
Redação - Avenida Oito 1467, Centro - Chapadão do Sul - MS - Fone (67) 3562 -4409 -  Celular (67) 9.8419-7285
Edição 665        Agosto de 2019

Circulação: Chapadão do Sul, Paraíso das Águas, Costa Rica, Cassilândia, Figueirão,  
Alcinópolis, Alto Taquari -MT Chapadão do Céu GO 

E-mail: jornalocorreio@live.com  

PÁGINA 07

Jair Boni Cogo supera crise e transforma 
Cassilândia em canteiro de obras

O Prefeito municipal 
de Cassilandia Jair Boni 
Cogo, não mede esforços 
e já está transformando a 
cidade no maior canteiro 
de obras da história. 

Servidores de Chapadão do Sul 
recebem aumento de 4,57%

A Camara Municipal de 
vereadores aprovou na noite 
ontem o projeto de Lei nº 
115/2019 do Poder Execu-
tivo, que “Concede Revisão 
Geral Anual aos vencimen-
tos dos servidores públicos 
municipais e dá outras provi-
dências”. O percentual ficou 
na casa dos 4.57% 

Prefeito Xixi entrega seis veículos, inau-
gura e lança obras, investimento de R$ 32 

Shows, desfile cívico e sorteio de prêmios nas 
comemorações dos 37 anos de Chapadão do 

Chapadão do Céu O 
Município de Chapadão 
do Céu comemorou seus 
37 anos de emancipação 
política em grande estilo. 
Para isso, a administra-
ção municipal organi-
zou vários eventos   para 
festejar o aniversário do 

PÁGINA 10PÁGINA 06

Na contramão desta onda negativa 
de crise, o prefeito municipal de 
Paraíso das Águas, Ivan da Cruz 
Pereira, (xixi), realizou  a entrega 
de 06 veículos e fez inauguração 
e lançamento de obras no muni-
cípio, que ultrapassam a casa de 
R$ 32 milhões

PÁGINA 08

Alcinópolis: Prefeitura entregou a 10ª casa 
do Programa de Reforma e Ampliação

A Prefeitura de Alci-
nópolis, por meio da Se-
cretaria Municipal de As-
sistência Social, entregou 
na manhã desta segunda-
feira (12) a 10ª casa do 
Programa de Reforma e 
Ampliação.

PÁGINA 04 e 

Família Krug comemorou 50 anos 
de sua chegada ao Chapadăo do 

A família Krug, co-
memora neste mês de 
agosto, 50 anos de sua 
chegada em Chapadão 
do Sul. Para marcar 
essa data histórica, o ca-
sal, Christovam e Ges-
sy Krug, realizou uma 
grande festa na cidade. 

PÁGINA 07

Costa Rica – MS, vivenciou o maior 
da rally das Américas na cidade 

Costa Rica – MS, 
vivenciou o maior da 
rally das Américas na 
cidade, com a expecta-
tiva das instalações da 
Vila Sertões e da che-
gada dos competidores 
ao Município.
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EXPEDIENTE DE VE-
READORES 

R e q u e r i m e n t o  n . 
251/2019 Vereador An-
derson Abreu

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 encaminhado a 
este Vereador relação con-
tendo a carga horária de 
trabalho individual versus 
número de atendimentos 
de todos os profissionais 
médicos e demais especia-
lidades, por profissional da 
Unidade Básica de Saúde 
Central.

Indicação n. 1107/2019 
Vereadores Paulo Lupa-
tini, Toninho Assunção, 
Alline Tontini, Alirio 
Bacca, Elton Silva e An-
derson 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 e ao Deputado 
Federal Beto Pereira, so-
licitando a destinação de 
Emenda Parlamentar, para 
aquisição de uma Mini 
Carregadeira – BobCat, 
para atender as demandas 
de serviço da Secretária 
Municipal de Obras.

Indicação n. 1108/2019 
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 
e ao Diretor do DEMU-
TRAN, Rudinei de Arruda 
Filho, solicitando pintura 
na frente do centro de es-
pecialidades de uma Faixa 
de Pedestres, bem como, 
em frente ao Centro  Sócio 
Educativo Nossa Senhora 
das Graças e, ainda, fazer 
a demarcação com pintu-
ra da vaga exclusiva de 
ambulância em frente ao 
Centro de Especialidades, 
e uma área reservada para 
motos.

Indicação n. 1109/2019 
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, 
solicitando pavimentação 
asfáltica no prolongamen-
to do Polo Empresarial, 

neste Município. Reforçan-
do a Indicação de número 
707/2018, de autoria do 
Vereador Vanderson Car-
doso.

Indicação n. 1110/2019 
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, 
solicitando para que seja 
encaminhado a esta Casa 
de Leis, um Projeto para a 
criação do Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração 
para os  Agentes Comunitá-
rios de Saúde – ACS, e para 
os Agentes de Combate a 
Endemias -ACE, criados 
pela a Lei federal de núme-
ro 9.490, de 14 de janeiro 
de 2008, em atendimento 
ao disposto nos 4º e 5º do 
artigo 198 da Constitui-
ção da República e na Lei 
Federal n 11.350 de 5 de 
outubro de 2006, vincula-
dos ao quadro de pessoal 
da administração direta do 
Poder Executivo.

Indicação n. 1111/2019 
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 
Municipal, João Carlos 
Krug, com cópia a Secre-
tária de Saúde, Mara Núbia 
Soares Pereira, solicitando 
para que seja feita a troca 
dos televisores antigos dos 
quartos de internação do 
Hospital Municipal.

Indicação n. 1112/2019 
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, 
solicitando para que seja 
encaminhado a esta Casa 
de Leis, um Projeto para 
criação do Cargo de Diretor 
dos ESFs e UBS.

Indicação n. 1113/2019 
Vereador Elton Silva

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário de 
Educação, Guerino Perius e 
ao Secretário de Cultura e 
Esportes, Wander Viegas, 
solicitando que sejam ins-
talados equipamentos tipo 
Bicicletários nos seguintes 
pontos de nosso Município: 
Praça de Eventos, Ginásio 
Municipal Carlos Archi-
lha e Escolas Municipais. 
Reforçando as Indicações 
de número 399/2017 e 
592/2018 de autoria Vere-
ador Elton Silva.

Indicação n. 1114/2019 

Vereador Elton Silva
INDICA-SE à Mesa, na 

forma regimental e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário de 
Obras, Transportes e Servi-
ços Públicos, Ivanor Zorzo, 
solicitando a instalação de 
bancos em frente ao Hospi-
tal Municipal. Reforçando 
as Indicações de números 
284/2017 e 648/2018, de 
autoria do Vereador Elton 
Silva.

