissional 
responsável ,  Natál ia 
Fernandes ,  é  acom-
panhar o processo de 

aprendizagem dos alunos com dificuldades e auxiliar professores, fun-
cionários e os demais envolvidos a colaborar com o desenvolvimento 
do aprendizado.

O atendimento é realizado nas Escolas Municipais, Cemeis, Cemais 
e Secretaria de Educação. Como a observação in loco também faz parte 
da metodologia adotada para diagnosticar os problemas, o atendimento 
nas unidades de ensino facilita a troca de informação entre psicólogo 
e a equipe escolar, melhorando dessa maneira a comunicação entre os 
profissionais da educação. A Psicóloga Educacional também acompanha 
20 crianças que são atendidas pela equoterapia.

pal de Saúde recebeu uma 
nova ambulância branca, 
de remoção. O veículo foi 
adquirido com emenda es-
tadual do deputado Victor 
Priori, no valor de R$ 60 
mil, e contrapartida de R$ 
22.900 da Prefeitura de 
Chapadão do Céu. A frota 
municipal conta agora com 
seis ambulâncias para aten-
der a população.

tu ra  de  Chapadão  do 
Céu

A Secretaria Munici-

do pelo Ministério da 
Saúde.

A vacinação acon-
tecerá somente no ESF 
Centro. Durante a cam-
panha, a Sala de Vacina 
funcionará das 07h às 
10h30  e  das  13h  às 
16h30. É obrigatório a 
apresentação do cartão 
do SUS e do cartão de 
vacina.

Confira a seguir o 

cronograma de vaci-
nação:

De 10 a 18 de Abril
- Gestantes
- Puérperas
-  Crianças de seis 

meses até  5 anos de 
idade

De 22 a 26 de Abril
- Trabalhadores da 

saúde
De 29 de Abril a 03 

de Maio
-  Pessoas  com 60 

anos ou mais
D I A  D  –  0 4  d e 

Maio
- Vacinação para to-

dos os grupos priori-
tários

06 a 10 de Maio
- Portadores de do-

enças crônicas, síndro-
me de down e outras 
trissomias

De 13 a 17 de Maio
- Professores
De 20 a 31 de Maio
- Todos os grupos 

prioritários
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João Carlos Krug anúncia investimen-
to de R$ 50 milhões em 2019

João Carlos Krug afir-
mou que mesmo com o 
Brasil em crise, Chapadão 
do Sul receberá aproxima-
damente 50 milhões em 
investimento, em obras em 
todas as áreas, graças as 
parcerias firmadas com os 
poderes nas esferas estadu-
ais e federais. O comuncia-
do foi feito duirante a en-
trega de veiculos e visitas 
as obras na cidade.

O prefeito anunciou 
que neste ano serão reali-
zados:

Pavimentação Asfáltica 
nas ruas P22 e P24 

Drenagem e Pavimenta-
ção na Av. Espirito Santo 

Drenagem e Pavimenta-
ção no Polo Empresarial

Recapeamento em di-
versos pontos da cidade

Ampliação das creches 
Paço Municipal 
Reforma das Escolas
Terminal de Passageiros 

do Aeroporto Municipal
100% de rede de esgoto 

no município 
Nova Estação de Trata-

mento de Água
Pista de Atletismo 
Reforma na Secretaria 

de Assistência Social
Reforma nas Escolas do 

Campo

O prefeito municipal 
de Chapadão do Sul, João 
Carlos Krug, afirmou que 
nunca em toda a sua his-
toria, o município recebeu 
investimentos, como ocor-
reu em 2018/2018. Foram 
mais de R$ 50 milhões de 
investimentos em infraes-
trutura, que proporcionou 
mais qualidade de vida a 
toda população.

As informações foram 
repassadas aos munícipes, 
na manhã desta sexta-feira 
14, durante a solenidade 
de entrega oficial de veí-
culos e equipamentos e de 
lançamento do sistema de 
iluminação e acessibilidade 
da Praça do Fórum

“A nossa administração 
tem se empenhado, dia a 
dia, em proporcionar mais 
benefícios à nossa comu-
nidade, prezando sempre 
pela saúde, a educação e 
o bem estar de todos. Por 
isso não mede esforços na 

Administração de Chapadão do Sul  en-
tregou veiculos e iluminação na praça 
do Forum

Prefeito João Carlos Krug recebeu 
troféu destaque administrativo

UCVMS (União de 
Câmaras de Vereado-
res do Estado de Mato 
Grosso do Sul) entregou 
as personalidades de des-
taque homenageadas, o 
Troféu Deputado Nelson 
Trad, falecido na Capital 
no dia 7 de dezembro de 
2011.  O evento foi reali-
zado no Grand’ Mere Bu-

Construção de uma Pis-
cina no Conviver

Aquecimento e cobertu-
ra da Piscina Municipal 

Campo Society e Campo 
de Grama Natural ao lado 
do Ginásio Municipal 

E outras obras que ain-
da devem ser anunciadas.

Visita as Obras
Após a entrega dos veí-

culos, o prefeito João Car-
los Krug e o vice-prefeito 
João Buzoli, acompanha-
dos pelos secretários, ve-
readores, imprensa e popu-
lação realizaram uma visita 
em quatro Obras que estão 
sendo realizadas no muni-
cípio: Ampliação do Centro 
Esportivo Sibipiruna, Am-
pliação do Centro Esporti-
vo Esperança, Construção 
de 96 casas populares no 
Bairro Planalto e constru-
ção do Paço Municipal.

