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Gestão administrativa de Chapadão do 
Sul é a 2º colocado no MS pelo IGM-CFA

Chapadão do Céu é referência em 
Administração no Estado e no Brasil 

Costa Rica: Gestão administrati-
va classificada como a 1ª do Brasil

O Município de Costa 
Rica está classificado, pelo 
IGM-CFA como 1º Lugar 
no Brasil,em gestão admi-
nistrativa. Costa Rica no 
Grupo 2

Prefeito Dalmy participou de audiência 
com ministra Tereza Cristina

O prefeito municipal 
de Alcinópolis, Dalmy 
Crisostomo, juntamente 
com da secretária  de De-
senvolvimento, Agricul-
tura, Pecuária, Turismo 
e Meio Ambiente, Bruna 
Barbosa, reuniram , com 
a Ministra Tereza Cristina

Administração do prefeito Ivan Xixi 
inicia asfalto no distrito Bela Alvorada

Câmara Municipal de Chapadão do Sul fez 
entrega da Comenda Professor Comprometido

O Poder Legislativo de 
Chapadão do Sul home-
nageou mais uma vez os 
professores do nosso mu-
nicípio com a entrega da 
Comenda Professor Com-
prometido, a entrega tem 
o objetivo de reconhecer 
os professores que somam 
ou somaram na educação d
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PAUTA PARA A 
1259ª SESSÃO ORDI-
NÁRIA, DA 3ª SES-
SÃO LEGISLATIVA, 
DA 8ª LEGISLATURA, 
A REALIZAR-SE NO 
DIA 28/10/2019 – 

EXPEDIENTE DE 
VEREADORES 

Requerimento n. 
279/2019 Vereador El-
ton Silva

REQUER-SE à Mesa, 
na forma regimental e 
depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao 
Prefeito Municipal, João 
Carlos Krug, solicitando 
que seja encaminhado 
a este Vereador o que 
segue:

1- Cronograma de 
Limpeza urbana do Lo-
teamento Esplanada;

2- Cronograma de 
Limpeza urbana do Pólo 
Empresarial.

Requerimento n. 
280/2019 Vereador To-
ninho Assunção 

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, soli-
citando que requisite aos 
Funcionário Municipais 
Concursados e Comis-
sionados que, no prazo de 
dez dias, que apresentem 
documento comproba-
tório de que possuem 
domicílio eleitoral no 
Município de Chapadão 
do Sul – MS.

I n d i c a ç ã o  n . 
1189/2019 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, cópia a Se-
cretária de Assistência 
Social, Maria das Dores 
Zocal Krug, solicitando 
que sejam construídas 
algumas Unidades Habi-
tacionais, para amparar, 
por prazo determinado, 
pela Secretária de Assis-
tência Social, as mulheres 
com filhos pequenos que 
são vítimas de abandono 
e de violência doméstica.

I n d i c a ç ã o  n . 
1190/2019 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, cópia 

PAUTA PARA A ao Secretário de Obras, 
Transportes e Serviços 
Públicos, Ivanor Zorzo, 
solicitando a construção 
de Redutores de Veloci-
dade Transversais na Rua 
P20 e Avenidas P13 e 
Planalto, todas no Bairro 
Planalto. Segue anexo, 
Abaixo Assinado dos 
Moradores da localidade. 

I n d i c a ç ã o  n . 
1191/2019 Vereador El-
ton 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, cópia 
ao Secretário de Obras, 
Transportes e Serviços 
Públicos, Ivanor Zorzo, 
solicitando a instalação 
de Redutor de Velocida-
de na Rua Brasil, mais 
precisamente em frente à 
Revisar Automotiva.

I n d i c a ç ã o  n . 
1192/2019 Vereador An-
derson 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, cópia 
ao Secretário de Obras, 
Transportes e Serviços 
Públicos, Ivanor Zor-
zo e para do Diretor do 
DEMUTRAN, Rudinei 
de Arruda Filho, solici-
tando que o Executivo 
Municipal, por meio do 
Departamento de Trânsi-
to, promova em parceria 
com o Detran e a PM 
uma intensa campanha 
de conscientização no 
trânsito.

I n d i c a ç ã o  n . 
1193/2019 Vereadores 
Anderson Abreu e Mika 

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, cópia 
ao Secretário de Obras, 
Transportes e Serviços 
Públicos, Ivanor Zorzo, 
solicitando que o Exe-
cutivo Municipal, faça 
a construção de duas 
escadas de acesso no 
canal de águas pluviais, 
localizado na Avenida 
Trinta e Três.

I n d i c a ç ã o  n . 
1194/2019 Vereador Ali-
rio Bacca 

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, cópia 
ao Secretário de Obras, 
Transportes e Serviços 
Públicos, Ivanor Zorzo, 
para que seja adquirido 
equipamento necessário 
para funcionamento do 
Poço Artesiano, locali-
zado no Assentamento 
Aroeira.

I n d i c a ç ã o  n . 
1195/2019 Vereadores 
Anderson Abreu e Mika 

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, cópia 
ao Secretário de Obras, 
Transportes e Serviços 
Públicos, Ivanor Zorzo, 
solicitando que o Exe-
cutivo Municipal realize 
operação “tapa buracos” 
nos Bairros Esplanada I 
e II.