Indicação n. 1115/2019 
Vereador Elton Silva

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio 
de expediente ao Prefeito 
Municipal, João Carlos 
Krug, solicitando um es-
tudo, visando a construção 
de uma Escola Municipal 
no Residencial Planalto. 
Reforçando as Indicações 
de números 285/2017 e 
680/2018 de autoria do Ve-
Requerimento n. 252/2019 
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 Secretário 
de Obras, Transportes e 
Serviços Públicos, Ivanor 
Zorzo e ao Secretário de 
Cultura e Esportes, Wander 
Viegas, solicitando que seja 
informado a este Verea-
dor quando serão feitas as 
manutenções em todos os 
brinquedos dos parquinhos 
que estão instalados em 
nossa cidade.
Requerimento n. 253/2019 
Vereador Vanderson Car-
doso
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 Secretário de 
Finanças e Planejamento, 
Itamar Mariani e a Se-
cretária de Administração 
Raquel Ferreira Tortelli, 
solicitando que seja enca-
minhado a este Vereador 
cópia de toda a execução 
(pedidos, nota de empenho, 
nota fiscal, ordem de paga-
mento e comprovante ban-
cário) da Ata de Registro 
de Preço n. 051/2018 (Pre-
gão Presencial 205/2018 
– Processo Administrativo 
2737/2018).

Indicação n. 1116/2019 
Vereador Mika

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio 

de expediente ao Secretá-
rio de Estado SEINFRA, 
Murilo Zauith, com cópia 
ao Diretor-Presidente da 
AGESUL, Luis Roberto 
Martins de Araújo, soli-
citando reparos urgentes 
na cobertura do Centro 
Educacional de Educa-
ção Profissional Arlindo 
Neckel, considerando que 
existem goteiras nas salas 
de aula, no auditório, na 
biblioteca, laboratório, re-
feitório, no hall de entrada 
e na quadra de esportes, 
onde a água escorre pelo 
telhado e pela parede.
Indicação n. 1117/2019 
Vereador Anderson 
Abreu
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 a 
Secretária de Infraestrutu-
ra e Projetos, Sônia Maran 
e ao Secretário de Obras, 
Transportes e Serviços 
Públicos, Ivanor Zorzo, 
solicitando que construa 
uma Praça na comunidade 
Pedra Branca.
Indicação n. 1118/2019 
Vereador Professor Cí-
cero
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, solicitando 
a instalação de Placas 
Informativas das obras a 
serem realizadas.
Nas placas devem ser 
informadas: Qual a obra 
a ser executada, qual a 
duração (início e fim da 
obra) e o custo final pre-
vistos obra.
Indicação n. 1119/2019 
Vereador Professor Cí-
cero
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, 
e ao Diretor do DEMU-
TRAN, Rudinei de Arruda 
Filho, no sentido de que 
façam e tornem público, 
o cronograma de obras 
nas Ruas e Avenidas com 

a indicação para facilitar a 
direção do trânsito.

Indicação n. 1120/2019 Ve-
reador Vanderson Cardoso

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio 
de expediente ao Deputado 
Estadual Jamilsom Name, 
solicitando a destinação de 
Emenda Parlamentar para 
aquisição de uma Unidade 
móvel, denominada Cas-
tramóvel, para fazer atendi-
mento veterinário priorizan-
do o serviço de castração de 
animais domésticos.

Indicação n. 1121/2019 
Vereador Vanderson Car-
doso
INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio 
de expediente aos Senado-
res Nelsinho Trad, Soraya 
Vieira Tronick, e Simone 
Tebet, solicitando a dis-
ponibilização de Recursos 
Financeiros e Orçamentá-
rios, para a construção de 
uma Escola Municipal no 
Bairro Esplanada, em nosso 
Município.
Indicação n. 1122/2019 
Vereadores
INDICA-SE à Mesa, na for-
ma regimental, e depois de 
ouvido o Douto plenário de 
Deliberações, o envio de ex-
pediente ao Governador do 
Estado, Reinaldo Azambuja, 
com cópia ao Secretário de 
Estado de Justiça e Seguran-
ça Pública, Antônio Carlos 
Videira, solicitando que seja 
destinado ao nosso Municí-
pio Agentes Penitenciários, 
para atender a demanda de 
nossa Delegacia de Polícia 
Civil. Considerando que, 
atualmente Policiais Civis 
estão atuando como Agente 
Penitenciários, o que acarre-
ta em deficiência no efetivo 
trabalho dos mesmos, que 
é o de investigação. Con-
siderando ainda, que nosso 
Município possui condições 
para abrigar esses profissio-
nais com dignidade.
Indicação n. 1123/2019 
Vereador Elton Silva
INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente Prefeito, Mu-
nicipal, João Carlos Krug 
com cópia ao Secretário de 
Obras, Ivanor Zorzo e ao 

Diretor do DEMUTRAN, 
Rudnei de Arruda Filho, 
solicitando a implantação 
de Lombofaixa na Aveni-
da Dezesseis, em frente 
ao Hospital Municipal. 
Reforçando a Indicação n. 
459/2017, de autoria do Ve-
reador Vanderson Cardoso 
e Indicação n. 785/2018, de 
autoria do Vereador Elton 
Silva.

M o ç ã o  d e  P e s a r  n . 
103/2019 Vereador An-
derson Abreu
O Vereador Anderson 
Abreu, da Câmara Muni-
cipal de Chapadão do Sul, 
que esta subscreve, dis-
pensadas as formalidades 
regimentais, encaminha 
MOÇÃO DE PESAR, aos 
familiares da Senhora Lin-
dolfa Vaz de Campos, que 
faleceu no dia 12 de agosto 
do corrente ano.
MENSAGEM DO EXE-
CUTIVO
– Mensagem do Executivo 
nº 20/2019. Encaminha 
Projeto de Lei nº 114/2019. 
Executivo que: Dispõe so-
bre a concessão de Licença 
Prêmio em Pecúnia espe-
cificamente ao Servidor 
Público que for acometido 
de doenças graves, conta-
giosas ou incuráveis, e dá 
outras providências”.
– Mensagem do Executivo 
nº 21/2019. Encaminha 
Projeto de Lei nº 115/2019. 
Executivo que: “Concede 
Revisão Geral Anual aos 
vencimentos dos servidores 
públicos municipais, e dá 
outras providências”.
ORDEM DO DIA
– Projeto de Lei nº 111/2019 
Vereador Vanderson Car-
doso que: “INSTITUI A 
SEMANA MUNICIPAL 
DA CULTURA NORDES-
TINA EM CHAPADÃO 
DO SUL, A SER COME-
MORADA NA SEGUNDA 
SEMANA DE JULHO   E 
DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS”.
–  P ro j e to  de  Le i  n º 
112/2019. Executivo que: 
“Dispõe sobre a Cobrança 
de Contribuição de Melho-
ria referente às obras de Pa-
vimentação Asfáltica, Meio 
fio, Execução de Calçadas, 
Sinalização e Drenagem 
Urbana que especifica, e dá 
outras providências”.
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Jair Boni Cogo supera crise e transforma Cassilândia em canteiro de 

O Prefeito municipal de 
Cassilandia Jair Boni Cogo, 
não mede esforços e já está 
transformando a cidade no 
maior canteiro de obras da 
história. A prova disso é 
que vários serviços já fo-
ram entregues e outros já 
estão sendo executados.

