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Administração Municipal esta fazen-
do reforma e ampliação Hospital 
Municipal de Chapadão do Céu 

Prefeito Dalmy fala dos investi-
mentos nos próximos meses

Nossa meta era 80% 
da zona urbana asfal-
tada, mas devido às 
economias que fizemos, 
vamos entregar 100%. 
Pode ser que não esteja 
tudo pronto até o fim da 
nossa gestão, .

TERESA Cristina Confirma presen-
ça na 27ª Exposul. Ministra é a mais 
bem avaliada do atual governo

A ministra da Agri-
cultura Tereza Cristina 
confirmou presença 
na 27ª Exposul que 
será realizada de 29 de 
maio a 2 de junho no 
Parque de Exposições 
do sindicato Rural de 
Chapadão do Sul.

DECISÃO judicial garante a liberdade de imprensa em 
Chapadão do Sul. Algumas normas vigentes foram criadas 
como mecanismo de censura na ‘Era Vargas’

O Juiz da 1ª Vara de 
Justiça de Chapadão do 
Sul, Dr. Sílvio Prado, 
indeferiu a solicitação de 
um cartório de registros 
de Chapadão do Sul  para 
que o Jornal Novo Tempo 
/ Rádio Cultura / site ocor-
reionews.com.br.

Para melhor atender as 
necessidades da popula-
ção, o Hospital Munici-
pal Santa Luzia receberá 
reforma completa. De 
acordo com a Secretaria 
de Saúde, já foi iniciado os 
serviços na parte da frente 
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EXPEDIENTE DE 
VEREADORES 

Requer imento  n . 
231/2019 Vereadores 
Professor Cícero, Van-
derson Cardoso e Mika

REQUER-SE à Mesa, 
na forma regimental e 
depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente 
ao Governador do Esta-
do de Mato Grosso do 
Sul, Reinaldo Azambuja, 
com cópia a Secretária 
de Estado de Educação, 
Maria Cecília Amendola 
da Motta, solicitando que 
nos seja esclarecido o que 
segue:

Considerando que, a 
Secretaria de Estado de 
Educação de Mato Grosso 
do Sul autorizou a transfe-
rência da Escola Estadual 
Augusto Krug Netto, para 
o prédio da Escola Pro-
fessora Lúcia Gonçalves 
do Carmo, em Chapadão 
do Sul.

A mudança da Augusto 
Krug Netto levou a Secre-
taria de Estado de Educa-
ção a publicar um Decreto 
mudando o nome da nova 
escola. Com a publicação, 
a Escola Estadual Profes-
sora Lúcia Gonçalves do 
Carmo, que não chegou a 
entrar em funcionamento, 
por falta de conclusão da 
obra, deixa de funcionar. 
O nome atribuída a aquela 
que seria a nova escola 
estadual foi uma homena-
gem a uma professora de 
Chapadão do Sul, falecida 
em 09 de fevereiro de 
2013, por complicações 
cardíacas.

A Assembleia Legis-
lativa de Mato Grosso do 
Sul aprovou o Projeto de 
Lei 02/2015, de autoria da 
Deputada Mara Caseiro, 
denominando Professora 
Lúcia Gonçalves do Car-
mo o nome da nova escola 
estadual, na época já em 
construção em Chapadão 
do Sul.

Após mais de quatro 
anos de obra, finalmente 
a nova escola será inaugu-
rada, mas infelizmente a 
homenagem à Professora 
Lúcia Gonçalves do Car-
mo não será efetivada, já 
que a Augusto Krug Netto 
ocupará o espaço.

Destarte, solicito es-
clarecimentos quanto a 
esta decisão da mudan-
ça de nome da Escola, 
uma vez que, a família, 
amigos, profissionais da 
rede estadual de ensino 
e grupos políticos, estão 
revoltados com a retirada 
da homenagem, mesmo 
antes da escola entrar em 
funcionamento.

Segue anexo, docu-
mentos pertinentes ao 

caso.

Requer imento  n . 
2 3 2 / 2 0 1 9  Ve re a d o r 
Vanderson Cardoso 

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, solicitando 
que seja informado a este 
Vereador o que segue:

– Quais são as ruas do 
Bairro Parque União, que 
foram asfaltadas por em-
presas terceirizadas;

– Quais foram asfal-
tadas pela mão de obra, 
exclusiva da Secretaria de 
Obras do Município;

– Quais ruas já recebe-
ram rede de captação de 
águas pluviais;

– E ainda, quais ruas 
receberam recursos via 
Emendas Parlamentares.

Indicação n. 1033/2019 
Vereadores Professor Cí-
cero, Mika e Anderson 
Abreu

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental e 
depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao 
Ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, por 
meio da Coordenação-Ge-
ral do Programa Nacional 
de Imunizações (CGPNI), 
solicitando que sejam in-
cluídos na Campanha Na-
cional de Vacinação contra 
a Influenza, os Profissio-
nais da Educação Básica 
(Professores e Servidores 
da área Administrativa das 
Escolas).

Indicação n. 1034/2019 
Vereador Vanderson 
Cardoso

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 de Obras, 
Transportes e Serviços 
Públicos, Ivanor Zorzo, 
e ao Secretário de Edu-
cação, Guerino Perius, 
solicitando para que seja 
feita uma reforma urgente, 
na casa dos professores, 
localizada na Sede do As-
sentamento Aroeira.