MENSAGEM DO 
EXECUTIVO  

–  M e n s a g e m  n º 
038/2019. Projeto de 
Lei Complementar nº 
017/2019. Executivo que: 
“Altera o Anexo III da Lei 
Complementar nº 040, de 
04 de setembro de 2007, 
e dá outras providências”.

–  M e n s a g e m  n º 
036/2019. Projeto de Lei 
nº 126/2019. Executivo 
que: “Autoriza o Poder 
Executivo a estabelecer 
normas e regulamentar, 
com base no artigo 25 da 
Lei Federal nº 8.666/93, 
o credenciamento para a 
prestação de serviços no 
âmbito do Poder Muni-
cipal, e dá outras provi-
dências”. 

–  M e n s a g e m  n º 
037/2019. Projeto de Lei 
nº 127/2019. Executivo 
que: “Dispõe sobre a In-
clusão das famílias em 
situação de vulnerabili-
dade social no Programa 
da Verdura do Município 
de Chapadão do Sul jun-
to ao Poder Executivo 
Municipal e dá outras 
providências”.

ORDEM DO DIA
Projeto  de Lei  nº 

125/2019. Executivo que: 
“Autoriza o Município 
a credenciar operadoras 
que forneçam mecanis-
mos e ferramentas para 
auxiliar no serviço de 
arrecadação de tributos, 
tarifas e demais receitas 
municipais, por meio de 
pagamento via cartão de 
crédito e de débito, e da 
outras providências.Co-

1258 SESSÃO ORDI-
NÁRIA, DA 3ª SES-
SÃO LEGISLATIVA,

DA 8ª LEGISLATU-
RA, A REALIZAR-SE 
NO DIA 21/10/2019 – 

EXPEDIENTE DE 
VEREADORES

Requerimento n. 
275/2019 Vereador El-
ton Silva

R E Q U E R - S E  à 
Mesa, na forma regi-
mental, e depois de ou-
vido o Douto Plená-
rio de Deliberações, 
o envio de expediente 
ao Prefeito Municipal, 
João Carlos Krug, com 
cópia a Secretária de 
Administração, Raquel 
F. Tortelli, solicitando 
que esclareçam o real 
motivo, de terem desig-
nado o Servidor Leonir 
Portigliotti, para exercer 
suas atividades junto a 
Secretaria Municipal de 
Educação, sendo que, 
este Servidor Público 
estava lotado na Secre-
taria Municipal de Saú-
de, há um tempo consi-
derável, desenvolvendo 
a função de Motorista 
de ambulância.

Requerimento n. 
276/2019 Vereador An-
derson Abreu

R E Q U E R - S E  à 
Mesa, na forma regi-
mental, e depois de ou-
vido o Douto Plená-
rio de Deliberações, 
o envio de expediente 
ao Prefeito Municipal, 
João Carlos Krug, so-
licitando que seja in-
formado a este Verea-
dor qual o valor total, 
previsto no serviço de 
perfilamento/recapea-
mento (lama-asfáltica), 
que está sendo realizado 
nas ruas do Município.

Favor, enviar pla-
nilha contendo as ruas 
onde o trabalho já foi 
realizado e onde ainda 
será feito.

E n v i a r  t a m b é m , 
quanto já foi executa-
do, em dinheiro, deste 
serviço.

Requerimento n. 
277/2019 Vereador 
Mika

R E Q U E R - S E  à 
Mesa, na forma regi-
mental, e depois de ou-
vido o Douto Plená-
rio de Deliberações, 
o envio de expediente 
ao Prefeito Municipal, 
João Carlos Krug, com 
cópia ao Secretário de 
Educação, Guerino Pe-
rius, solicitando que 
seja encaminhado a esse 
Vereador, cópia de todos 

os Projetos cadastrados 
no Ministério da Educa-
ção e no Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) e, de-
mais Ministérios.

Requerimento  n . 
278/2019 Vereador Van-
derson 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, com cópia 
ao Secretário de Obras, 
Transportes e Serviços 
Públicos, Ivanor Zor-
zo, para que informem 
quando será efetuado o 
Recapeamento Asfáltico 
do lado direito da Avenida 
Goiás, entre as Avenidas 
Mato Grosso do Sul e Rio 
Grande do Norte.

I n d i c a ç ã o  n . 
1183/2019 Vereadores 
Toninho Assunção, Alli-
ne Tontini, Elton Silva, 
Alirio Bacca e Paulo 
Lupatini

INDICO à Mesa, na 
forma regimental, e de-
pois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao 
Prefeito Municipal, João 
Carlos Krug, com cópia 
ao Secretário de Obras, 
Transportes e Serviços 
Públicos, Ivanor Zorzo, 
solicitando a ampliação 
do Centro de Educação 
Infantil Flamboyant.

I n d i c a ç ã o  n . 
1184/2019 Vereador 
Mika

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 Cultura e 
Esportes, Wander Viegas, 
solicitando que a referida 
Secretaria promova cam-
peonatos e ações espor-
tivas na Comunidade do 
Assentamento Aroeira.