“Estamos escrevendo 

uma nova história em Cas-
silandia. Já inauguramos 
algumas obras, outras di-
versas estão sendo exe-
cutadas e outras inúmeras 
estão na fila a serem exe-
cutadas. Isso só reforça o 
nosso compromisso em 
trabalhar para o povo, fa-
zendo de Cassilandia uma 

cidade melhor em todos os 
sentidos”, destacou o Pre-
feito Jair Boni Cogo.

Um dos destaques desta 
capacidade administração 
do prefeito é a busca de re-
cursos estaduais, federais e 
principalmente enxugando 
gastos, que possibilitou a 
administração, a realizar as 
centenas de obras em todo 
o municipio.

A cidade tinha um pro-
blema sério no sistema de 
abastecimento de água que 
teve 90% solucionado. As 
ruas da cidade apresenta-
vam o asfalto todo dete-
rioradas, travessias com 
problemas de escoamento 
de águas, vários setores da 
cidade, não tinham asfal-
tos. Hoje as ruas da cidade 
estão sendo recapeadas, 
bairros estão recebendo 
asfalto e a maioria com 
investimento próprio.

A cidade ganhou no-
vos pontos alternativos no 
transito com a construção 
de novas pontes ligando o 
centro aos bairros da cida-

de, o que facilitou e ajudou 
na melhoria do trânsito da 
cidade. Ruas ganharam 
sinalizações verticais e 
horizontais.

Nessa semana, prefeitura 
deu início a pavimentação 
da Rua Sebastião Martins 
da Silva, no Bairro More-
ninhas, A obra está sendo 
construída pela Conpav, 
sob o comando da parceria 
Prefeitura de Cassilândia e 
Governo do Estado.

A saúde recebeu inves-
timentos, ganhou novas 
ambulâncias, mais médi-
cos, reformas e construção 
dos ESF’s, mais medica-
mentos.

Outro setor que também 
foi priorizado na sua admi-
nistração é a Educação. O 
prefeito realizou grandes 
investimentos no setor, 
com a reforma de todas as 
escolas da zona urbana e 
rural, valorizou o esporte 
com as realizações de va-
rias competições esporti-
vas aos alunos e clubes da 

cidade.
Outro destaque da ad-

ministração é o trabalho 
que vem sendo realizado 
para o setor rural, que 
dentro das medidas pos-
síveis, a estradas vicinais 
estão sendo conservadas e 

mantida em condições para 
que os produtores possam 
escoar suas produções. A 
implantação do programa 
de doação de lotes, que pos-
sibilitou aos contemplados 
produzirem alimentos que 
estão abastecendo vários 

Cassilândia: administração quer usina da borracha no municí-
Represen tan t e s  do 

Executivo e Legislati-
vo de Cassilandia, es-
t iveram na c idade de 
Mirassol-SP, em reunião 
com o proprietário da 
empresa Ask Trading, 
Usina de beneficiamen-
to de Borracha Natural, 
onde apresentaram os 

números de produção no 
município.

O Secretário de Agri-
cultura, Pecuária, In-
dústria e Comércio de 
Cassilândia, José Mar-
tiniano, representando 
o prefei to  Ja i r  Boni , 
juntamente com os ve-
readores Márcio Esteve, 

Ademilson Fião e Ulis-
ses Vesechia, reunirão 
com o diretor da ASK 
Trading, Ricardo Fon-
tenla e solicitaram do 
mesmo que estudasse a 
possibilidade da Instala-
ção de uma beneficiado-
ra em Cassilandia.

Após,  conhecer as 

instalações da fabrica e a 
produção, ficou definido 
que será marcada uma 
reunião em Cassilândia 
com o prefeito Jair Boni 
Cogo,  para que essa in-
dústria seja instalada no 
município.
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Família Krug comemorou 50 anos de 
sua chegada ao Chapadão do Sul

A família Krug, comemora neste mês de 
agosto, 50 anos de sua chegada em Chapa-
dão do Sul. Para marcar essa data histórica, 
o casal, Christovam e Gessy Krug, realizou 
uma noite memorável em praça publica com 
a realização de show com artistas prata da 
casa e com a Dupla Jads & Jadson.

Pioneira no município, sendo uma das 
primeiras a se estabelecer na região, toda a 
história de vida deles em Chapadão foi con-
tada através de um vídeo, onde os anfitriões 
da festa narram às dificuldades encontradas 
no inicio, com, por exemplo, moradia em 
baixo de uma lona estendida em cima de ar-
vores, as inúmeras dificuldades encontradas 
foram todas vencidas, pela a persistência e 
a coragem de vencer da família Krug.

Os anfitriões da família Christovam e 
Gessy Krug, afirmou que “festa são a re-
presentação da vitória e um agradecimento 
a Deus por poder comemorar ao lado de 
amigos queridos. Gostaríamos muito de po-
der fazer um grande churrasco para todos, 
mas Chapadão do Sul cresceu muito e não 
é possível”.

Chegada ao município
Em 1968, Christovam e seu irmão João Krug, 

saíram de Erebango-RS, para conhecer a região, 
na época denominada Pouso Frio, acompanhado 
do seu Pio Sponchiado.

Em 1969, compraram a fazenda Gávea e Pouso 
Frio de propriedade do Uruguaio, senhor Luiz 
Arbiza e retornaram ao Rio Grande do Sul, para 
buscar seus familiares.

Em agosto de 1969, em um caminhão FNM, 
chegaram a fazenda Gávea e com eles vieram os 
filhos: João Carlos, José Carlos e Júlio Krug, dei-
xando para trás a filha Eloá Krug, para completar 
seus estudos.

As margens do Rio Aporé, eles ergueram uma 
barraca de lona e ficaram pelo período de 90 dias, 
até que ficou pronta a casa de pau-a-pique, cober-
ta de palha de bacuri e outra parte de tabuinha de 
madeira.

As primeiras lavouras dos Krug foram de Man-
dioca e Arroz. Para a surpresa dos mato-grossenses, 
a Mandioca teve uma grande produção. Já o arroz, 
teve uma colheita pequena, devido ao fato de que 
os papagaios comeram quase a metade da pequena 
lavoura.