Indicação n. 1035/2019 
Vereador Vanderson 
Cardoso

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 de Obras, 
Transportes e Serviços 
Públicos, Ivanor Zorzo, e 
ao Secretário de Cultura e 
Esportes, Wander Viegas, 
solicitando a construção de 
uma cobertura de estrutura 
metálica, nas arquibanca-
das dos dois campos de 
futebol, localizados ao lado 
do Ginásio Municipal de 
Esportes.

Indicação n. 1036/2019 
Vereadora Alline Tontini

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 Carlo Krug, 
com cópia ao Secretário 
de Obras, transportes e 
Serviços Públicos, Ivanor 
Zorzo, solicitando a limpe-
za em torno da Associação 
dos Servidores Públicos 
Municipais de Chapadão 
do Sul – ASPUMCS, como 
poda de árvores, roçagem 
de mato e limpeza das 
calçadas.

Moção de Aplausos n. 
94/2019 Vereadora Alline 
Tontini

A Vereadora Alline Ton-
tini, da Câmara Munici-
pal de Chapadão do Sul, 
que esta subscreve, dis-
pensadas as formalidades 
regimentais, encaminha 
MOÇÃO DE APLAUSOS, 
aos alunos da Escola Mu-
nicipal Carlos Drummond 
de Andrade, que foram 
destaque na 14ª Olimpíada 
Brasileira de Matemática 
das Escolas Públicas – OB-
MEP 2018, e, representa-
ram, com tanto empenho 
nosso Município.

M E N S A G E M  D O 
EXECUTIVO

Mensagem do Executi-
vo nº 12/2019. Encaminha 
Projeto de Lei nº 104/2019. 
Executivo que: “Autoriza o 
Poder público Municipal a 
executar obras de benfei-
torias junto ao Parque de 
Exposições do Sindicato 
Rural de Chapadão do Sul, 
e dá outras providências”.

Indicação n. 1037/2019 
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 
Educação Guerino Perius, 
solicitando para que seja 
disponibilizado um ônibus 
escolar, para transportar os 

alunos que moram nos 
Bairros Esperança, São 
Pedro, Planalto, Sibipiru-
na, Sucupira e do Centro, 
que estudam na Escola 
Estadual Augusto Krug 
Netto.

I n d i c a ç ã o  n . 
1038/2019 Vereador 
Vanderson Cardoso

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental e 
depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao 
Governador do Estado 
de Mato Grosso do Sul, 
Reinaldo Azambuja, com 
cópia ao Deputado Es-
tadual Jamilson Name, 
solicitando a destinação 
de Recursos Financeiros, 
Emenda Parlamentar, 
para aquisição de mobi-
liários para equipar o La-
boratório da nova Escola 
Augusto Krug Netto.

I n d i c a ç ã o  n . 
1039/2019 Vereador 
Vanderson Cardoso

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 
a Secretária de Infraes-
trutura e Projetos, Sônia 
Maran, solicitando que 
a SEINFRA protocole 
um Projeto junto ao Sis-
tema PLATAFORMA 
MAIS BRASIL (antigo 
SICONV – Sistema de 
Convênios), solicitando a 
destinação ao nosso Mu-
nicípio de um Caminhão 
tipo Baú Isotérmico, para 
atender as demandas dos 
pequenos produtores de 
hortaliças de nosso Mu-
nicípio.

I n d i c a ç ã o  n . 
1040/2019 Vereador 
Anderson Abreu

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 de Obras, 
Transportes e Serviços 
Públicos, Ivanor Zorzo, 
solicitando que direcione 
os esforços de varrição de 
ruas, no Parque União, 
especialmente onde a 
SANESUL já realizou 
e terminou o serviço de 
implantação da rede de 
esgoto, na região dos 
Bairros Espatódia e Si-
bipiruna.

I n d i c a ç ã o  n . 
1041/2019 Vereador 

Paulo Lupatini

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 para que 
seja feito o prolongamento 
do estacionamento da Rua 
Brasil, entre as Ruas Prata 
e Cobre.

Indicação n. 1042/2019 
Vereador 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 
Serviços Públicos, Ivanor 
Zorzo, solicitando para 
que seja feita a manuten-
ção dos equipamentos das 
academias à céu aberto do 
município.

Indicação n. 1043/2019 
Vereador Toninho Assun-
ção

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, solicitando para que 
a Praça localizada no Bair-
ro Esplanada, receba o 
nome de Antônio Mauri 
Langner, como forma de 
homenagem “em memó-
ria” ao popular Bombachi-
nha, que foi pioneiro desta 
terra, e trabalhou até o fim 
de sua vida pelo nosso 
Município.

Indicação n. 1044/2019 
Vereadores Mika e Elton 
Silva

INDICA-SE 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 In-
fraestrutura, Murilo Zauith 
e ao Prefeito Municipal, 
João Carlos Krug, solici-
tando para que seja feita 
a abertura de um acesso 
direto da Rodovia MS 306 
à Rua Cinco. Reforçando 
a Indicação de número 
677/2018, de autoria do 
Vereador Elton Silva.