I n d i c a ç ã o  n . 
1185/2019 Vereador 
Mika

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, e 
depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente a 
Ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
do Brasil, Tereza Cristina, 
solicitando a destinação 
de Emenda Parlamentar, 
para que seja encami-
nhado ao Assentamento 
Aroeira de Chapadão do 
Sul uma Forrageira e uma 
Carreta de arrasto de qua-
tro rodas.

I n d i c a ç ã o  n . 
1186/2019 Vereadores 
Paulo Lupatini e Alline 
Tontini

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, e 
depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao 
Deputado Estadual, Fe-
lipe Orro, solicitando a 
destinação de Emenda 
Parlamentar, para aqui-
sição de uma UTI mó-
vel, destinada a atender 
pacientes de Chapadão 
do Sul que necessitam 
de transporte adequado 
(urgência e emergência) 
para a capital do Estado. 
Reforçando Indicação de 
nº 365/2017, de autoria 
destes Vereadores.

I n d i c a ç ã o  n . 
1187/2019 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, cópia 
ao Secretário de Obras, 
Transportes e Serviços 
Públicos, Ivanor Zorzo, 
solicitando a construção 
de 22 pontos de ônibus 
com abrigo, para atender 
os trabalhadores e alunos 
do Município.

I n d i c a ç ã o  n . 
1188/2019 Vereador 
Vanderson Cardoso

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, 
e depois de ouvido o 
Douto Plenário de De-
liberações, o envio de 
expediente ao Prefeito 
Municipal, João Carlos 
Krug, cópia ao Secretário 
de Obras, Transportes e 
Serviços Públicos, Iva-
nor Zorzo, para que faça 
o uso do recurso oriundo 
da Taxa de Iluminação 
Pública para o custeio 
e instalação de ilumina-
ção de LED na Aveni-
da Planalto. Reforçando 
Indicações de números 
02/2017 e 886/2019 de 
autoria do Vereador Elton 
Silva.

ORDEM DO DIA
– Projeto de Lei nº 

123/2019. Executivo 
que: “Institui o Progra-
ma Municipal de Aco-
lhimento Provisório de 
Crianças e Adolescentes, 
denominado “Programa 
Família Acolhedora” e 
dá outras providências”.

SECRETARIA DAS 
SESSÕES, 18 DE OU-
TUBRO DE 2019.

Jacqueline C. Tomia-
zzi Belotti,

Coordenadora de Ati-
vidades Legislativa.
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Alcinopolis: Construção de Muro no prédio 
do Legislativo Municipal está a todo vapor

Desde o mês de agosto 
a Câmara Municipal de 
Alcinópolis está em obra. 
É que iniciou-se a constru-
ção de um muro em torno 
de todo o prédio, sob a 
responsabilidade da Eng 
Engenharia. Estão sendo 
investidos R$ 64.709,92 
nesta obra com previsão 

Cassilândia: Prefeitura Municipal contrata empresa 
para troca de moto bomba d’água no poço artesiano

A Prefeitura Munici-
pal de Cassilândia con-
tratou uma empresa para 
troca de moto bomba 
d’água, que encontra-se a 
uma profundidade de 180 
metros, no poço artesiano 
da Vila Moreninhas, que 

Beto Simaro foi eleito presidente 
do Sindicato Rural

 O produtor rural Rober-
to Gonçalves de Andrade 
Filho (Beto Simaro) é o 
novo presidente do Sindi-
cato Rural de Chapadão do 
Sul. Ele assumirá o lugar 
do também produtor e em-
presário do ramo de cereais 
Lauri Dalbosco. Geraldo 
Loeff seguirá como vice-
-presidente. A nova direto-

Câmara Municipal de Chapadão do Sul fez 
entrega da Comenda Professor Comprometido

O Poder Legislativo de 
Chapadão do Sul homena-
geou mais uma vez os pro-
fessores do nosso município 
com a entrega da Comenda 
Professor Comprometido, a 
entrega tem o objetivo de re-
conhecer os professores que 
somam ou somaram na edu-
cação do nosso município.

A Presidente da Câmara, 
Alline Tontini em suas pa-
lavras enalteceu o trabalho 
dos profissionais da educa-
ção, lembrou que alguns dos 
homenageados foram seus 
professores e comentou do 
carinho que tem por todos, 
atribuiu ainda os seus méritos 
de vida a alguns dos professo-
res presentes, “se estou aqui 
hoje, tem alguns professores 
aqui que tem um dedinho”. 
Finalizou comentando sobre 
o fato das mulheres serem 
maioria em sala de aula.

O Prefeito João Carlos 
Krug, em suas palavras res-
saltou que ainda existem 
muitos professores a serem 

Câmara Municipal fez a entrega de 
Comenda Servidor Público Comprometido

A Câmara Municipal de Chapadão do Sul homenageou , durante a sessão solene, os servido-
res públicos do município com a entrega da 
Comenda Servidor Público Comprometido, 
que foi entrega com o objetivo de reconhecer 
os servidores que somam ou somaram nos 
serviços prestado para o nosso município.

Na oportunidade os Alunos do Projeto 
Música e Arte fizeram a apresentação em 
homenagem aos Servidores Público.

Após as homenagens foi servido um co-
quetel ao público presente.