Todas as obras estão 
em ritmo acelerado e de-
vem ser terminadas o mais 
breve possível para que a 
População de Chapadão do 
Sul possa usufruir destas 
melhorias.

Além do prefeito João 
Carlos Krug e do vice-pre-
feito João Buzoli estiveram 
representando o Executivo 
Municipal: secretária de 

Assistência Social Maria 
das Dores, secretário de 
Governo Guilherme Di-
niz, secretária de Saúde 
Mara Núbia, secretário de 
Educação Guerino Perius, 
secretário de Cultura e 
Esporte Wander Viegas, 
secretário da SEDEMA 
Felipe Batista, secretário 
de Obras Ivanor Zorzo, 
secretário de Administra-
ção Dinho, controlador 
municipal Lucas Cabrera, 
secretários adjuntos Joceli 
Moreira, Raquel Tortelli, 
Ricardo Bannak, Rodrigo 
Batista, André dos Anjos 
e Roseli Hartmann. Repre-
sentando o Poder Legisla-
tivo estavam: presidente 
da Câmara de Vereadores 
Alline Tontini e os verea-
dores Toninho Assunção, 
Vanderson Cardoso e Mika. 
Representando o Judiciário 
Municipal estava o juiz 
Silvio Prado. O evento tam-
bém contou com a partici-
pação de representantes do 
Sindicato Rural, Imprensa, 
Bombeiros, Polícia Militar, 
Sicredi, Banco do Brasil, 
OAB e Detran.

ffet, em Campo Grande.
O prefeito municipal de 

Chapadão do Sul, João Car-
los Krug recebeu o prêmio 
de destaque administrativo 
de 2018. O Troféu faz jus 
a sua capacidade adminis-
trativa, que mais uma vez, 
recolocou a cidade, como 
destaque no cenário políti-
co nacional.

De acordo com os orga-

nizadores, o evento foi em 
comemoração aos 22 anos 
de fundação da UCVMS, 
criada em 1997.

Foram homenageados 
ainda outros empresários, 
jornalistas, prefeitos e vere-
adores que tiveram atuação 
destacada durante o ano de 
2018.

busca de recurso 
que possam via-
bilizar a aquisição 
de veículos, equi-
pamentos e para a 
construção de ben-
feitorias”. Afirmou 
o prefeito.

Chapadão do 
Sul foi contempla-
do com:

    Uma Ambu-
lância, marca Fiat, 
modelo Fiorino, 
adquirido com re-
cursos municipais 
ao custo de R$ 
90.000,00.

    A Secretaria 
de Obras será bene-
ficiada com uma Pá 
Carregadeira marca 
Liugong, modelo 
CLG 835H, que foi 
adquirida no valor 
de R$ 335.833,33, 
com recursos pro-
venientes do Mi-
nistério da Agri-
cultura, Pecuária 
e Abastecimento, 
atreavés e emen-
da parlamentar 
da então Deputa-
da Federal Tereza 
Cristina.c

    Os serviços 
de limpeza urba-
na, realizados sob 
a coordenação da 
Secretária de De-
s e n v o l v i m e n t o 
Econômico e Meio 
Ambiente – SE-

entrega, uma Camionete 
marca Mitsubishi, modelo 
L200 Triton, que foi doada 
pelo Ministério da Saúde, 
em atendimento à emenda 
parlamentar do então De-
putado Federal Geraldo Re-
zende. O referido veículo 
será destinado aos serviços 
de controle de vetores.

    Outra benfeitoria 
que está sendo executada 
pelo Executivo Municipal, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Obras, é a 
iluminação pública desta 
Praça, chamada pela po-
pulação como “Praça do 
Fórum”, que foi construído 
com recursos próprios do 
Município provindos da 
Contribuição para o Cus-
teio da Iluminação Pública 
– COSIP ao custo de R$ 
93.156,01.

    A Secretária de Obras, 
com sua equipe, também 
executou a reforma da cal-
çada que rodeia a praça, 
com a recuperação do piso, 
meio fio e sarjeta, dotando 
a mesma com recursos de 
acessibilidade aos cadei-
rantes.

    Também foi entre-
gue, um Micro-Ônibus 
Executivo, para transporte 
eletivo de usuários da saúde 
do Município. O micro-
ônibus, possui capacidade 
para transportar 30 pas-
sageiros e é dotado de ar 
condicionado, poltronas 
reclináveis e elevador para 
embarque de cadeirantes. 
O mesmo foi adquirido 
através de convênio com a 
União, ao valor total de R$ 
341.000,00, dos quais R$ 
190.000,00 foram pagos 
com verbas provenientes 
de emenda parlamentar 
da então Deputada Fede-
ral Tereza Cristina e R$ 
150.000,00 com verbas dos 
cofres municipais.

    A Municipalidade 
adquiriu e foi entregue, um 
veículo utilitário modelo 
Strada, marca Fiat, que ser-
virá aos serviços prestados 
pela Secretaria de Obras. 
O veículo foi adquirido ao 
custo de R$ 60.000,00 e 
pago co0m recursos pró-
prios do Município.

    Patrulha Mecanizada 
– doada pelo Governo do 
Estado em parceira com o 
Ministério da Agricultura.