Indicação n. 1045/2019 
Vereador Elton Silva

INDICA-SE 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 a limpeza da 
lateral da Avenida Pan-
tanal.

Indicação n. 1046/2019 
Vereador Elton Silva

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, e 
depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao 
Governador do Estado, 
Reinaldo Azambuja, com 
cópia ao Secretário de 
Estado de Infraestrutura, 
Murilo Zauith e ao Prefei-
to Municipal, João Carlos 
Krug, solicitando a cons-
trução de uma Ciclovia 
com iluminação, entre o 
Posto Novo Mato Grosso 
e o Posto Mirante do Sul, 
margeando a Rodovia 
MS 306 e a Rua Brasil. 
Reforçando Indicação de 
número 750/2018, de au-
toria deste Vereador.

 

Moção de Pesar n. 
95/2019 Vereadores

Os Vereadores, da Câ-
mara Municipal de Chapa-
dão do Sul, que esta subs-
crevem, dispensadas as 
formalidades regimentais, 
encaminham MOÇÃO 
DE PESAR, à família do 
Senhor Antônio Mauri 
Langner, popular Bomba-
chinha, um dos pioneiros 
de Chapadão do Sul, em 
decorrência de seu faleci-
mento ocorrido em 14 de 
maio do corrente mês.

SECRETARIA DAS 
SESSÕES, 17 DE MAIO 
DE 2019.

Nayara Santos Bris-
toti,

Assessora Legislativa.
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DECISÃO judicial garante a liberdade de imprensa 
em Chapadão do Sul. Algumas normas vigentes foram 
criadas como mecanismo de censura na ‘Era Vargas’

O Juiz da 1ª Vara de 
Justiça de Chapadão do 
Sul, Dr. Sílvio Prado, in-
deferiu a solicitação de 
um cartório de registros 
de Chapadão do Sul  para 
que o Jornal Novo Tem-
po / Rádio Cultura / site 
ocorreionews.com.br fos-
sem obrigados em fazer 
as matriculas das empresas 
sob pena  de serem consi-
derados clandestinos. O 
Magistrado destacou – na 
decisão – uma consistente 
fundamentação jurídica 
e respeito da história do 
Brasil à “Liberdade de 
Imprensa”, desde que seja 
exercida sobre os ditames 
da lei e da ordem.  As 
normas vigentes neste se-
tor foram editadas duran-
te período ditatorial (Era 
Vargas) e contrárias aos 
jornalistas como prevê a 
Constituição Federal de 
1988.

CONTROLE DITA-
TORIAL – Segundo o 
texto da decisão judicial a 
finalidade do registro era 
facilitar o controle de seus 
atos, a identificação de 
sócios e proprietários de 
jornais para efeito de cen-
sura que perdurou durante 
um bom tempo no Brasil. 
Num regime democrático, 
não há a mínima necessi-
dade deste procedimento, 
e é assim que tem enten-
dido a literatura jurídica a 
respeito do tema na atua-
lidade.

IMPLACÁVEL CON-
TRA A IMPRENSA – 
Também foi citado Fre-
derico Augusto Passarelli 
Mendonça, que em seu 
artigo denominado “Dos 
reflexos da ação de des-
cumprimento de preceito 
fundamental 130 na lei 
6015/73”, afirma que o 
Decreto 4587/39 foi ela-

borado sob o regime Estado 
Novo de Getúlio, época mar-
cada por controle autoritário 
e político implacável sobre a 
imprensa pelo Departamento 
de Imprensa e Propaganda. 
Exigia-se o registro da PJ 
no Livro A e B, com claros 
detalhes, como nítida forma 
de controle.

JUNTA COMERCIAL 
RESOLVE REGISTRO – 
Os órgãos de imprensa já 
tem seus registros na Junta 
Comercial ou no RCPJ caso 
não seja empresa, onde cons-
ta todos os dados necessários 
para identificação, para efeito 
de publicidade e segurança 
jurídica, o que já garante os 
preceitos fundamentais tanto 
atinentes à liberdade de im-
prensa como à liberdade de 
trabalho.

STF NÃO SERVE DE 
MODELO – No entendi-
mento do Dr Sílvio Prado 
não há fundamento jurídico 
constitucional para aplicar 
multa às empresas de impren-
sa referidas, muito menos 
como declará-las clandesti-
nas ou apreender exemplares 
ou interdição. Claro que as 
consequências são graves e 
não estão em conformidade 
com a Constituição Federal, 
principalmente depois dos 
últimos episódios do STF a 
respeito do tema ao impe-

Definido os valores dos ingres-
sos diários da 27° Exposul

O Sindicato Rural de 
Chapadão do Sul, anun-
ciou na manhã desta 
quinta-feira (09), os va-
lores dos ingressos diá-
rios para 27° Exposul, 
que irá acontecer nos 
dias 29 de maio a 02 de 
junho.

Os valores dos ingressos 
serão os seguintes:

Quarta-feira (29) Naia-
ra Azevedo – R$ 30,00

Quinta-feira (30) Hen-

rique & Juliano – R$ 
40,00

Sexta-feira (31), Maiara 
& Maraisa – R$ 40,00

Sábado (01) Trio Parada 
Dura e César e Paulinho 
– R$ 40,00

Domingo (02) Final do ro-
deio profissional e queima 
de fogos – R$ 20,00

Para quem quiser adquirir 
as permanentes, elas estão 

a vendas nos seguintes 
valores
2º LOTE: a partir do dia 
21/05 – Valor: R$ 155,00

Os valores são para paga-
mentos à vista ou em 03 
vezes no cartão de cré-
dito.