Dulce Theisen Mio – Indicação do Verea-
dor Alírio Bacca- Elenir Teresinha Hartmann  

– Indicação: Vereador Mika  José Milton Francisco dos Santos – Indicação: Vereador Elton Silva 
Madalena de Souza Amorin – Indicação: Vereador Professor Cícero

Nelson Maier Scheer – Indicação: Vereador Toninho Assunção Rosa Vilma Francisca 
Esteves – Indicação: Vereadora Alline Tontini Sarah Coelho Lima – Indicação: Vereador 
Anderson Abreu

ria assumirá a partir do dia 
1º de dezembro de 2019.

ATA da votação
       Aos 18 (dezoito) 

dias do mês de outubro 
de dois mil e dezenove, às 
16h00min (ms), na sede do 
Sindicato Rural de Chapa-
dão do Sul, localizada na 
Rua Brasil Leste, 853 deu 
o final da Eleição da nova 

Diretoria,Conselho Fiscal 
e Delegados Represen-
tantes do Sindicato Rural 
de Chapadão do Sul. As-
sim, o Presidente da Mesa 
Apuradora proclamou os 
eleitos, nomeando-os: Di-
retoria Efetivos: Roberto 
Gonçalves de Andrade Fi-
lho (Presidente), Geraldo 
Loeff (Vice-Presidente), 
Eduardo Henrique Kist (1º 
Secretário), Jorge Michelc 
(2º Secretário), e Elio Darci 
Kissmann (1º Tesoureiro) e 
Jonas Pires Correa Junior 
(2º Tesoureiro); Diretoria 
Suplentes: Alceu Balbi 
Carmona, Alline Krug Ton-
tini Barros, Maria Otília 
Zardo, Miguel Everson 
Locatelli do Nascimento, 
Elinaldo Ferreira Paniago e 
Eduardo Castro Loeff; 

homenageados. Ressaltou 
que em um momento em 
que se discute o futuro do 
país, a homenagem aos pro-
fessores é mais do que justa, 
inclusive pelo fato de que a 
tecnologia tem transforma-
do o mercado de trabalho e 
que as “máquinas” tem ocu-
pado muitas vagas, mas que 
a vaga de um professor não 
pode ser ocupada por uma 
máquina. Pois o trabalho do 
professor é único.

Na oportunidade os Alu-
nos do Projeto Música e 
Arte fizeram a apresentação 
de duas música sem home-
nagem aos professores e, a 
Diretora de Cultura, Joélita 
Rodrigues Martins fez uma 
breve homenagem aos pro-
fessores por meio de uma 
poesia.

Os presentes se emocio-
naram ainda com as várias 
trajetórias de lutas dos pro-
fessores, todos muito guer-
reiros e sempre determina-

dos a cumprir o seu papel 
de educadores. A Presidente 
Alline Tontini finalizou sa-
lientando da importância do 
evento e da valorização da 
classe.

CONFIRA OS HOME-
NAGEADOS: 

Ana Clarice Borgmann
Indicação: Vereador To-

ninho Assunção 
Ivonete Marilda Navarini 

Perius
Indicação – Vereador 

Alírio Bacca
Laura Alice Farias Hel-

bich
Indicação: Vereador Pau-

lo Lupatini 
Rose Meiry Dantas Mo-

desto
Indicação: Professor Cí-

cero
Rozenilda Pereira de 

Paula
Indicação: Vereador 

Vanderson Cardoso 
Rozineide Barreto Dan-

tas
Indicação: Vereadora 

Alline Tontini 
Simone Teresinha Fer-

nandes Araújo Lima
Indicação: Vereador 

Mika 
Sônia Simões Giacomelli
Indicação: Vereador El-

ton Silva 
Vainer Estela Martins 

André 
Indicação: Vereador An-

derson Abreu

abastece a Vila Izanópolis, 
Moreninhas e adjacências.

O equipamento está 
danificado e a troca vai 
permitir o abastecimento 
de água na região.

Para isso houve a neces-
sidade da empresa contra-

tatada deslocar um guin-
daste com capacidade de 
50 toneladas para executar 
o serviço.

O custo estimado é em 
torno de R$ 90 mil.

O abastecimento através 
desse poço será normaliza-
do em até três dias.

Para evitar a falta de 
água, a Vila Izanópolis e 
bairros adjacentes estão 
sendo abastecidos pelo 
sistema de água de poço 
artesiano localizado na 
Avenida da Saudade.

de término para novembro 
deste ano.
A construção está a todo 
vapor e garantirá mais 
segurança aos servidores, 
à população em geral, 
mas, também, aos bens 
patrimoniais do legislati-
vo municipal. Esta obra 
recebe, ainda, o apoio da 

Secretaria Municipal de 
Obras que oferece assistên-
cia no que tange ao aterro.
Em uma visita na manhã 
do dia 15 de outubro, o 
presidente da Câmara, ve-
reador Marcão (MDB); a 1ª 
secretária, vereadora Cintia 
Lima (DEM); e o secretário 
municipal de Obras, Viação 
e Serviços Públicos, Thia-
go Carneiro, verificaram o 
andamento da obra. “Estou 
muito satisfeita. Agora, a 
obra está tomando forma. 
Além de beleza, esta obra 
garantirá segurança para 
todos os usuários do prédio 
do legislativo”, explica a 
vereadora Cintia Lima, 1ª 
secretária da Câmara Mu-
nicipal de Alcinópolis.