DEMA, terá um reforço 
extra com a entrega de um 
caminhão compactador para 
coleta de resíduos sólidos. 
A aquisição do caminhão 
foi viabilizada através de 
emenda parlamentar de 
bancada, indicadas pelos 
então Deputados Marun e 
Deputada Tereza Cristina 
e pelo então Senador Moka 
para diversos Municípios 
de Estado. Porém para o 
Município de Chapadão do 
Sul a destinação do mesmo 
foi idealizada pela Ministra 
Tereza Cristina, e com a 
devida assinatura de con-
vênio entre o Município de 
Chapadão do Sul e a Fun-
dação Nacional de Saúde 
– FUNASA. O custo total 
do caminhão compactador 
é de R$ 345.000,00, onde 
a FUNASA arcou com a 
quantia de R$ 245.980,45 
e o Município com a con-
trapartida de R$ 99.019,55.

    O Município, também 
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Associados do Sicredi participam 
de assembleia em Chapadão do 

    Reunião abordou ações executadas e resultados 
alcançados no ano anterior e também perspectivas para 
este ano

A Sicredi Celeiro Centro Oeste realizou a Assembleia 
em Chapadão do Sul. O encontro contou com a presença 
de 685 associados, crescimento de 17% em relação ao 
ano passado. Na Assembleia, o presidente da Sicredi Ce-
leiro, Jaime Antonio Rohr, vice-presidente Cláudio Regis 
Andrighetto Filho, o diretor executivo Eduardo Duarte e 
o diretor de operações Sérgio Coelho, apresentaram os 
resultados de 2018. Até o momento 4960 associados já 
participaram dos eventos, o que corresponde a 15% do 
quadro social da cooperativa.

Durante o evento, a Sicredi Celeiro Centro Oeste apre-
sentou três propostas sobre o direcionamento do resultado 
de R$ 12,4 milhões (sobras a disposição da Assembleia 
após destinações legais). A proposta mais votada reverte 
45% para distribuição aos associados em conta poupança, 
proporcionalmente ao volume de suas operações realiza-
das em 2018, 40% para a reserva legal, 5% para o Fates 
(Fundo de assistência Técnica Educacional e Social) e 
10% para o capital social de cada associado.

Além disso, foram eleitos novos coordenadores de 
núcleo da agência. Também foram eleitos os novos in-
tegrantes Conselho de Administração, que tem apenas 
uma chapa, do atual presidente Jaime Rohr e do vice 
Claudio Regis Andrighetto Filho. Dupla que, no comando 
da cooperativa nos últimos quatro anos, triplicaram os 
números da Celeiro. O conselho fiscal também tem uma 
chapa concorrendo.

“A Assembleia dá a oportunidade ao associado de par-
ticipar de forma ainda mais efetiva de sua cooperativa. A 
Sicredi Celeiro agradece a presença dos associados que, 
uma vez mais, contribuíram para o crescimento do coope-
rativismo de crédito e para o desenvolvimento econômico 
das comunidades”, finaliza Jaime Rohr, presidente da 
Sicredi Celeiro Centro Oeste.

O resultado de todas as assembleias só será definitivo 
após a realização da Assembleia Geral Ordinária, que 
acontece dia 26 de abril, na sede da cooperativa, em São 
Gabriel do Oeste.

Sobre o Sicredi
O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa 

comprometida com o crescimento dos seus associados e 
com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo 
de gestão valoriza a participação dos 3,6 milhões de asso-
ciados, os quais exercem um papel de dono do negócio. 
Com presença nacional, o Sicredi está em 21 estados*, 
com 1.500 agências, e oferece mais de 300 produtos e 
serviços financeiros. Mais informações estão disponíveis 
em www.sicredi.com.br.

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Per-
nambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 
Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, 
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Alcinopolis: Vereadores participam de assinatura 
de Ordem de Serviço para pavimentação asfálti-

 os vereadores e gestores 
municipais reuniram-se 
para a assinatura de mais 
uma ordem de serviço para 
pavimentação asfáltica de 
outras cinco ruas em Alci-
nópolis. Vale lembrar que 
em fevereiro deste ano, 
havia sido lançado um pa-
cote de obras que asfaltaria 
12.989 m², distribuídos em 
12 ruas do município.

Desta vez, as ruas que 
receberão asfalto com a 
assinatura desta Ordem de 
Serviço são as Ruas Jusce-
lino F. de Carvalho, Valdeci 
de Souza Barbosa, Erasmo 
Franco e adjacente, além 
da Avenida Pio Martins de 
Almeida e a travessa Luiz 
Martins de Souza.

A obra de infraestrutura 
urbana será realizada com 
a emenda parlamentar do 
ex-deputado federal Eli-
zeu Dionizio, através dos 
vereadores Valter Roniz 
(PSDB) e Valdeci Passa-
rinho (PSDB), no valor de 
R$ 294.764,18, e contra 
partida do município no 
valor de R$ 363.046,50, to-
talizando R$ 657.810,68.

O presidente da Câmara 

Municipal de Alcinópolis, 
vereador Marcão (MDB), 
salientou o compromisso 
que a administração muni-
cipal têm tido com a popu-
lação nesta gestão. “Gos-
taria de pedir à população 
de Alcinópolis que tivesse 
um pouquinho mais de 
calma com as obras, alguns 
transtornos que estamos vi-
vendo hoje em decorrência 
delas são temporários, mas 
necessários. Se olharmos 
para Alcinópolis percebe-
mos que o prefeito Dalmy 
está cumprindo com os 
compromissos assumidos 
em palanque, mesmo a 
economia não estando sa-
tisfatória, a nível nacional”, 
afirmou o presidente do 
legislativo. “Quero para-
benizar a gestão porque o 
asfalto têm sido um dos 
sonhos da nossa população. 
A chegada dele melhora 
a qualidade de vida do 
nosso cidadão”, finalizou 
Marcão.