Pontos de Vendas:

Sindicato Rural – Trekos 
e Tarekos – Eliane Con-
fecções – Panificadora 
Pão De Mel
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Servidores Municipais podem 
usar 13º e Licença Prêmio para 
quitar contribuição de melhoria 

Os servidores públicos 
Municipais podem usar 
parte do 13º salário e da Li-
cença Prêmio para quitar o 
pagamento da Contribuição 
de Melhoria – Asfalto. A 
informação foi confirmada 
essa semana pelo Secretário 
de Finanças e Planejamento, 
Itamar Mariani.

Os servidores que opta-
rem pelo uso do 13º salário 
e Licença Prêmio devem 

procurar o Departamento 
de Recursos Humanos da 
Prefeitura para assinar o 
requerimento.

Obedecendo a Legisla-
ção, a Administração Mu-
nicipal lançou em abril 
no Diário Oficial edital 
de notificação de lança-
mento de contribuição de 
melhoria – Asfalto.

Os proprietários dos 
imóveis receberam um 

carnê contendo a parcela 
com desconto (cota única) 
para pagamento à vista, ou 
se optar pelo pagamento 
parcelado (36 parcelas). 
O carnê enviado, contém 
as parcelas de nº 01 a 09, 
e as demais 27 parcelas 
deverão ser retiradas via 
internet pelo site www.
chapadaodosul.ms.gov.br 
clicando no banner que está 
disponível em destaque na 
página inicial.

Caso o contribuinte não 
deseje emitir a parcela via 
internet, tem a opção de 
retirar as demais parce-
las também na Central de 
Atendimento ao Contri-
buinte (CAC), na Av. Onze, 
nº 201, Centro (esquina 
com av. Seis).

TERESA Cristina Confirma presen-
ça na 27ª Exposul. Ministra é a mais 
bem avaliada do atual governo

A ministra da Agri-
cultura Tereza Cristina 
confirmou presença na 
27ª Exposul que será re-
alizada de 29 de maio a 
2 de junho no Parque de 
Exposições do sindicato 
Rural de Chapadão do 
Sul. Caso a agenda seja 
mantida será a primeira 
visita oficial de um minis-
tro em exercício na maior 
mostra agropecuária da 

Região do Bolsão.
Será o primeiro re-

torno ao município que 
proporcionou a maior 
média de votos a um 
parlamentar  na última 
e le ição.  Considerado 
a “Capital Agrícola de 
MS”, o município tem 
profunda relação com o 
agronegócio, o setor que 
destacou Teresa Cristina 
no Estado e agora no Go-

verno Federal.
O Sindicato Rural de 

Chapadão do Sul e sua 
direção  part iciparam 
com intensidade na cam-
panha da então deputada 
federal.  Ela foi a mais 
bem avaliada no governo 
de Jair Bolsonaro numa 
recente pesquisa apurada 
pelo Painel do Poder, pu-
blicada no Congresso em 
Foco. Ela aparece à frente 
do próprio presidente.

O estudo envolveu os 
líderes do Congresso Na-
cional. A eles foi propos-
to dar uma nota, que ia de 
um a cinco, para Bolso-
naro e seus 12 ministros. 
Tereza conquistou 3,3, 
marca maior  entre os 
ministros do presidente. 
E Bolsonaro atingiu 2,5, 
isto é, ele foi “aprovado” 
apenas pela metade dos 
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Prefeito Dalmy fala dos investi-
mentos nos próximos meses

Até o final do manda-
to, Dalmy espera fazer 
mais. “Temos o projeto 
de pavimentação do bair-
ro Nascer do Sol e no dia 
30 próximo será feita a 
licitação para construção 
de uma área de lazer no 
Jardim Bom Sucesso, 
valorizando a popula-
ção. Serão mais de R$ 
1 milhão em recursos 
próprios para construção 
de um campo de futebol 
society, arquibancada, 
chafariz, academia ao 
livre, pista de caminha-
da, vestiários e parque 
de diversão. Vai ser algo 
que vai igualar a quali-

dade de vida daquela po-
pulação a de quem vive 
no centro. Também nos 
planos construir a sede 
da nossa Banda Musical 
Iulle Martins Rezende, 
que é um trabalho de 
referência em todo o 
país”.

Na zona rural, os as-
sentamentos Santa Fé 
e Novo Belo Horizonte 
devem ser beneficiados. 
“Está nos projetos a pa-
vimentação das princi-
pais ruas do Novo Belo 
Horizonte, com recurso 
próprio. Temos trechos 
de pavimentação que dá 

mais de 23 mil metros 
quadrados na zona ur-
bana, praticamente tudo 
isso, 80%, é de recursos 
próprios. São R$ 1,4 mi-
lhão, dos quais R$ 300 
mil de verbas do depu-
tado Elizeu Dionízio e o 
resto do município. Nos-
sa meta era 80% da zona 
urbana asfaltada, mas 
devido às economias que 
fizemos, vamos entregar 
100%. Pode ser que não 
esteja tudo pronto até o 
fim da nossa gestão, já 
vai estar tudo garantido 
para construção”.