Christovam e Gessy com filhos, Julio, Eloá, 
Eliane, João Carlos e José Carlos

Hoje, 50 anos após essa dura baralha, onde 
tiveram que superar muitas barreiras, Christovam 
e Gessy, colhe os bons frutos que Deus propiciou 
a sua família, e por isso, que resolveu comemorar 
juntamente com todos os sul – chapadenses.
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Família Krug comemorou 50 anos de sua chegada ao Chapadão do Sul
 Família desbravou região desacreditada por todos e hoje 
                              Chapadão do Sul é referência nacional 
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Servidores de Chapadão do Sul 
recebem aumento de 4,57%

A Camara Municipal de vereadores aprovou na noite ontem o projeto de Lei nº 
115/2019 do Poder Execu-
tivo, que “Concede Revisão 
Geral Anual aos vencimen-
tos dos servidores públicos 
municipais e dá outras pro-
vidências”. O percentual 
ficou na casa dos 4.57% que 
– prática –  é o repasse da 
inflação acumulada do ano.

O aumento será retroati-
vo ao mes de abril, confor-
me informações da Secreta-
ria de Finanças. Segundo o 
secretario, Itamar Mariani,  

no mês de abril, não havia possibildide da municipalidade conceder o aumento, ja 
que a queda da arrecadação, fez com que não houvesse fluxo de caixa.

O Pagamento de Imposto, como IPTU, Asfalto nos bairros , possibilitou o 
equilíbrio de fluxo de caixa e com isso, os servidores poderão agora receber o seu 

Convênio com Unicesumar garantirá descontos 
para servidores municipais de Chapadão do Sul

o prefeito de Chapadão do Sul João Carlos Krug recebeu em seu gabinete represen-
tantes do Polo de Chapadão 
do Sul do Centro Universi-
tário Unicesumar. Durante a 
conversa o prefeito falou da 
importância das instituições 
de educação superior para o 
desenvolvimento do muni-
cípio.

Assim, foi acordado o 
convênio com a instituições 
onde todos os servidores 
públicos municipais e seus 

dependentes terão descontos de 30% nos mais de 50 cursos de graduações e 80 cursos 
de pós-graduações oferecidos pela Unicesumar. Além disso os servidores terão mais 
10% de desconto pela pontualidade.

Estiveram presentes na reunião o gestor do Polo de Chapadão do Sul André Rotini 
e a consultora dos Polos de MS Karla Silva.

Essa é mais uma importante ação que a gestão de João Carlos Krug realiza pensando 
em prol dos servidores municipais, da qual gerará mais oportunidades e crescimento 
profissional.

A Unicesumar completará um ano no município em novembro e atualmente atende 

Prefeito João Carlos Krug participou de Audiência Pública sobre concessão da MS-306
O prefeito de Chapadão 

do Sul João Carlos Krug 
participou da Audiência 
Pública sobre o processo 
de concessão da rodovia 
MS-306,.

A audiência pública 
para discutir o projeto de 
concessão da MS-306 – a 
primeira rodovia estadual 
a ser privatizada – foi 
realizada no auditório do 
Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia 
de Mato Grosso do Sul 
(CREA/MS), em Campo 

Grande, com a presença 
também do governador em 
exercício, Murilo Zauith. 
A estimativa do Governo 
do Estado é que até o fim 
do ano a concessão seja 
lançada na Bolsa B3, em 
São Paulo, pelo governa-
dor Reinaldo Azambuja.

Na oportunidade, o se-
cretário estadual de Go-
verno e Gestão Estratégica 
(Segov), Eduardo Riedel 
falou sobre a modelagem 
da concessão apresentada 
ao mercado garante os 

investimentos integrais 
previstos para a rodo-
via, no valor de R$ 1,7 
bilhão, no prazo de 30 
anos, sem que haja riscos 
de não cumprimento do 
contrato, como ocorre 
hoje em algumas rodo-
vias federais, dentre elas 
a BR-163. “O Governo 
tomou muito cuidado em 
apresentar um projeto 
bem estruturado para 
oferecer um bom serviço 
ao usuário e à socieda-
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Alcinópolis: Prefeitura entregou a 10ª casa 
do Programa de Reforma e Ampliação

A Prefeitura de Alcinó-
polis, por meio da Secre-
taria Municipal de Assis-
tência Social, entregou na 
manhã desta segunda-feira 
(12) a 10ª casa do Progra-
ma de Reforma e Amplia-
ção. A beneficiada desta 
vez foi Malvina Gomes 
de Amorim, que mora na 
Rua Adevina Crisóstomo 
da Silva, no Bairro Nascer 
do Sol.

Alcinópolis vai receber câmara fria 
para melhorar armazenamento de va-
cinas dos programas de imunização

Por conta das altas co-
berturas vacinais no muni-
cípio, que se mantêm acima 
dos 95% recomendados 
pelo Programa Nacional 
de Imunização, Alcinópolis 
receberá da Secretaria Es-
tadual de Saúde (SES/MS), 
Coordenação Estadual de 
Imunização, uma câmera 
fria para armazenamento 
de vacinas.

Outro critério levado 
em consideração é que o 
município tem menos de 
100 mil habitantes, Sistema 

Na residencia dela foram 
investidos R$13.500,00, 
em serviços de: pintura 
total, calçamento, reparos 
de encanamento, troca de 
registro, instalação de tor-
neiras, contra piso da área 
externa, troca de tanque, 
troca de cobertura da área 
externa, revestimento de 
sanitário interno, piso in-
terno total, aterramento de 
fossa, reparo do telhado e 

ligação da rede de esgoto.
Participaram da entrega 

de mais esta obra o prefeito 
Dalmy Crisóstomo da Sil-
va, acompanhado de seu 
secretariado municipal, do 
chefe de gabinete, Luziano 
Furtado, e dos vereadores, 
presidente Marcão, vice-
presidente, Valdeci Passa-
rinho, além do Ângelo do 
Nicola, Weliton Guimarães 
e Alcir do Escritório.

Coordenadores e servi-
dores municipais e comu-
nidade em geral também 
prestigiaram mais esta con-
quista. “Este programa tem 
realizado o sonho de muitas 
famílias de Alcinópolis e 
nós, Executivo e Legis-
lativo, unidos, queremos 
realizar ainda mais”, disse 
o prefeito.

de informação oficial do 
Ministério da Saúde para 
controle de doses e registro 
de vacinados, implantado 
na sala de imunização que 
será beneficiada, e Não 
estar equipada com câmara 
refrigerada.

No momento do rece-
bimento, a Câmera Fria 
será instalada na sala da 
Rede de Frio do Município, 
local destinado para a ar-
mazenagem e distribuição 
de Imunobiológicos para 
as salas de vacinação de 

Alcinópolis.
Sobre as altas coberturas 

vacinais, é feito um traba-
lho árduo no decorrer do 
ano, como a busca ativa de 
crianças faltosas de vacina-
ção de rotina por meio de 
Agentes Comunitários de 
Saúde. Também ocorre a 
verificação das cadernetas 
vacinais nas escolas, por 
meio de uma parceria entre 
a Coordenação Municipal 
de Imunização e Programa 
Saúde na Escola.