Prefeito Ivan Xixi e vereadores se reúnem com 
diretor do Detran e solicita sinalização viária 
e construção de prédio próprio da unidade

P A R A Í S O  D A S 
ÁGUAS – O prefeito mu-
nicipal Ivan da Cruz Pe-
reira, o Xixi (DEM) e os 
vereadores Roberto Carlos 
da Silva (Presidente da 
Câmara/PSDB) e Aní-
zio Sobrinho de Andrade 
(DEM), estiveram na tar-
de desta terça-feira (22), 
reunidos com o diretor 
presidente do Detran, Luiz 
Carlos da Rocha Lima e 
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com o diretor adjunto do 
Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran), coronel 
Francisco Libório, onde 
fez importantes solicita-
ções, como:

– A contratação de mais 
um servidor para atender 
na unidade do Detran em 
Paraíso das Águas;

– A construção do pré-
dio próprio do Detran em 
Paraíso das Águas;

– A remoção dos veí-
culos que estão lotando o 
pátio da unidade da cidade, 
à fim de evitar a prolifera-
ção de insetos e animais 
peçonhentos, assim como 
o transmissor da dengue 
e outras doenças, como o 
mosquito Aedes Aegypti;

– Sinalização viária (ho-
rizontal e vertical) de todo 
o perímetro urbano de Pa-
raíso das Águas.

“A reunião foi muito 
produtiva. Fomos, como 
sempre, muito bem re-
cebidos pela diretoria do 
Detran, onde queremos 
agradece-los pela cordia-
lidade e apoio às reivindi-
cações que apresentamos”, 
disse o prefeito Ivan Xixi.
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Prefeitura de Alcinópolis entrega 13ª casa 
do programa de reforma e ampliação

A Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
entregou a 13ª casa do Programa Municipal de Reforma e Ampliação. Desta vez, a 
família beneficiada foi a da Alicia Lira da Silva. Na casa dela, entre material e mão 

de obra, foram investidos 
R$25 mil. Com mais esta 
entrega, a Administração 
Municipal totalizou com 
o Programa um investi-
mento de 205 mil reais de 
recursos próprios.

Na residência da Alicia 
foram realizados serviços 
de pintura total, troca e 
pintura das portas e ja-
nelas, calçada, reboco, 

reparo do telhado, conserto de rachaduras e fechamentos, pintura do forro, troco do 
revestimento e piso do banheiro, piso da área externa, reparo do banheiro externo, 
aterramento de fossa, ligação de rede de esgoto e piso cerâmico interno.

Segunda etapa – informamos que estão abertas as inscrições para participar da se-
gunda etapa do Programa, onde a previsão é de reformar e ampliar entre 13 a 15 casas. 
As inscrições serão realizadas até o dia 01 de novembro, na Secretaria Municipal de 
Assistência Social. Mais informações referentes os requisitos para o cadastramento 
da inscrição, entrar em contato através do telefone: (67) 3260 1120.

Prefeito Dalmy participou de audiência 
       com ministra Tereza Cristina

O prefeito municipal de Alcinópolis, Dalmy Crisostomo, juntamente com da secre-
tária municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente, 
Bruna Barbosa, reuniram , com a Ministra Tereza Cristina, para solicitar a liberação 
de verbas para aquisição de implementos agrícolas, bem como a implantação de um 

laticínio em Alcinópolis. 
Ambos os projetos cadas-
trados no MAPA.

Na oportunidade, os ges-
tores conversaram sobre as 
recentes vistorias que vêm 
ocorrendo nas associações 
do Assentamento Santa Fé. 
“Deixamos a ministra infor-
mada sobre a atual situação 
do Assentamento e a mesma 

nos disse que irá estudar o caso junto a sua equipe técnica”, ressaltou Bruna.
Participaram também da reunião o Assessor José Wilson, o diretor de Administração 

e Financeiro da Anater, Marco Aurélio Santurio, e a chefe de Assessoria Parlamentar 
do MAPA, Giovanna Turquino.

Administração do prefeito Ivan Xixi 
inicia asfalto no distrito Bela Alvorada

P A R A Í S O  D A S 
ÁGUAS – Na manhã 
desta quarta-feira (30) 
estiveram no distrito de 
Bela Alvorada, o pre-
feito Ivan Xixi, o vice 
prefeito Ocesino de 
Oliveira, os vereadores 
Roberto Carlos, Anizio 
Andrade, Neife Vida e 
Edson da Oficina (que 
é morador do distrito), 
o secretário de Infra-
estrutura Rural e Ur-
bana, Daniel Grégio, o 
assessor do Executivo 
Tuta (ex morador do 
distrito) e equipe de 
Infraestrutura Rural e 
Urbana.

O motivo da visita 
é a importante obra de 
drenagem de águas plu-
viais e pavimentação 
asfáltica no distrito de 
Bela Alvorada.