Vereadores prestam contas e aprovam quatro projetos 
em sessão na Câmara Municipal de Alcinópolis

Quatro Projetos de Lei 
foram votados durante a úl-
tima Sessão Ordinária que 
aconteceu nesta segunda-
feira, no plenário das de-
liberações “Adolfo Alves 
Carneiro”, na Câmara Mu-
nicipal de Alcinópolis. As 
medidas alteram remunera-
ção de servidores, estatudo 
de sindicato e dão nome a 
uma quadra de esportes no 
município.

Entre os Projetos de 
Lei votados estava o de nº 
007/19, que altera o pará-
grafo primeiro do art. 1º, 
da Lei nº 434/2018; e o de 
nº 009/2019, que concede 
revisão geral anual aos Ser-
vidores do Poder Executivo 
Municipal e institui a data-
base para fins de revisão ge-
ral anual da remuneração e 
subsídios, ambos de autoria 

do executivo municipal, e 
aprovados por unanimidade 
dos votos dos vereadores 
presentes.

Dos Projetos de Lei 
Complementar votados 
destaca-se o de nº 004/19, 
que altera os dispositivos 
da Lei Complementar nº 
001/2000, que institui o 
Estatuto dos Servidores Pú-
blicos do município de Al-
cinópolis; e o de nº 005/19, 
que fixa o vencimento dos 
cargos de Agente Comuni-
tário de Saúde e Agentes de 
Combate à Endemias, am-
bos de autoria do executivo 
municipal, e aprovados por 
unanimidade dos votos dos 
vereadores presentes.

Nesta Sessão, ainda foi 
apresentado o demonstrati-
vo da Prestação de Contas 

da Câmara Municipal de 
Alcinópolis, referente ao 
mês de abril de 2019. E 
apresentado o Projeto de 
Lei nº 001/2019, de auto-
ria do vereador Ângelo do 
Nicola, que denomina de 
“vereadora Sirlei Rulli” 
a quadra de esportes do 
Centro de Atendimento da 
Criança e do Adolescen-
te – CACA. Prestigiaram 
esta Sessão alguns servi-
dores lotados na Secreta-
ria Municipal de Saúde, 
membros da sociedade, e a 
imprensa local. As sessões 
acontecem às segundas, às 
09h00, e é pública.

Com informações da 
Assessoria de Imprensa da 
Câmara de Alcinópolis

Prefeitura de Alcinópolis entrega mais uma 
obra de reforma e ampliação de casas

Em menos de um mês da entrega da quarta casa do 
projeto municipal de reforma e ampliação habitacional, a 
Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, entregou na manhã desta quarta-feira 
(15) a quinta residência. Desta vez a beneficiada foi Alzira 
Gonçalves Morais.

Além da construção de parte do muro, pintura total da 
casa, janelas, portas e portão, na moradia houve ainda o 
trabalho de calçamento, reparo do telhado, rachaduras e 
fechamentos, entre outros. “O dia das mães foi no domin-
go, mas hoje consideramos esta entrega um verdadeiro 
presente à dona Alzira. A palavra é gratidão por todo mês 
estarmos realizando uma entrega diferente”, disse o prefeito 
Dalmy.

Participaram da entrega da obra a primeira-dama Ana 
Lúcia, o secretário municipal de Assistência Social, José de 
Lima, o secretário municipal de Obras, Thiago Carneiro, 
o secretário municipal de Planejamento, Administração e 
Finanças, Laeryk Rodrigues, membros do Conselho Mu-
nicipal de Habitação e os vereadores,o vice-presidente, 
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Administração Municipal esta fazen-
do reforma e ampliação Hospital 
Municipal de Chapadão do Céu 

Para melhor atender as 
necessidades da população, 
o Hospital Municipal San-
ta Luzia receberá reforma Prefeitura vai ralizar reforma  refor-
ma completa ESF Centro

R e p a r t i ç õ e s  d a 
Secretaria de Saúde 
g a n h a r a m  p i n t u r a 
ge r a l ,  r e fo rma  do 
te lhado e  serviços 
de alvenaria

Para melhor aten-
der  a  população  e 
suas necessidades, a 
Estratégia Saúde da 
Família (ESF) Cen-
tro e demais prédios 
que acoplam repar-
tições da Secretaria 
de Saúde receberam 
reforma completa . 
O s  l o c a i s  g a n h a -
ram pintura  gera l , 
reforma do telhado 
e  s e r v i ç o s  d e  a l -
venaria, realizados 
pela equipe da Se-
cre tar ia  de  Obras , 
Transporte e  Ação 
Urbana.

completa. De acordo com 
a Secretaria de Saúde, já 
foi iniciado os serviços na 

parte da frente do Hospital. 
Nas próximas semanas será 
lançado o edital para a se-
gunda etapa das obras, que 
diz respeito a ampliação 
do centro cirúrgico e da 
emergência.