O 2º secretário, verea-
dor Valter Roniz (PSDB) 
explicou a origem desta 
emenda parlamentar para 
Alcinópolis. “Essa emenda 

foi construída muito antes 
das eleições. E vale ressal-
tar que raramente consegui-
mos ver o que vimos aqui 
em Alcinópolis: uma contra 
partida do município maior 
que a emenda parlamentar. 
Isso só prova a seriedade da 
gestão municipal”, expli-
cou o parlamentar. “Devo 
lembrar ainda que o Elizeu 
Dionizio é parceiro de Al-
cinópolis. Outras emendas 
de sua autoria estão sendo 
destinadas para Alcinópo-
lis”, finalizou.

O prefeito Dalmy Cri-
sóstomo da Silva aprovei-
tou sua fala para fazer um 
levantamento de todos os 
projetos já executados até 
hoje. “Durante os 27 me-
ses da nossa gestão foram 
vários investimentos em 
infraestrutura em Alcinó-
polis. Somando tudo que 
já fizemos com recursos 
próprios em recapeamento, 
drenagem, aquisição de 
tubos, aquisição de massa 
asfáltica, projetos de pavi-
mentação asfáltica, investi-
mos mais de R$ 2 milhões”, 
afirmou o prefeito Dalmy. 
Bruna - Assessoria de im-

Figueirão participou da XXII Marcha 
a Brasília em defesa dos Municípios

Durante a semana, o 
prefeito Rogério Rosalin 
juntamente com o vice-
prefeito Fernando Mar-
tins, os vereadores e a 
equipe técnica estiveram 
na capital federal Brasí-
lia. Neste evento foram 
pautadas diversas reivin-
dicações dos prefeitos, 
vereadores e secretários 
municipais em defesa 
dos municípios.  A XXII 
Marcha a Brasília em 
defesa dos Municípios, 
foram mais de 8 mil par-
ticipantes entre prefeitos, 
vice prefeitos, vereadores 
e secretários municipais, 
evento de suma importân-
cia para que nos prefeitos 
possa defender o melhor 
para nossa população, o 
tema principal das discus-
sões foi menos Brasília e 
mais Brasil pois hoje a 
maior fatia da arrecada-
ção dos impostos ficam 
em Brasília (Governo 
Federal).

A 22ª Marcha dos pre-
feitos pelos municípios, 
destaca a importância do 
Encontro de Contas para 

os Municípios e foi refor-
çada por parlamentares de 
diversos partidos e Estados, 
que apontaram que a medida 
representa uma questão de 
justiça fiscal entre os Entes. 
Representantes da CNM e 
de entidades municipalistas 
acompanharam a sessão no 
Congresso e se mantiveram 
mobilizados para sensibili-
zar deputados e senadores 
acerca da necessidade de 
derrubar o veto – medida 
que representa uma luta his-
tórica dos Municípios. Fruto 
dessa forte articulação, o 
Veto 30/2017.

 Aproveitando a oportu-
nidade o prefeito Rogério 
Rosalin, solicitou a bancada 
federal do MS uma emenda 
coletiva para conclusão 
do abatedouro municipal 
que será um grande divi-
sor de águas para o nosso 
município.  “Hoje, temos 
garantidos R$1 milhão em 
conta, mas temos que ter 
a responsabilidade de que 
precisamos concluir a obra 
dentro de nosso mandato, 
ainda falta R$2,7 milhões 
para que possamos concluir 

a obra em sua totalidade 
e também colocar em 
operação.”

A XXII Marcha a 
Brasília em Defesa dos 
Municípios foi encerra-
da nesta quinta-feira, 11 
de abril, se consolidan-
do como a maior mobi-
lização realizada pela 
Confederação Nacional 
de Municípios (CNM). 
Mais de nove mil gesto-
res municipais de todo 
o Brasil se uniram no 
Centro Internacional de 
Convenções do Brasil 
(CICB) e mostraram 
a força do movimen-
to municipalista, que 
resultou em 22 con-
quistas e avanços aos 
Entes locais junto ao 
Executivo, Legislativo 
e Judiciário.

Em um momento de 
grande alternância polí-
tica, insegurança econô-
mica e com o propósito 
de marcar os 100 dias 
dos novos governos e 
das casas legislativas 
(no âmbito da União e 
dos Estados), um con-
junto de reivindicações 
foi trazido a público 
para a reformulação 
do pacto federativo. 
Estiveram presentes à 
Marcha o presidente da 
República, Jair Bolso-
naro, 14 ministros, 154 
deputados e 18 senado-
res. O evento destacou 
a força e a união do mo-
vimento municipalista, 

Prefeito Dalmy assinou ordem de serviço e des-
taou investimento em mais de R$ 2 milhões

O Prefeito Dalmy Cri-
sostomo tem priorizado 
a solução dos problemas 
encontrados na Prefeitu-
ra e garantir investimen-
tos na cidade. “Estamos 
trabalhando com cautela 
e responsabilidade para 
recolocar Alcinópolis no 
rumo do desenvolvimento, 
melhorando a infraestru-
tura da cidade. Essa é a 
nossa prioridade”, afirmou 
o prefeito.