Ampla divulgação de 
Campanhas de Vacinação, 
busca ativa de faltosos, 
posto volante em campa-
nhas e em vacinação de 
rotina na Vila Novo Belo 
Horizonte e orientação da 
população quanto a impor-
tância de manter as cader-
netas vacinais atualizadas 
garantem uma cobertura 
vacinal eficiente.

Costa Rica – MS, vivenciou o maior da rally das Américas na cidade, com a expec-
tativa das instalações da Vila Sertões e da chegada dos competidores ao Município.

Numa competição desta modalidade imprevistos podem acontecer, na classifica-
tória o ator Caio Castro capotou seu UTV, impossibilitando dele e seu navegador de 
percorrer a primeira de Campo Grande a Costa Rica.

Já na cida-
de de Camapuã 
os competido-
res tiveram um 
cont ra tempo, 
um fazendeiro 
daquela região 
que havia auto-
rizado previa-
mente a passa-
gem do rally em 
sua propriedade, 
impediu que a 
prova de carros 
continuasse pas-
sando pela estra-

da, desta forma paralisando a competição desta categoria.
Etapa Campo Grande a Costa Rica
Atualização classificação UTVs
Resultados extraoficiais
1. Reinaldo Varela / Gustavo Gugelmin
2. Gabriel Varela/Eduardo Shiga
3. Pedro Queirolo/Rodrigo Konig
Resultados extraoficiais carros
1. Cristian Baumgart/Beco Andreotti
2. Guiga Spinelli/Youssef Haddad
3. Luiz Facco/Humberto Ribeiro
Resultados extraoficiais motos
1. R. Martins,
2. T. Maciel
3. G. Caselani
Resultados extraoficiais UTV
1. Riamburgo Ximenes/Flavio França
2. Reinaldo Varela / Gustavo Gugelmin
3. Gabriel Varela/Eduardo Shiga
Concurso Prato Típico e Artes
Em Costa Rica toda população se preparou com o concurso Prato Típico da região 

e também de redações e desenho. Vários restaurantes costarriquenses participaram 
consagrando vencedor o Mistura´s Boteco.

Já no Concurso Sertões de Artes “Minha cidade e o Rally dos Sertões” foi dividido 
em duas categorias, desenho e redação, sendo subdivididos por idade.

Alunos da Pré-Escola I e II da Educação Infantil e do 3º ano e 4º ano do Ensino 
Fundamental fizeram desenhos. Já na produção textual, os estudantes do 5º ano do 
Ensino Fundamental abordaram o tema História em quadrinhos. Por fim, a turma do 
9º ano do Ensino Fundamental trabalhou a Narrativa de Aventura.

Na categoria desenho para Pré-Escola I e II da Educação Infantil oito instituições 
participaram e dois desenhos foram pré-selecionados em cada uma, totalizando 16 
trabalhos. O vencedor deste grupo foi a estudante Larissa Dias Milome, do CEI – 
Centro de Educação Infantil – Davina Corrêa de Oliveira.

Ainda na categoria desenho para 3º ano e 4º ano do Ensino Fundamental foram 
pré-selecionados 12 trabalhos entre as Instituições Educacionais. O vencedor deste 
grupo foi o estudante Davi Gabriel Batista Pereira, da Escola Municipal Fábio Ro-
drigues Barbosa.

Já entre as histórias em quadrinhos para 5º ano, oito alunos foram finalistas entre 
as Instituições Educacionais. O grande vencedor deste grupo foi a estudante Raisa 
Rodrigues da Silva, da Escola Municipal Joaquim Faustino Rosa.

E entre as narrativas de aventura disputadas entre os 9º anos do Ensino Fundamental 
oito finalistas foram selecionados e o vencedor foi o estudante Kevily Camille Souza 
Barreto, da Escola Professor Adenocre Alexandre de Morais.

Os quatro vencedores receberão como prêmio um Kit dos Sertões (1 sacolinha, 1 
camiseta, 1 boné e medalha) e entregaram os prêmios aos pilotos ganhadores de cada 
etapa (Moto/Quadriciclos/UTVs/Carros).

ASSECOM/PMCR

Costa Rica – MS, vivenciou o maior 
da rally das Américas na cidade 
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Prefeito Xixi entrega seis veículos, inaugura e 
lança obras, investimento de R$ 32 milhões
Na contramão desta onda 
negativa de crise, o pre-
feito municipal de Paraíso 
das Águas, Ivan da Cruz 
Pereira, (xixi), realizou  a 
entrega de 06 veículos e 
fez inauguração e lança-
mento de obras no muni-
cípio, que ultrapassam a 
casa de R$ 32 milhões de 
reais e foi o primeiro mu-
nicípio do estado a assinar 
convenio com o programa 
“Avançar Cidades” com 
a CEF (Caixa Econômica 
Federal) que prevê inves-
timentos de asfalto em 
várias cidades.
Para equilibrar as contas 
da Prefeitura e manter os 
investimentos no municí-
pio, inclusive com recur-
sos próprios, a administra-
ção tem feito uma gestão 
com responsabilidade, 
transparência e compro-
misso com a população 
e principalmente com o 
apoio do Legislativo.
O Prefeito Ivan Xixi, dis-
se a nossa reportagem 
que: “Sabemos que mui-
tas cidades estão com 
dificuldades de honrar 
pagamentos e fornecedo-
res, o que é muito ruim 
para a população já que 
os serviços públicos per-
dem a qualidade. Aqui 
em Paraíso das Águas 
não passamos por estes 
problemas e é porque 
temos trabalhado, para 
equilibrar nossas contas e 
os é isso que vocês estão 
vendo hoje. Vale destacar 
que aumentamos também 
o salário dos servido-
res públicos, mostrando 
nosso compromisso com 
o trabalhador da cidade. 
Da forma correta, nosso 
trabalho tem sido feito 
com muita responsabili-
dade, transparência dos 
gastos públicos e compro-
misso com cada cidadão 
de Paraíso das Águas”, 
destaca.
A cerimônia contou com 
a presença do deputado 
estadual, Eduardo Rocha, 
do superintendente da 
Fundação Nacional de 
Saúde-Funasa de Mato 
Grosso do Sul, Marco Au-
rélio Santullo e Ademar 
Junior, representando a 
ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimen-
to, Tereza Cristina,dos 
vereadores, secretários 
municipais, , promotora 
de Justiça, Dra. Fernanda 
Proensa, o defensor públi-
co, Dr. Hernani Andrade 
Machado, padre Guilher-