Lembrando que a entra-
da do Hospital Municipal é 
pela avenida Ema. A entra-
da principal, pela avenida 
Orion, não funcionará no 
período que acontecerá as 
obras de reforma e amplia-
ção. O atendimento conti-
nua normal para os casos de 
Urgência e Emergência

Prefeitura conclui plantio de 
2.200 mudas pela cidade

A  P r e f e i t u r a  d e 
Chapadão do Céu con-
clui mais uma etapa de 

plantio de mudas pela 
cidade. Só nesse ano, 
mais de 2.200 mudas 

de árvores nativas já 
foram plantadas em 
canteiros, cordão ver-
de e áreas próximas às 
rodovias. Entre elas, 
Jatobá, Oiti, Ipês de 
diversas cores e frutí-
feras como Calabura, 
Abacateiro,  Goiaba, 
Graviola, Amora, Jam-
bo,  Jamelão,  dentre 
outras.

Piscina do Centro de Convivência 
do Idoso ganhará quiosque

O Centro de Convivên-
cia do Idoso ganhará um 
quiosque na área da pis-
cina. A obra de 50 metros 
quadrados auxiliará as 
atividades recreativas e de 
desenvolvimento, como a 
hidroginástica. 
A Prefeitura de Chapadão 
do Céu trabalha com o 
objetivo de atender com 
excelência todas as deman-
das da população.

No Terra Nova, rua Cana-de-
açúcar receberá rede pluvial

A Prefeitura de Chapadão 
do Céu, através da Secretaria 
de Obras, Transporte e Ação 
Urbana, iniciou a segunda 
etapa da rede pluvial no setor 
Terra Nova, dessa vez na rua 
Cana-de-açúcar. A implanta-
ção irá beneficiar diretamente 
os moradores da região, e faz 
parte do processo de obras que 
prepara o setor para receber o 
asfalto.
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   Informativo da Câmara Municipal de Costa 

Câmara de Vereadores de Costa Rica aprova projeto 
e emendas que beneficiam pequenos produtores

O Poder Legislativo costarriquense se reuniu nesta segunda-feira (13/05) para a 14ª 
Sessão Ordinária do ano de 2019, onde um projeto de lei, uma emenda modificativa, 
duas emendas aditivas e uma emenda supressiva foram aprovados.

Projetos aprovados
EMENDA MODIFICATIVA Nº 001, de 05 de maio de 2019, de autoria dos ve-

readores Averaldo Barbosa da Costa, Rayner Moraes Santos, Jovenaldo Francisco 
dos Santos, Claudomiro Martins Rosa, Ailton Martins de Amorim, José Augusto 
Maia Vasconcellos, Lucas Lázaro Gerolomo, Rosângela Marçal Paes e Waldomiro 
Bocalan, ao Projeto de Lei Ordinária nº 1.276/2019.  Aprovado por unanimidade, 
em discussão única.

EMENDA ADITIVA Nº 002, de 05 de maio de 2019, de autoria dos vereadores 
Averaldo Barbosa da Costa, Rayner Moraes Santos, Jovenaldo Francisco dos Santos, 
Claudomiro Martins Rosa, Ailton Martins de Amorim, José Augusto Maia Vascon-
cellos, Lucas Lázaro Gerolomo, Rosângela Marçal Paes e Waldomiro Bocalan, ao 
Projeto de Lei Ordinária nº 1.276/2019. Aprovado por unanimidade, em discussão 
única.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 003, de 05 de maio de 2019, de autoria dos vere-
adores Averaldo Barbosa da Costa, Rayner Moraes Santos, Jovenaldo Francisco 
dos Santos, Claudomiro Martins Rosa, Ailton Martins de Amorim, José Augusto 
Maia Vasconcellos, Lucas Lázaro Gerolomo, Rosângela Marçal Paes e Waldomiro 
Bocalan, ao Projeto de Lei Ordinária nº 1.276/2019. Aprovado por unanimidade, 
em discussão única.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 004, de 10 de maio de 2019, de autoria dos ve-
readores Ronivaldo Garcia Cota e Artur Delgado Baird, ao Projeto de Lei Ordinária 
nº 1.276/2019. Rejeitado por oito votos contra e dois a favor.

EMENDA ADITIVA Nº 05, de 10 de maio de 2019, de autoria dos vereado-
res Ronivaldo Garcia Cota e Artur Delgado Baird, ao Projeto de Lei Ordinária nº 
1.276/2019. Aprovado por unanimidade, em discussão única.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N° 1.276, de 05 de abril de 2019, de autoria 
do Excelentíssimo Senhor Prefeito Waldeli dos Santos Rosa, que “dispõe sobre a 
prestação de serviços de implementação e manutenção de infraestrutura em proprie-
dades rurais e periurbanas do município de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do 
Sul”. Aprovado por unanimidade, em discussão única.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 028, de 13 de abril de 2019, de autoria da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal de Costa Rica, que “altera dispositivos da Resolução 
nº 06, de 15 de maio de 2015 (Regimento Interno)”.  Enviado às comissões perma-
nentes pertinentes para análise e parecer.

Os vereadores encaminharam ainda três moções de pesar.
MOÇÃO DE PESAR Nº 12, de 13 de maio de 2019, de autoria da Câmara Mu-

nicipal de Vereadores de Costa Rica, pelo falecimento “do Senhor BENTO RIBEI-
RO DE SOUZA, transcorrido no dia 01 de maio de 2019, às 08:52h, na Fundação 
Hospitalar de Costa Rica-MS”.