A primeira rua à re-

ceber a pavimentação é a 
rua que passa em frente 
ao ESF Roberto Araújo, 
que também foi reforma-
do e ampliado na gestão 
do prefeito Ivan Xixi.

O prefeito Ivan Xixi 
informou que a obra 
significa muito para os 
moradores do Distrito 
e que está feliz por pro-
porcionar este avanço no 
desenvolvimento daque-
la localidade, que antes 
era esquecida e que hoje 
recebe os serviços públi-
cos de qualidade e mais 
próximos.

Para os vereadores 
que participaram da vi-
sita, a importância da 
união dos poderes e o 
trabalho em conjunto do 
executivo e legislativo é 
o principal segredo para 
tantas conquistas.

Mais cedo o prefeito 

Ivan Xixi concedeu por 
telefone, uma rápida 
entrevista à FM Paraíso, 
falando da mobilização 
do dia “D” em combate 
à dengue e aproveitou 
para citar as quase 25 
obras espalhadas pelo 
município, que reflete 
na melhoria de qualida-
de de vida das pessoas e 
no avanço do desenvol-
vimento.

Todas as obras fa-
zem parte do chamado 
“Pacotão de Obras”, 
lançado pela gestão mu-
nicipal, que ultrapassa 
R$ 34 milhões de reais. 
Parte deste recurso, são 
empenhos de emendas 
parlamentares ainda 
da gestão anterior do 
prefeito Ivan Xixi, em 
meados de 2014, que 
somente agora estão 
chegando.
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Chapadão do Céu é referência em Administração no Estado e no Brasil 
As principais ações da administração do 

município de Chapadão do Céu são norteadas pelo 
Planejamento Estratégico, elaborado a partir de uma 
série de reuniões envolvendo o prefeito, secretários 
e gerentes das principais áreas da Prefeitura.

O objetivo é colocar em prática uma gestão 
pública participativa, transparente e capaz de 
oferecer serviços públicos de qualidade.

O prefeito Rogério Graxa faz questão de 
acompanhar de perto todo e qualquer trabalho que 
executados na sua administração.

MISSÃO: Administrar os recursos públicos com 
participação, transparência e eficiência oferecendo 
serviços de qualidade para construir uma cidade 
aonde todos tenham orgulho de viver.

Praticas estas que já colocaram o Município de 
Chapadão do Céu, como “A melhor administração 
do estado de Goiás” e a 10ª do Brasil. Chapadão do 
Céu ocupa o 58º lugar no ranking dos 100 maiores 
produtores brasileiros. 

VISÃO: Ser referência em gestão pública e 
inovadora, participativa e sustentável.

A administração do prefeito Rogério Graxa deu 
novos rumos ao desenvolvimento do município. 
Desde que assumiu a prefeitura, Graxa procurou dar 
abertura para novos investimentos no município. 
Isto despertou a confiança dos empresários que 
passaram a investir cada vez mais na cidade, como 
por exemplo, a liberação para novos loteamentos, 
liberação de habite, bem como regularização de 
escrituras de lotes, facilitou a liberação de Alvarás 
para novos empreendimentos e tudo isso resultou 
na criação de novos postos de empregos e gerando 
mais renda a Chapadão do Céu. 

Com essas novas metodologia administrativa, 
dando mais aberturas e facilidade, a cidade deu um 
salto populacional, passando de pouco mais de 5 
mil habitantes em 2013 para mais de 10 mil até os 
dias de hoje. 

INVESTIMENTOS- Em todo este período, o 
prefeito Rogério Graxa, procurou fazer investimentos 
que condiz com as realidades do município. Com 
uma arrecadação em torno de R$ 4 milhões mensais, 
sendo que destes R$ 340 mil vai para o Legislativo, 
a administração municipal, tem feito grandes 
investimentos, em todos os setores.

 SAÚDE conta hoje com mais 20 médicos, 
investimentos na reforma e aquisição de novos 
equipamentos, aparelhos para o hospital municipal. 
Inaugurou novos posto de atendimento as famílias, 
adquiriu novas ambulâncias, microônibus para 
transporte de pacientes e criou no município o 
SAMU, além de implantar vários programas para 
oferecer mais saúde a população.

EDUCAÇÃO- No setor educacional, a prefeitura 
investiu no professor, com a capacitação e deu 
oportunidade para que todos pudessem participar 
de cursos e treinamentos. Construiu novas salas de 
aulas, reformou, adquiriu novos equipamentos e 
materiais para as escolas municipais.

Hoje o município possui 43 salas de aulas em 
duas escolas municipais.21 salas de aulas nas duas 
creche do município.

SEGURANÇA Os munícipes tem o privilégio 
de ter hoje um município, que tem a melhor 
segurança do sudoeste goiano. Graça ao apoio da 
administração municipal, Chapadão do Céu tem 03 
CIA de policiamento Militar e um Civil, que resulta 
numa maior segurança para as famílias. 

OBRAS Em toda sua historia de existência, 
nenhuma administração já realizou tantas obras 
quanto à atual. Obras estas, que são todas direcionadas 
para atender os interesses dos munícipes.

Hoje os bairros, novos loteamentos e o antigo 
loteamento, possuem toda a infraestrutura, como 
luz, asfalto, rede de esgoto, galerias pluviais, que 
oferecem mais saúde a população.