me Maia, representantes da 
Caixa Econômica Federal e 
demais autoridades.
Veja abaixo a relação das 
obras inauguradas e dos 
investimentos :
1 – Obras Inauguradas E 
Veículos Entregues 1)-
Pavimentação Asfáltica E 
Drenagem De Águas Plu-
viais E Sinalização Viária 
Da Rua Germano Nogueira 
E Ruas Adjacentes, Ref. 1ª 
Etapa, Sendo:
Emenda Parlamentado 
Do Senador Moka R$ 
493.100,00
Recursos Do Município R$ 
502.173,33
V a l o r  T o t a l  R $ 
995.273,33.
2)-Pavimentação Asfáltica 
E Drenagem De Águas Plu-
viais E Sinalização Viária 
Da Rua Germano Nogueira 
E Ruas Adjacentes Ref. 
Segunda Etapa Sendo:
Emenda Do Dep. Fede-
ral Akira Otsubo De R$ 
295.300,00 Recursos Do 
Município R$ 248.863,93
Valor Total Da Obra R$ 
544.163,93
3)-Construção Do Creas
Emenda Do Ex-Dep.Fede-
ral Marun No Valor De R$ 
450.000,00
Recursos Do Município R$ 
500,00
V a l o r  T o t a l  R $ 
450.500,00.
Total  De Investimen-
to Do Município:  R$ 
1.546.030,36
Total De Investimento Fe-
deral: R$ 1.763.976,90
V a l o r  T o t a l :  R $ 
3.310.007,26
II- Obras Que Estão Em 
Execução
1)-Revitalização Da Praça 
Municipal:
R e c u r s o  F e d e r a l  R $ 
332.087,39
Recurso Municipal R$ 
1.149.017,23
T o t a l  G e r a l  R $ 
1.481.104,62
2)-Construção Do Campo 
Society
100% Recurso Do Municí-
pio R$ 1.388.406,09
3)-Construção De 06 Casas 
Habitacionais Do Progra-
ma Aconchego Do Meu 
Lar Recurso Do Fis R$ 
354.829,80
4)-Construção Da Escola 
De 12 Salas De Aula Dis-
trito De Bela Alvorada:
Recursos Federal De R$ 
3.296.808,33
Recurso Do Município R$ 
1.179.254,43
V a l o r  T o t a l  R $ 
4.476.062,76.

5)-Reforma E Ampliação 
Da Escola Lizete Rivelli 
Alpe:
100% Recuro Proprio R$ 
1.134.369,71
6)-Pavimentação Asfáltica 
E Drenagem De Águas 
Pluvias Jardim Bom Jesus, 
Ref. Primeira Etapa.
Recursos Federal De R$ 
245.850,00
Recursos Do Município R$ 
324.450,78
Valor Total R$ 570.300,78
7)-Construção De Ponte 
De Concreto Do Córrego 
Fundo
100% Recursos Do Muni-
cípio R$ 307.197,37
8)-Reforma Do Posto De 
Saúde
100%Recurso Do Municí-
pio Valor R$ 502.411,80
9)-Pavimentação Asfáltica 
E Drenagem De Águas 
Pluviais
R e c u r s o  F e d e r a l  R $ 
1.000.000,00
Recurso Estadual  R$ 
1.336.000,00
V a l o r  T o t a l  R $ 
2.336.000,00
10)-Reforma E Ampliação 
Do Ginásio De Esportes.
100%Recurso Do Municí-
pio, Em Fase De Licitação 
R$ 1.293.750,71
Recurso Municipal R$ 
7.633.687,92
R e c u r s o  F e d e r a l  R $ 
4.874.745,72
Recurso Estadual  R$ 
1.336.000,00
V a l o r  T o t a l  R $ 
13.844.433,64
Iii – Obras Que Foram 
Assinada As Ordens De 
Serviço Para Construção
1)-Pavimentação Asfáltica 
E Drenagem De Águas 
Pluviais Na Rua 01 E Ad-
jacente No Distrito De Bela 
Alvorada.
Área A Pavimentar 3.623,58 
M², Sendo:
Recursos Municipal R$ 
57.687,00
Recursos  Federal  R$ 
4 9 3 . 1 0 0 , 0 0 To t a l  R $ 
550.787,23.
2)-Pavimentaçã Asfáltica, 
Drenagem E Construção 
Da Bacia De Retenção De 
Águas Das Ruas Do Bairro 
Jardim Severiano Área A 
Pavimentar 24.676,97 M².
Recurso De Financiamento 
Da Caixa Econômica Fede-
ral … R$ 5.488.778,39
3)-Implantação De Siste-
ma De Esgoto Sanitário 
No Perímetro Urbano De 
Paraíso Das Águas – Ms, 
Ref. 1ª Etapa.
Quantidades: 3227,98 M 
De Tubulações; Leito De 

Secagem De 264,64 M²; 
Caixa De Areia De 12,04 
M²; Estação Elevatória 
Com 22,83 M²; Decanta-
dor De 20 Litros/Segundo 
E Cdfl De 9,77 M². Liga-
ções Domiciliares: 100 
Unidades
Va l o r  G l o b a l :  R $ 
2.515.240,41 – Funasa
Valor Do Município : R$ 
57.687,23
Financiado Na Caixa Eco-
nômica R$ 5.488.778,39
Va l o r  F e d e r a l :  R $ 
3,008.340,41
V a l o r  T o t a l :  R $ 
8.554.806,03
Iv – Obras Que Foi Auto-
rizada A Licitar
1)-Pavimentação Asfáltica 
E Drenagem De Águas 
Pluvias, Rua José Ferrei-
ra De Lima E Outras No 
Distrito De Bela Alvorada 
Municipio De Paraíso Das 
Águas.
Recu r so  Fede ra l  R$ 
487.500,00.
Recur so  P róp r io  R$ 
156.358,52.
V a l o r  T o t a l  R $ 
643.858,52
2)-Pavimentação Asfáltica 
E Drenagem Se Águas Plu-
viais No Distrito De Bela 
Alvorada No Município 
De Paraíso Das Águas.
Recu r so  Fede ra l  R$ 
500.000,00.
Recurso Do Município R$ 
18.222,01.
V a l o r  T o t a l  R $ 
518.222,01
3)-Pavimentação Asfaltica 
E Drenagem De Águas 
Pluviais Em Diversas Ruas 
No Distrito De Bela Alvo-
rada Município De Paraíso 
Das Águas.
Recu r so  Fede ra l  R$ 
460.952,38
Recurso Do Município R$ 
162.732,53
V a l o r  T o t a l  R $ 
623.684,91
4)-Pavimentação Asfáltica 
E Drenagem De Águas 
Pluviais, Das Ruas 02, 03, 
04 E 05 Do Bairro Bom 
Jesus.
100% Recurso Do Municí-
pio R$ 932.861,85
5)-Pavimentação Asfáltica 
E Drenagem De Águas 
Pluviais Da Rua 01 No 
Bairro Bom Jesus.
100% Recurso Do Municí-
pio R$ 883.345,37
6)-Recapeamento Da Eta-
pa Sul Em Várias Ruas Da 
Cidade
100% Recurso Do Municí-
pio R$ 1.380.791,32
Valor Do Município R$ 
3.534.311,60
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   Informativo da Câmara Municipal de Costa 