MOÇÃO DE PESAR Nº 13, de 13 de maio de 2019, de autoria da Câmara Muni-
cipal de Vereadores de Costa Rica, pelo falecimento “do Senhor JOÃO ROBERTO 
NETTO, transcorrido no dia 03 de maio de 2019, às 00:20h, em domicílio, neste 
município de Costa Rica-MS”.

MOÇÃO DE PESAR Nº 14, de 13 de maio de 2019, de autoria do vereador, 
Jovenaldo Francisco dos Santos, pelo falecimento do “senhor FILOGOMIO SIL-
VÉRIO PEREIRA, conhecido como “Filozinho”, primeiro delegado de polícia do 
município de Costa Rica-MS

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO Nº 001, de 13 de maio de 2019, de autoria 
da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica, “à nova equipe da Comissão 
Organizadora do Leilão do Amor, no Município de Costa Rica-MS”.

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO E BRAVURA Nº 002, de 13 de maio de 
2019, de autoria do vereador Artur Delgado Baird, “aos bombeiros militares: soldado 
Edemar Galeano Paschoal Bulhões e sargento Dorival Arguelho Pereira, em reco-
nhecimento a brilhante ação que resultou no salvamento de um homem que atentava 
contra a própria vida, no município de Costa Rica/MS”.

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO Nº 002, de 13 maio de 2019, de autoria o 
vereador José Augusto Maia Vascocellos, “à direção da Escola José Ferreira da Costa 

Câmara de Vereadores doa moto Biz para a Se-
cretaria Municipal de Saúde de Costa Rica

A Câmara Municipal 
de Vereadores de Costa 
Rica promoveu nesta 
segunda-feira (14/05), 
a doação de uma moto-
cicleta marca/modelo 

Honda Biz 125 ES Flex, 
avaliada atualmente em R$ 
3.975,09 (três mil, nove-
centos e setenta e cinco re-
ais e nove centavos), para 
a Secretaria Municipal de 

Saúde de Costa Rica.
Representando os 

edis costarriquenses, o 
presidente da Câmara 
de Vereadores, Averal-
do Barbosa da Costa 
(MDB) promoveu a en-
trega da Biz para a Se-
cretária Municipal de 
Saúde Adriana Maura 
Maset Tobal. A doação 
da motocicleta visa con-
tribuir para a Secretaria 
Municipal de Saúde, que 
desenvolve importantes 
serviços em benefício da 

Bispo Dom Antonino recebe o título Cidadão Parai-
sense da Câmara Municipal de Paraíso das Águas

A Câmara Municipal 
de Paraíso das Águas 
através do Decreto Le-
gislativo nº 01/2019, 
de 13 de maio de 2019, 
concede o título de cida-
dão paraisense ao bispo 
Dom Antonino Migliore, 
da Diocese de Coxim 
(MS).

O decreto foi publi-
cado no Diário Oficial 
do município, na edição 
nº1.276/2019, de 13 de 
maio de 2019.

O homenageado , 
Dom Antonino Miglio-
re, Bispo Diocesano de 
Coxim/MS., nasceu aos 
07 dias de junho de 1946, 
em Serradifalco – Itália. 
Cursou o Ensino ele-
mentar na cidade natal, 
o ensino médio, filosofia 

e teologia no Seminário 
diocesano de Caltanis-
setta – Itália. Foi orde-
nado sacerdote no dia 
29 de junho de 1969, 
na Catedral de Calta-
nissetta. Continuou os 
estudos em Messina e 
Roma (Universidade 
‘Angélicum’), conse-
guindo Licenciatura em 
teologia.

Na Universidade Sa-
lesiana de Roma fez os 
cursos de verão de Ca-
tequese, defendendo a 
tese “A pastoral juvenil 
no conjunto da pastoral 
orgânica”.

Como atividade pas-
toral, exerceu os se-
guintes ministérios: Na 
Itália: Vice-pároco e 
pároco, de 1969 à 1986; 

Delegado das Missões; 
Membro da Comissão 
diocesana de cateque-
se; Diretor diocesano 
do Apostolado da Ora-
ção; No Brasil: Pároco, 
em Piracicaba – SP, de 
1986 à 1989; Encar-
regado pela formação 
dos Diáconos Perma-
nentes; Coordenador 
de Setor; Pároco em 
Sonora – MS, de 1990 
à 1996;

Coordenador dio-
cesano da Pastoral 
Familiar. Em 1997, 
retornou na Itália, atu-
ando como pároco e 
assessor da Pastoral 
da Familiar; Em 10 
de maio de 2.000, foi 
nomeado, pelo Papa 
João Paulo II, Bispo 
de Coxim – MS. No 
de 2001, como Bispo 
de Coxim – MS, criou 
a Paróquia São João 
Maria Vianey e São Se-
bastião, enviando um 
Padre para morar em 
Paraíso das Águas.

Vereador fazem indicação solicitan-
do arborização com Ipê

O vereador Lindomar da Silva Pinheiro, o ‘Fiotinho’ (PR) apresentou uma indicação 
assinada pelos demais vereadores, solicitando a arborização 
das vias públicas de Paraíso das Águas, com mudas de Ipê.