Com o esta ideologia, 
no ultimo dia 05, o pre-
feito municipal Dalmy, 
ao lado da vice-prefeita, 
vereadores e secretários 
municipais, deu inicio ao 
programa  100% de asfalto 
na cidade, com a ordem de 
serviço para asfaltar, mais 
06 ruas e avenida. Desta 
vez nas Ruas Juscelino F. 
de Carvalho, Valdeci de 
Souza Barbosa, Erasmo 

Franco e adjacente, além 
da Avenida Pio Martins 
de Almeida e travessa 
Luiz Martins de Souza, 
serão as beneficiadas.

Apesar da crise eco-
nômica que atinge os 
municípios brasileiros, 
Alcinópolis, apesar de 
ser o município que 
mais prejudicado da 
nova formula da distri-
buição de ICMS, vive 
um cenário diferente 
em relação a novos in-
vestimentos. A gestão 
do prefeito Dalmy Cri-
sostomo, tem executado 
diversas obras impor-
tantes em vários setores 
do município, mantendo 
o ritmo intenso de ações 
de desenvolvimento.

Investimentos
Neste 27 meses, a ad-

ministração municipal  já 
realizou R$ 2.066.235.82 

(dois milhões, sessenta e 
seis mil, duzentos e trinta 
e cinco reais e oitenta e 
dois centavos) recursos 
próprio do município, 
através dos impostos da 
população, em investi-
mento, somente em infra-
estrutura na cidade.

Durante a assinatura da 
ordem de serviço, o pre-
feito Dalmy Crisostomo, 
destacou que nestes 27 
meses de sua administra-
ção, foram varias investi-
mentos em infraestrutura. 

Lembrou o prefeito que 
de principio, foi feito 
um investimento de R$ 
422.000.00, no recapea-
mento das ruas da cidade, 
valor do investimento 
recursos próprio.

Foram construídos 
mais de 1.000 metros 
de drenagem, aquisição 

de tubos, totalizando R$ 
660.000.00, também com 
dinheiro do município.

Entre 2017 até este ano, 
o município, fez investi-
mento em R$ 78.900.00 
em aquisição de massa 
asfáltica para tapa bura-
cos nas ruas e avenidas da 
cidade.

Este ano esta sendo 
aplicados R$ 622.000.00, 
da própria gestão, no as-
falto de 12.989 m2, dis-

tribuídos em 12 ruas de 
Alcinópolis.

A ordem de serviço 
assinada neste dia 05 tem 
um investimento de R$ 
294.764.18, de emenda 
do ex-deputado federal 
Eliseu Dionísio e contra 
partida de R$ 363.046.50 
da própria gestão, totali-

zando R$. 2.361.000.00, 
em infraestrutura na ci-
dade de Alcinópolis.

Na área de infraestru-
tura, o executivo munici-
pal está realizando obras 
de pavimentação no Se-
tor João Ganha Pouco, 

próximo ao Colégio Cristo 
Rei, e nos Setores Joa-
quim de Matos Lima e 
parte do Maria Galvão. As 
obras são avaliadas em R$ 
1.215.747,60, sendo R$ 
394.200,94 de recursos 
oriundos do Governo Fe-
deral e R$ 821.546,66 da 
própria gestão.

O presidente da Câ-
mara, Vereador Marcão 
parabenizou a adminis-
tração municipal pelos 
investimentos realizado 
no município e lembrou 
que tudo que se faz com 
serenidade tem resultados 

positivo e hoje Legislati-
vo e Executivo trabalham 
pensando unicamente 
no bem da população e 
no progresso do municí-
pio.  “Se olharmos para 
Alcinópolis percebemos 
que o prefeito Dalmy 
está cumprindo com os 

compromissos assumidos 
em palanque, mesmo a 
economia não estando sa-
tisfatória, a nível nacional”, 
afirmou o presidente do 
legislativo. “Quero para-
benizar a gestão porque o 
asfalto têm sido um dos 
sonhos da nossa população. 
A chegada dele melhora 
a qualidade de vida do 
nosso cidadão”, finalizou 
Marcão.
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Parlamentares de Costa Rica-MS apro-
vam quatro projetos de lei e apresentam 
quatro indicações durante sessão

Os edis costarriquenses se 
reuniram na última segun-
da-feira (08/04), para a 9ª 
Sessão Ordinária do ano de 
2019, onde quatro projetos 
foram aprovados e os vere-
adores apresentaram quatro 
indicações. Durante a ses-
são, outro ponto bastante 
discutido pela Casa de Leis 
foi a aprovação do Projeto 
de Lei Ordinária nº 1.273 
que obriga a apresentação 
da carteira de vacinação no 
ato da matrícula escolar na 
rede municipal de ensino.
Antes de iniciar os trabalhos 
legislativos, o presidente 
da Câmara do Vereadores 
de Costa Rica, Averaldo 
Barbosa da Costa (MDB), 
disponibilizou os micro-
fones do plenário para as 
freiras Claudete Mantova-
ni, Fátima Chaparro e Keila 
Maria Barbosa da Silva, 
da Congregação das Irmãs 
Franciscanas de Nossa 
Senhora Aparecida, da 
Paróquia Santo Antônio de 
Pádua, em Costa Rica. As 
três se despedem do mu-
nicípio no próximo dia 21 
de abril e serão transferidas 
para outras paróquias.
A irmã Fátima Chaparro 
falou sobre a chegada das 
primeiras irmãs em Costa 
Rica, há 36 anos, destacou 
ainda que possui a missão 
de atender ao chamado 
dos sem voz e sem berço, 
e que as três se despedem 
da cidade, pois em outros 
municípios e países essas 
necessidades são maiores. 
“Carregamos os passos 
e descompassos da nos-
sa trajetória, fica a nossa 
gratidão a toda a comuni-
dade pelo apoio material 
e espiritual, carinho, amor 