Na zona rural a administração mantém as 
estradas vicinais em perfeitas condições de tráfego, 
garantindo o escoamento da produção agropecuaria 
do municipio.

O prefeito Rogério Graxa, afirma que se sente 
frustrado em não poder ter ainda conseguido realizar 
algumas de suas metas de governo, pelo fato de 
políticos não cumprirem suas promessas e ainda 
terem reduzido a arrecadação do município.  

Chapadão do Céu quem tem viu quem te 
vê. . 

Empresas acreditaram e realizaram grandes inves-

Toda a cidade esta sendo asfaltada 

Bairros hoje tem toda a infraestrura para conforto da  familia 

Construção da nova escola no Acalantro

a cidade toda tem galeria pluvias, construida com 
capacidade para absorver toda a agua de chuva...

Segurança pública tem apoio da administração

Estradas municipais recebe atenção especial da 
administração 

Administração resolveu o problema herdado do Bio-
digestor e hoje esta com novos equipamentos de trata-
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Costa Rica: Gestão administrati-
va classificada como a 1ª do Brasil

O Município de Cos-
ta Rica está classificado, 
pelo IGM-CFA como 1º 
Lugar no Brasil,em gestão 
administrativa. Costa Rica 
no Grupo 2, com até 20 
mil habitantes – PIB Per 
Capita acima de R$15.028.  
Nesta Faixa Costa Rica é a 

Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento e Ju-
cems traz treinamento sobre a Lei da Liberdade 
Econômica para contadores e profissionais da área

Aconteceu  na Sala de 
Reuniões do Gabinete do 
Prefeito, um treinamento 
para contadores e profis-
sionais que atuam na área, 
com o secretário-geral da 
Jucems – Junta Comer-
cial do Estado – Nival-
do Domingues, voltado 
para atualização da Lei 
13.874/2019.

O prefeito de Costa 
Rica – MS, Waldeli dos 
Santos Rosa, esteve pre-
sente e destacou que está 
nova lei é uma alforria para 
os empresários “alivia nos 
impostos e na burocracia. 
É grande avanço”, frisou.

“A Lei da Liberdade 
Econômica deve ser regu-
lamentada nos próximos 
90 dias, segundo informou 
nesta semana o Ministro da 
Economia, Paulo Guedes. 
Além disso parabenizo ao 
Juraci e equipe da Junta 
Comercial Estadual por 
preparar todos os con-
tadores para essa nova 
legislação que diminui a 

Prefeito de Alto Taquari MT foi
        reconduzido ao cargo
O desembargador Márcio Vidal concedeu nesta quarta, em parte, o pedido de efeito 
suspensivo, assegurando retorno ao cargo do prefeito de Alto Taquari, Fábio Mauri 

Garbúgio (PTB).
Denunciado por im-
probidade, ele havia 
sido afastado em julho 
pelo juiz Fábio Cardoso 
pelo prazo de 90 dias e 
teve os bens colocados 
indisponíveis até o va-
lor de R$ 150 mil. Pesa 
contra Garbúgio a de-
núncia de que recebera 
R$ 17 mil de propina 
de um fazendeiro para 
direcionar licitação.

Em sua decisão, Vidal cita que “(…) o afastamento cautelar do agravante não se 
justifica, uma vez que o recorrido não comprovou, por meio de provas incontes-
táveis, que a instrução estaria prejudicada, caso o mantivesse no cargo”.
Com a volta ao cargo de Garbúgio, graças ao êxito no recurso preparado pelo 
escritório “Zambrim, Brito, Vieira Passos & Advogados”, deixa o posto de chefe 
do Executivo Marco Aurélio, o vice que o denunciou.
Fonte: RDNEWS

1ª colocada entre os 1905 
município

O Município ocupa a 
1ª colocação entre outros 
35 municípios do Estado 
que também se enquadra 
na faixa.

O IGM-CFA consiste 
em uma métrica da gover-

nança pública nos municí-
pios brasileiros a partir de 
três dimensões: Finanças, 
Gestão e Desempenho.

Foi elaborado a partir de 
dados secundários, e con-
sidera áreas como saúde, 
educação, gestão fiscal, ha-
bitação, recursos humanos, 
transparência, violência 
dentre outras.

O IGM-CFA, está dis-
ponível para consulta em 
dois formatos: consulta via 
website e baixando uma 
planilha em formato Excel. 

desburocratização”, falou 
o secretário de Agricultura 
e Desenvolvimento, Au-
gusto César Mignoli.

Foi criado nesta nova 
Lei a possibilidade de 
se criar uma Sociedade 
Limitada Unipessoal, que 
sendo uma empresa limi-
tada, preserva o patrimô-
nio de seu único sócio. O 
limite de responsabilidade 
da empresa é seu capital 
social.

Segundo o coordena-
dor da Jucems, Juraci 
Barbosa de Lima, o órgão 
perante aos empresários e 
com os escritórios de con-
tabilidade está seguindo à 
risca a Lei da Liberdade 
Econômica “a lei veio 
para melhorar e desburo-
cratizar a vila dos empre-
sários”, disse.