Câmara volta a pleitear agência 
da Caixa Econômica para Costa 
Os vereadores costarriquenses se reuniram nesta segunda-feira (19/08) para a 
28ª Sessão Ordinária do ano de 2019, onde quatro projetos foram aprovados 
e os vereadores apresentaram três indicações.
Entre os assuntos abordados, o edil 1º secretário Jovenaldo Francisco dos 
Santos, o Juvenal da Farmácia (PSB), apresentou um requerimento solicitando 
a implantação de uma agência da Caixa Econômica Federal em Costa Rica-
MS. Segundo o edil, este é um pleito antigo na Casa de Leis e a população 
costarriquense clama há muitos anos pela implantação de uma agência do 
Banco Estatal no município.
“A Caixa é uma das mais importantes instituições financeiras do país, pois 
oferece relevantes serviços bancários, principalmente no âmbito dos programas 
de financiamento habitacional”, frisa.
Em audiência nesta semana em Brasília, os vereadores fazem gestão junto 
aos órgãos federais, deputados e senadores em busca da implantação de uma 
agência da Caixa Econômica em Costa Rica.
Projetos Aprovados
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N° 1.302, de 08 de agosto de 2019, de autoria do pre-
feito Waldeli dos Santos Rosa, que “autoriza a doação de imóveis urbanos”. Aprovado 
por unanimidade, em discussão única.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N° 1.303, de 08 de agosto de 2019, de autoria do 
prefeito Waldeli dos Santos Rosa, que “autoriza a desafetação de imóveis públicos”. 
Enviado às comissões pertinentes permanentes para análise e parecer.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N° 1.304, de 15 de agosto de 2019, de autoria do 
prefeito Waldeli dos Santos Rosa, que “altera a Lei n. 1.489, de 26 de julho de 2019, 
para suplementar a relação de taxas passíveis de pagamento pelo Poder Executivo 
através do programa Emplaca Costa Rica – 2019”. Aprovado por unanimidade, em 
discussão única.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N° 1.305, de 15 de agosto de 2019, de autoria do pre-
feito Waldeli dos Santos Rosa, que “autoriza o Poder Executivo a celebrar parceria com 
organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público 
e recíproco, nos termos da Lei Federal n. 13.019, de 31 de julho de 2014”. Aprovado 
por unanimidade, em discussão única.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 07, de 15 de agosto de 2019, de autoria do 
presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica, Averaldo Barbosa da 
Costa, e do vice-Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica, Rayner 
Moraes Santos, que “altera a Lei Complementar Municipal nº 64, de 08 de junho de 
2016, para dispor sobre as faixas não-edificáveis ao longo das Áreas de Preservação 
Permanente e das áreas de domínio público nas margens de rodovias e ferrovias”. En-
viado às comissões pertinentes permanentes para análise e parecer.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N° 419, de 19 de agosto de 2019, de autoria do pre-
sidente da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica, Averaldo Barbosa da Costa, 
que “denomina ‘Edmundo Souza da Costa’ o Espaço Multiuso da Escola Municipal 
Fábio Rodrigues Barbosa”. Enviado às comissões pertinentes permanentes para análise 
e parecer.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 42, de 19 de agosto de 2019, de autoria 
da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica, que “aprova a 
indicação de membros para composição do Conselho Municipal Antidrogas – COMAD”. 
Aprovado por unanimidade, em discussão única.
Indicações Apresentadas
O vereador  Ronivaldo Garcia Cota (PSDB) encaminhou indicação ao prefeito WAL-
DELI DOS SANTOS ROSA, e ao Subsecretário Municipal de Urbanização e Obras 
Públicas APARECIDO LACERDA DE JESUS INÁCIO, para que sejam realizados os 
estudos e a viabilização no sentido de reaproveitar os materiais retirados com a reforma 
da ponte sobre o Córrego Prata para serem reutilizados na reforma da ponte sobre o 
Córrego Curralinho, próximo às propriedades dos Srs. Wilson, Libercino e Sebastião.
O edil José Augusto Maia Vasconcellos, o Dr. Maia (DEM) encaminhou expediente 
ao prefeito WALDELI DOS SANTOS ROSA, om cópia ao Secretário Municipal de 
Obras Públicas RENATO BARBOSA DE MELO, e ao Diretor do Demutran (Depar-
tamento Municipal de Trânsito) DEOCLÉCIO PAES DA SILVA, recomendando que 
seja providenciada uma faixa diferenciada para estacionamento dos veículos em frente 
à Cooperativa Educacional de Costa Rica (Coopecri), no cruzamento da Avenida José 
Ferreira da Costa com a Rua Dimas Gomes Filho.
Por fim, os vereadores Rosângela Marçal Paes (PSB) e Waldomiro Bocalan, o Biri (PDT) 
encaminharam indicação ao prefeito WALDELI DOS SANTOS ROSA, recomendando 
a implantação de uma linha de ônibus circular no perímetro urbano deste município. 
“Tal solicitação visa atender as reivindicações dos moradores dos bairros mais distantes 
do município, tais como Flor do Campo, Novo Buenos Aires, Jardim Ypê, Eldorado 
I e II, Jardim Afonso, Jardim Imbirussu e outros, que são longe do centro da cidade”, 
frisa Rosângela.
Os edis apresentaram ainda uma MOÇÃO DE PESAR Nº 27, de 19 de agosto de 2019, 
de autoria da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica, sugerida pelo vereador 
José Augusto Maia Vasconcellos, pelo falecimento da “Senhora MAFALDA FERREIRA 
DA SILVA, transcorrido no dia 10 de agosto de 2019, às 21:50, no Hospital Adventista 
do Pênfico, na cidade de Campo Grande/MS.”
–

Devolução do duodécimo da Câmara Municipal garantiu a aquisição do ônibus 

Graças à gestão séria e comprometida dos vereadores de Paraíso das Águas, foi possível 
realizar a devolução do duodécimo, que chegou ao valor de R$ 357.934,29 (trezentos 
e cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos), que 
foi utilizado para a compra de um ônibus 0km que está sendo utilizado na Secretaria 
Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer.

O veículo ônibus Agrale, ano e modelo 2018, 0km, com capacidade para 45 passageiros 
e que dispõe de todo conforto, como ar condicionado, poltronas confortáveis e aces-
sibilidade para cadeirantes, foi adquirido no valor de R$ 485.000,00 (quatrocentos e 
oitenta e cinco mil reais), sendo R$ 357.934,29 de recursos da devolução do duodécimo 
da Câmara Municipal e R$ 127.065,71 de recursos da Prefeitura Municipal.