De acordo com o vereador, arborizando a cidade com 
esta espécie de muda, a cidade ficará mais bonita e pode até 
atrair o turismo.

A indicação segue para o Executivo Municipal para estudo 
e viabilidade.

Outras indicações:
Fiotinho também fez outras importantes solicitações:
– Reforma do Mercado do Produtor Rural

– O incentivo do Poder Executivo na realização do Moto Fest
– A criação de um projeto para isentar famílias de baixa renda para escriturar seus 

imóveis

Em Brasília, vereadores visitam ministé-
rios e buscam recursos para o município

Os vereadores José Divino Francisco da Silva (Fio do Povo/PSB) e Leonar-
do Corniani Dias (Profº 
Leonardo/PP), estiveram 
em Brasília (DF)  e fi-
zeram visitas em vários 
gabinetes de senadores, 
deputados federais e no 
ministério da Saúde e da 
Agricultura, onde proto-
colaram ofício fazendo 
várias reivindicações.

No Ministério da Agri-
cultura, os vereadores se 

reuniram com a ministra Tereza Cristina (DEM/MS), onde solicitou a desvincula-
ção do Assentamento Mateira do município de Chapadão do Sul (MS) e vinculando 
ao seu município de fato, que é Paraíso das Águas.

Já no Ministério da Saúde, com o ministro Mandetta (DEM/MS), Profº Leonardo 
e Fio do Povo solicitaram recursos para a área da saúde do município, como na 
construção de um Estratégia Saúde da Família - ESF no Assentamento Mateira, 
onde residem 151 famílias.

Os parlamentares também estiveram reunidos com o senador da República, 
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Prefeito Municipal distribui adubos e assina contratos de 
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar

A Prefeitura Municipal 
de Paraíso das Águas atra-
vés da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento, Eco-
nômico, Meio Ambiente e 
Turismo, entregou no últi-
mo sábado, dia 11 de maio, 
200(duzentas)toneladas 
de torta de filtro(adubo) 
no Assentamento Mateira, 

que, foram doados pela 
IACO Agrícola.

O objetivo da entrega 
foi fortalecer a agricultura 
familiar e evitar o êxodo 
rural.

A torta foi distribuída 
principalmente para famí-
lias que produzem hortali-
ças para a comercialização 

nas ruas da cidade; na feira 
do produtor, e que partici-
pam de programas como o 
PNAE. Ao todo 32(trinta e 
duas) famílias foram bene-
ficiadas com o adubo.

Além da entrega dos 
adubos, o Prefeito Munici-
pal de Paraíso das Águas, 
Ivan da Cruz Pereira(Xixi) 
assinou os contratos de 
aquisição de gêneros ali-
mentícios da agricultura 
familiar para a alimen-
tação escolar(processo 
995/2019) no valor de 
R$59.604,64 (cinquenta e 
nove mil seiscentos e qua-
tro reais e sessenta e quatro 
centavos).ASSECOM
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Prefeitura de Paraíso das Águas conclui 
obra de Reforma da Ponte do Cangalha

Prefeitura Municipal de 
Paraíso das Águas através 
da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura Rural e 

Urbana concluiu a refor-
ma da ponte do Cangalha, 
localizada na divisa com o 

município de Água Clara.
Para essa reforma os 

produtores da região doa-
ram a madeira, enquanto o 
Executivo Municipal inves-
tiu R$40.047,25 (quarenta 
mil quarenta e sete reais 
e vinte e cinco centavos), 
recurso 100% municipal. 
A Ponte do Cangalha tem 
19 metros por 4,5.

Com essa obra, os usuá-
rios que trafegam na região 
terão mais segurança e co-
modidade.ASSECOM

Prefeito Ivan e vereador participaram 
de importantes reuniões na capital

O prefeito municipal Ivan 
Xixi e o vice-presidente da 
Câmara Municipal de Pa-
raíso das Águas, vereador 

Neife Vida  cumpriram 
agenda na capital.
O prefeito e vereador par-
ticiparam de uma impor-

tante reunião com a chefe 
da Fundação de Cultura de 
Mato Grosso do Sul, Mara 
Caseiro, onde trataram da 
programação de aniversário 
do Município que acontece 
em setembro.
Foi solicitado estrutura de 
palco, iluminação e shows 
musicais.
Na sede da Caixa Econô-
mica Federal- CEF, para 
tratativas de revisão de 
convênios entre o Municí-
pio e a CEF.

Dr. Jefferson Correa é nomeado Secretario Mu-
nicipal d e  E d u c a ç ã o , C u l t u r a ,  E s p o r t e  e 

O advogado Dr. Jeffer-
son de Souza Correa foi 
nomeado ao cargo de 
Secretário Municipal de 
Educação, Esporte, Cul-
tura e Lazer.
A Portaria n°. 440, de 
06 de maio de 2019, foi 
publicada no Diário Ofi-
cial do Município, desta 
segunda-feira, 6 de maio 
de 2019.
O prefeito municipal Ivan 
da Cruz Pereira, também 
designou por meio da Por-
taria n°. 441, o servidor 

público, Ildo Furtado de 
Oliveira, ao cargo de Se-
cretário Municipal de Pla-
nejamento, Administração 

e Finanças. Britonews
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