Cassilândia: Prefeitura e Câmara de 
vereadores disponibilizam recursos 
para construção de moradias

A prefeitura de Cassilândia e a Câmara de Vereadores disponibilizaram R$ 96 mil 
para as famílias beneficiadas pelo Projeto Lote Urbanizado do Loteamento Balmant 
construírem suas casas. No local 48 bases foram entregues e cada morador recebeu 
R$ 2 mil para a edificação das moradias.
Este investimento faz parte de um projeto de lei criado no município com o objetivo 
de facilitar o acesso à moradia. Para a diretora-presidente da Agência de Habitação 
Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani Lopez a parceria 
com os municípios tem sido fundamental para o sucesso do projeto.
“Quando a gente vê o esforço do prefeito e dos vereadores numa causa que interfere 
diretamente no bem-estar das pessoas nós ficamos mais empolgados em poder levar 
o Projeto Lote Urbanizado para outros municípios. Nós precisamos dessa parceria 
para que o nosso setor habitacional venha ser diferenciado”, explica.
Trabalho conjunto entre o governo do Estado e o Município, o Lote Urbanizado é 
uma forma de garantir moradia digna para as famílias que tem a oportunidade de 
construir a própria casa a partir do terreno e a base que recebem.
A construção das bases faz parte da primeira etapa do Projeto. Cada base tem 
42,56m² com instalações hidráulicas e sanitárias enterradas, contra piso e a 1° fiada 
de tijolos. Após essa fase, o beneficiário inicia a construção da moradia com assis-
tência técnica da Município e poderá financiar a estrutura do telhado da casa.
O prazo para a conclusão da moradia é de 24 meses e, somente com a conclusão da 
construção da moradia e o habite-se a família poderá morar na unidade. 

Cassilândia: Rua Avelino Pereira de Almeida 
ganha sinalização de trânsito e vira mão úni-

A Rua Avelino Pereira de Almeida, 
da Escola Municipal Antônio Pau-
lino, em Cassilândia, ganhou nova 
sinalização de trânsito e passou a ser 
mão única para evitar aglomeração 
na hora de levar e buscar as crianças 
na escola.
O serviço foi feito pela Prefeitura 

Cassilândia: Água em abundância 
e muita produção no Promar

Todos os 53 comodatários 
do Promar – Programa 
Municipal de Agricultu-
ra Rural agora contam 
com água encanada em 
cada lote, um reservató-
rio com capacidade para 
1,5 milhão de litros de 
água, avenida larga para 
o trânsito de caminhões, 
assistência técnica para 
cultivar a terra, enfim 
todo o necessário para 
produzir, gerar emprego 
e renda, abastecer Cas-
silândia e região, fazer a 
economia girar.

e generosidade como nos 
acolheram aqui, é isso que 
iremos levar, essa acolhida 
calorosa e ser fraterno”, fri-
sou a irmã, que está a mais 
de um ano no município.
A irmã Claudete disse estar 
com o coração agradecido. 
Há três anos no municí-
pio, ela pediu para que 
os vereadores continuem 
olhando pelas famílias mais 
carentes, “Olhar para essas 
pessoas com o olhar de 
Jesus, sermos mais miseri-
cordiosos”, comentou.
Os vereadores Waldomiro 
Bocalan, o Biri (PDT), 
Ronivaldo Garcia Cota 
(PSDB), Ailton Martins de 
Amorim (MDB), Jovenal-
do Francisco dos Santos, 
o Juvenal da Farmácia 
(PSB), e Rosângela Marçal 
Paes (PSB), fizeram usa 
da palavra e agradeceram 
às irmãs pelos relevantes 
serviços prestados no mu-
nicípio. Logo depois, o pa-
dre Wilkson Mendes usou a 
tribuna do Plenário, quando 
falou sobre o trabalho das 
irmãs e fez uma oração.
Na próxima Sessão Ordi-
nária, a Câmara vai prestar 
uma homenagem para as 
freiras, em nome da popu-
lação costarriquense, com a 
entrega de uma Moção de 
Reconhecimento para cada 
uma delas.
Indicações apresentadas
José Augusto Maia Vas-
concellos (DEM): o edil 
encaminhou ao prefeito 
Waldeli dos Santos Rosa, 
com cópia ao Secretário 
Municipal de Obras Pú-
blicas, Renato Barbosa De 
Melo, indicação recomen-
dando a limpeza/roçada 
no prolongamento da Rua 