A entrega foi realizada neste sábado, dia 03 de agosto, com a presença de todos os 
vereadores, autoridades municipais e da população em geral.

O veículo será utilizado no transporte de atletas do município, grupo da melhor idade 
e excursões.

EDITAL DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL URBANO

Através do presente, GW NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com sede 
na Av. Dois, n. 499, Centro, Chapadão do Sul, MS, CEP 79.560-000, tel: 
(67) 3562-1957, em conformidade com o disposto nos autos do processo 
n. 0801872-15.2013.8.12.0046, faz saber a quem interessar, que está sob 
seus cuidados a venda de um lote de terreno urbano com área superficial 
de 600 m², com um prédio comercial em alvenaria, com 206,29 m², situado 
na Avenida Quatro, n. 1.278, Quadra 07-C, Lote 9-D, Centro, Chapadão 
do Sul, MS; e para tanto informa o quanto segue:

· O imóvel descrito acima, encontra-se penhorado desde 09 de julho de 
2015 nos autos do processo n. 0801872-15.2013.8.12.0046, que tramita 
na 2ª Vara Cível da Comarca de Chapadão do Sul;

· Em avaliação judicial feita no dia 11 de setembro de 2018, fixou-se o 
valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) pelo imóvel;

· O valor mínimo fixado para alienação é de 60% do valor da avaliação 
judicial, com pagamento em até um ano, em prestações mensais, com no 
mínimo 30% de entrada e garantia do próprio imóvel;

· A alienação do imóvel dar-se-á por termo nos autos descritos acima, com 
a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do 
executado, expedindo-se, em seguida, carta de alienação e o mandado de 
imissão na posse;

· Será pago à corretora, pelo comprador, o valor de 5% sobre o montante 
da transação;

· O imóvel possui as seguintes benfeitorias:

· 206,29 m² de área edificada;

As dúvidas e propostas dos interessados deverão ser dirigidas para a 
empresa GW NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Av. 
Dois, nº. 499, Centro, Chapadão do Sul/MS, CEP: 79.560-000, tel: (67) 
3562-1957.

Nada mais tendo a informar no momento, é o presente encerrado para que 
surta seus jurídicos e desejados efeitos.

Chapadão do Sul, MS, 23 de agosto de 2019.
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Shows, desfile cívico e sorteio de prêmios nas co-
memorações dos 37 anos de Chapadão do Céu

Chapadão do Céu O Mu-
nicípio de Chapadão do Céu 
comemorou seus 37 anos de 
emancipação política em 
grande estilo. Para isso, a 
administração municipal 
organizou vários eventos   
para festejar o aniversário 
do Município nos dias, 
como corrida de rua, sho-
ws, sorteio de prêmios do 
IPTU, encontro de bandas 
e fanfarras. 

O desfile foi o ponto alto 
da festa, realizado nesta 
quarta feira 21na Avenida 
Ema, que recebeu mais de 
2 mil pessoas, para assistir 
o desfile cívico, com a par-
ticipação das escolas, do 
clube de motoqueiros, dos 
ciclistas, do clube do carro 
velho, da cavalgada, do clu-
be de voos de parapentes de 
Goiás e de outras entidades. 
A apresentação da banda 
Fruto do Cerrado, super-
campeã nacional e estadual, 
foi o destaque do desfile, 
que teve a presença do 
Tenente Cel. Airton da Po-
licia do estado de Goiás, do 
delegado regional Marcos 
Guerini e do comandante 
da CPE, vereadores, Roni, 
Valtinho, Cleide e Sergio 
Barbosa e secretários mu-
nicipais, representante da 
usina Cerradinho Bio e da 
Associação Comercial.

Num pronunciamento 
forte e em forma de desa-
bafo, o prefeito municipal 
Rogério Graxa, primeira-
mente agradeceu a presença 
dos céus-chapadenses, das 
autoridades e dos partici-
pantes do desfile e poste-
riormente, fez duras críticas 
a um grupo de 05 vereado-
res, que tentaram denegrir 
a sua imagem e ao mesmo 
tempo, montar um processo 
de sua cassação que foi im-
pedido por 04 vereadores, 
que tem o compromisso e 
a responsabilidade com o o 
povo, com a cidade e com 
município.

Segundo o prefeito, estes 
quatros vereadores evita-
ram que o município caísse 
em mãos de uma quadrilha, 
que sem duvida iria usufruir 
e acabar com desenvol-
vimento de Chapadão do 
Céu.

Falando a nossa repor-
tagem, o prefeito afirmou 
que somente quem é cego 
ou que deseja o pior para o 

município é que não vêm 
as conquistas que Chapa-
dão do Céu, teve nestes 
últimos seis anos e meio. 
“quem não se lembra que 
quando assumimos este 
município faltava até água 
nas residências, hoje já so-
lucionamos este problema, 
a cidade não tinha nem 
30% de asfalto, hoje já têm 
90%. Rede de esgoto era a 
mesma coisa, hoje já con-
cluímos 95% da cidade. A 
nossa população hoje tem 
segurança, tem um policia-
mento comprometido com 
o povo e o exemplo é visto 
diariamente na impren-
sa. Na educação, quantas 
salas de aulas já foram 
construídas por nós, hoje 
estamos construindo mais 
uma escola, aumentamos 
o numero de vagas nas 
creches, aumentamos o 
numero de convenio com 
as escolas particulares, 
com APAE, renovamos em 
80% a frota do transporte 
escolar, renovamos em 
100% a frota de veículos 
da administração. Na saú-
de, veja quantos médicos 
tinha quando assumimos 
o município, vão lá hoje e 
vejam quanto tem, cons-
truímos novos PSF, ESFs, 
CRAS, adquirimos mais 
ambulâncias, reformamos 
o Hospital, adquirimos no-
vos equipamentos, Raio X, 
aparelho de ultrassom, mo-
veis camas, armários, mais 
enfermeiros e técnicos. No 
esporte veja o numero de 
crianças que temos hoje nas 
escolinhas, construímos 
quadras esportivas, praças, 
pista de Skate, reformamos 
o ginásio de esporte, são 
milhares de benefícios que 
fizemos, que estes críticos 
finge em não ver e somente 
fala asneira e tentam jogar a 
população contra nós. Mas 
eu sempre afirmo o “mau 
nunca vence o bem“.

Shows e Sorteio
A noite foi pequena para 

os céus-chapadenses, que 
além de concorrerem a prê-
mios do IPTU, como carro 
OK, três motos, TVs, ar 
condicionados, assistiram 
gratuitamente dois gran-
des shows, com Valeria 
Barros e a Banda Bonde 
do Forró.