Ponta Porã, após o térmi-
no do asfalto, bem como 
aplicação de fumacê para 
prevenção do mosquito da 
dengue.
O vereador Ailton Martins 
de Amorim (MDB) enca-
minhou indicação destina-
da ao prefeito Waldeli dos 
Santos Rosa e ao Secre-
tário Municipal de Urba-
nização e Obras Públicas 
para que sejam realizados 
os estudos e a viabilização 
no sentido de construir 
um estacionamento para 
veículos na Rua Adelor 
Correia Leite dando acesso 
à Praça Clarinda Martins, 
localizada na Avenida João 
Corrêa Neto, Jardim Novo 
Horizonte, nesta cidade”.
O vereador Ronivaldo 
Garcia Cota (PSDB) en-
caminhou indicação des-
tinada ao prefeito Walde-
li dos Santos Rosa e ao 
Subsecretário Municipal 
de Urbanização e Obras 
Públicas, Aparecido La-
cerda de Jesus Inácio, para 
que sejam realizados os 
estudos e a viabilização no 
sentido de efetuar os repa-
ros necessários (cascalha-
mento e patrolamento) nas 
estradas vicinais da região 
das comunidades rurais 
da Serrinha e Lagoinha, e 
o aterramento/encabeça-
mento com cascalho de um 
mata-burro, na Fazenda 
Primavera – também na 
região da Serrinha”.
Os edis costarriquenses 
encaminharam ainda a 
MOÇÃO DE PROTES-
TO Nº 01, de autoria da 
Câmara Municipal de Ve-
readores de Costa Rica, 
“à Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANE-
EL), manifestando-nos 
contrários ao aumento na 
tarifa de energia elétrica 
no Estado de Mato Grosso 
do Sul” e a MOÇÃO DE 
PESAR Nº 08 pelo faleci-
mento do Sr. VALDINIR 
ANTONIO MORETTO, 
ocorrido no dia 11 de mar-
ço de 2019, à 00:50h, na 
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INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICI-
PAL DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

Vereadores apresentam Projeto que 
proíbe o Legislativo de contratar ou no-
mear pessoas com restrições judiciais

A autoria do Projeto de 
Resolução dos vereadores 
Profº Leonardo e Fio do 
Povo foi apresentado na 
Câmara Municipal .

PA R A Í S O  D A S 
ÁGUAS – Os vereadores 
Profº Leonardo (PP) e Fio 
do Povo (PSB), apresenta-
ram um Projeto de Reso-
lução na última segunda-
feira, 25/3, que Proíbe o 
Legislativo do Município 
de Paraíso das Águas/MS, 
contratar e empossar, para 
ocupar cargo em comissão 
ou efetivo, bem como fun-
ção de confiança, pessoa 
condenada, com sentença 
transitada em julgado, por 
crimes previstos na Lei 
Federal nº 11.340, de 7 
de agosto de 2006 – Lei 
Maria da Penha.

“A violência contra a 
mulher, lamentavelmente, 
perdura em diferentes gru-
pos da sociedade, como 
um flagelo generalizado 
que colocam em perigo 
suas vidas e viola os seus 
direitos. Embora muitos 

Energisa responde ofício do vereador 
Roberto Carlos e orienta consumidores 
da Mateira e do interior

A Energisa encaminhou ao vereador Roberto Carlos (PSDB), presidente da Câ-
mara Municipal de Paraíso 
das Águas, um ofício de nº 
177/2019, em resposta ao 
ofício nº 113/2019, onde o 
parlamentar solicitava da 
Energisa resposta quanto 
às leituras realizadas nas 
unidades consumidoras 
no interior do município, 
como por exemplo, no As-
sentamento Mateira.

Consumidores vinham 
reclamando das faturas 

que só chegavam no endereço, de três em três meses e já com um alto valor. Eles 
procuraram o vereador Roberto Carlos, para que intercedesse junto à Energisa a 
fim de buscar uma alternativa para que a leitura seja realizada mensalmente, como 
é feita na sede do município.

O ofício esclarece que a empresa segue as normativas da Aneel – Agência Na-
cional de Energia Elétrica, órgão responsável pela fiscalização.

Na Resolução Normativa 414/2010 da Aneel, trata-se do seguinte:
No artigo 86, §2º – Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo 

com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela 
média.

A Energisa esclarece que para evitar acúmulos de consumo, o consumidor deve-
rá entrar em contato, no 0800-722-7272 ou pelo aplicativo Energisa On, dois dias 

avanços tenham sido alcan-
çados com a Lei Maria da 
Penha, ainda assim foram 
contabilizados 4.254 homi-
cídios dolosos de mulheres 
em 2018, uma queda de 
6,7% em relação a 2017. 
Uma mulher é morta a cada 
duas horas no país. Uma 
pesquisa revelou que a cada 
hora no Brasil, mais de 500 
mulheres foram agredidas 
em 2018.

E na maioria dos casos, 
essas agressões foram fei-
tas por pessoas conhecidas. 
Em 2016, 1 estupro cole-
tivo aconteceu a cada 2,5 
horas no Brasil.

Segundo o IPEA (Insti-
tuto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada) em seu Atlas 
da Violência elaborada em 
2018, “chama a atenção que 
em 2016 o estado de Rorai-
ma apresentou uma taxa de 
10 homicídios por 100 mil 
mulheres, com uma distân-
cia razoável dos estados 
com taxas mais próximas, 
Pará (7,2) e Goiás (7,1)”. 

Nos primeiros 3 dias de 
2019, Mato Grosso do 
Sul registrou 120 casos 
de violência doméstica, 
segundo a Secretaria de 
Estado de Justiça e Se-
gurança Pública (Sejusp). 
São 50 casos a mais do 
que no mesmo período 
de 2018.

Diante desses fatos, 
cabe aos Poderes do Mu-
nicípio garantir à mulher 
sua segurança, igualdade 
de direitos e dignidade. 
Neste sentido, tal projeto 
pretende, por meio de 
mais uma ação coercitiva 
aos agressores, inibir e 
prevenir esse tipo de cri-
me. É necessário ampliar 
as medidas de combate a 
esse crime”, destacam os 
vereadores na justificati-
va do Projeto.

O projeto seguirá para 
apreciação dos vereado-
res e das comissões com-
petentes para análise e 
parecer.

Vereador Toninho Assunção apre-
senta projeto para beneficiar empre-
sas do município em licitações

O Vereador Antonio Assunção (Toninho) apresentou na câmara municipal para 
apreciação e votação o Projeto de Lei nº 103, que “dispõe sobre o tratamento favo-
recido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 

porte sediadas no muni-
cípio de chapadão do sul, 
nas contratações públicas 
de bens, serviços e obras, 
no âmbito da administração 
pública municipal”.

Com a aprovação do 
projeto, as empresas do 
município, passam a ter 
prioridade em licitações e 
contratações por parte do 
município.

Um dos critérios do pro-
jeto será a prioridade para 

as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no Município de Chapadão 
do Sul, aonde deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à par-
ticipação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação 
cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Chapadão do Céu: Pre-
feitura realiza a operação 
tapa buraco

Com o objetivo de melhorar as 
condições de tráfego, os serviços 
serão realizados em toda a cidade

A Prefeitura Municipal, através 
da Secretaria de Obras, Transporte e 
Ação Urbana, iniciou a operação 
tapa buraco nas ruas de Chapadão 
do Céu. Para melhorar as condições 
de tráfego, o serviço será realizado 
em toda a cidade com produtos pró-
prios e de qualidade, como o RL1C 
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Prefeito Ivan Xixi faz entrega de aparelho de ultrassonografia 
e assina ordem de serviço para reforma e ampliação do ESF

O Prefeito Municipal de 
Paraíso das Águas, Ivan da 
Cruz Pereira(Xixi), acom-
panhado dos secretários 
municipais, funcionários 
públicos e vereadores, en-
tregou um aparelho de ul-
trassonografia para a Secre-
taria Municipal de Saúde.

O aparelho ficará insta-
lado no Pronto Atendimen-
to (antigo ESF), e irá pro-
porcionar mais agilidade e 
qualidade de atendimento à 
população, que não vai mais 

precisar se deslocar para 
outro município para realizar 
uma ultrassonografia.

“Essa é uma conquista 
que muito nos orgulha. Sou 
grato a Deus por essa opor-
tunidade, só quem morou 
aqui sabe como era Paraíso 
das Águas antes da eman-
cipação. Feliz por esse mo-
mento, esse aparelho faz 12 
tipos de exame, é moderno 
e muito eficaz”, comentou 
o secretário de saúde Ueder 

de Paula.
O investimento para a 

aquisição deste aparelho foi 
de R$176.400,00(cento e 
setenta e seis mil e quatro-
centos reais) recursos 100% 
municipal.

Para realizar os ultrassons 
a Prefeitura contratou um 
médico especialista que, já 
está no município.

“Fico muito satisfeito 
quando os gestores se im-
portam com a saúde da po-
pulação. Esse aparelho de 
ultrassonografia proporciona 
imagens e diagnósticos com 
prescrição. Nem em Ribeiro 
Preto onde fiz estágio tinha 
um aparelho como este”, 
mencionou o médico Thiago 
Carvalho de Lima Esquer-
do.

Entre os presentes no 
evento estava o deputado 
estadual Eduardo Rocha que 
fez questão de prestigiar esse 
momento tão importante para 
população paraisense.

“Orgulho em estar aqui, 
em ser parceiro de uma ges-
tão exemplar,  em que o exe-
cutivo e o legislativo estão 
unidos pelo bem estar do 
município. Paraíso das Águas 
é uma cidade construída com 
trabalho e competência”, 
disse o deputado estadual 
Eduardo Rocha.

Além da entrega do apa-
relho de ultrassonografia, foi 
realizada a assinatura da or-

dem de serviço da Reforma e 
Ampliação da Estratégia de 
Saúde da Família- ESF, com 
área total de 445,00 metros 
quadrados.

O  i n v e s t i m e n -
to  para  a  obra  é  de 
R$502.411,80(quinhentos e 
dois mil quatrocentos e onze 
reais e oitenta centavos), des-
ses, R$50.241,18(cinquenta 
mil duzentos e quarenta e 
um reais e dezoito centavos)
recurso federal, o restante 
R$452.170,62(quatrocentos 
e cinquenta e dois mil cento 
e setenta reais e sessenta 
e dois centavos) recursos 
próprios do município.

“Quero agradecer todos 
os presentes e dizer que hoje, 
Paraíso das Águas tem mé-
dico 24 horas, fonoaudiolo-
gista, dentista, fisioterapeu-
ta, psicólogo, entre outros. 
Um atendimento público de 
qualidade, e, esse era meu 
sonho, fazer uma saúde 
de qualidade para quem 
precisa. Vamos continuar 
investindo na saúde do nosso 
município para proporcionar 
o bem estar para a população 
paraisense. Quero agradecer 
também o deputado Eduardo 
Rocha pelas emendas que 
sempre destina ao nosso 
município. Muito obrigado”, 
finalizou o prefeito Ivan da 
Cruz Pereira(Xixi).

ASSECOM- 