Antes no processo de 
arquivamento de uma em-
presa era feito na matriz e 
nas filiais, sendo em outra 
UFs, pagando impostos 
em cada uma delas. Após 

a Lei 13.874/2019 ser san-
cionada pelo presidente 
da República, Jair Mes-
sias Bolsonaro, conhecida 
popularmente como Lei 
da Liberdade Econômica, 
deve se dar baixa somente 
na sede da empresa, desta 
forma diminuindo a buro-
cracia e pagando menos 
impostos.

E ainda, foi instituído 
a ESC – Empresa Simples 
Crédito – que precisa ser 
constituída como uma Ei-
reli – Empresa Individual 
de Responsabilidade Limi-
tada –, como EI – Empresa 
Individual – ou ainda como 
Sociedade Limitada.

Sendo que seu capital 
social somente será regis-
trado em moeda corrente 
do País, conforme decla-
rado no IRPF – Imposto 
de Renda de Pessoa Física 
– sempre referente ao ano 
base da última declaração 
à Receita Federal.c

Outra melhoria que di-
minui a burocracia é a 
baixa de uma empresa via 
internet, sem o processo ser 
demorado. Caso a empresa 
não conste débitos é baixa-
do automaticamente. Tendo 
dívidas a mesma vai para o 
CPF – Cadastro de Pessoa 
Física – do responsável da 
empresa.

ASSECOM/PMCR

MODELO de gestão de Chapadão do Sul voltado à desburocratização e 
atração de empresas será adotado em 12 municípios da Região Norte.

ccrtura de novos negó-
cios em Chapadão do Sul 
será implantado nos 12 mu-
nicípios da Região Norte. 
Técnicos sul-chapadenses 
irão coordenar a adequa-
ção da legislação destes 
municípios para melhorar 
os processos de atração e 
facilitação na abertura de 
empresas.c

E M P R E E N D E D O R 
PRECISA DE AGILIDA-
DE – José Teixeira Junior 
destacou é válido lembrar 
que o Brasil – nos últimos 
anos – passou por uma crise 

onde muitos desempregados resolveram virar empreendedores. Saíram do desemprego 
com carteira assinada e empregaram outra pessoa através da facilidade de abertura de 
empresas com desburocratização e incentivo. Júnior enfatizou a importância de tratar 
bem, apoiar e incentivar quem deseja abrir um negócio e virar um pequeno empresário 
em Chapadão do Sul e nestes municípios que serão assessorados.

GERANDO OPORTUNIDADES – Sobre o assunto o prefeito João Carlos Krug 
disse que esta realidade funcional era tudo que o cidadão comum queria para  ganhar 
autonomia. Na prática a prefeitura mudou para melhor o rumo do município dinami-
zando o Poder Público como fomento gerador de oportunidades. Esta inclusão acontece 
no momento que a economia do Brasil e do mundo seguem complicadas. Chapadão 
do Sul continua num patamar um pouco acima no momento em que o assunto mais 
importante no País é a reforma da previdência, tema que o município ainda não tem   
preocupação.
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   Informativo da Câmara Municipal de Costa Rica

Câmara aprova projetos de reestruturação do Plano de Cargos 
e Carreira dos servidores públicos quadro geral e do magistério

A Câmara de Vereadores de Costa Rica-MS se reuniu no último dia (21/10) 
para a 37ª Sessão Ordinária do ano de 2019, onde foram aprovados três Pro-
jetos de Lei e dois Projetos de Lei Complementar (PLC) nº 85 e 86/2019. Os 
parlamentares apresentaram ainda sete indicações.

Projetos Aprovados
EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA N° 01, de 21 de outubro de 2019, 

de autoria dos Parlamentares Municipais Ailton Martins de Amorim, Averaldo 
Barbosa da Costa, Claudomiro Martins Rosa, José Augusto Maia Vasconcellos, 
Jovenaldo Francisco dos Santos, Lucas Lázaro Gerolomo, Rayner Moraes San-
tos, Rosângela Marçal Paes, e Waldomiro Bocalan, ao Projeto de Lei Comple-
mentar nº 85/2019. Aprovado por unanimidade de votos, em discussão única.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 85, de 23 de julho de 2019, de 
autoria do Prefeito Waldeli dos Santos Rosa, que “dispõe sobre a reestrutura-
ção e gestão do Plano da Carreira dos Servidores Públicos do Quadro Geral da 
Prefeitura Municipal de Costa Rica, Estado do Mato Grosso do Sul”. Aprovado 
por unanimidade de votos, em segunda discussão.

EMENDA MODIFICATIVA, ADITIVA E SUPRESSIVA Nº 01, de 14 de 
outubro de 2019, de autoria dos Parlamentares Municipais Ailton Martins de 
Amorim, Averaldo Barbosa da Costa, Claudomiro Martins Rosa, José Augusto 
Maia Vasconcellos, Jovenaldo Francisco dos Santos, Lucas Lázaro Gerolomo, 
Rayner Moraes Santos, Rosângela Marçal Paes, e Waldomiro Bocalan, ao Pro-
jeto de Lei Complementar nº 86/2019. Aprovado por unanimidade de votos, 
em discussão única.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 02, de 21 de outubro de 2019, de autoria 
dos Parlamentares Municipais Ailton Martins de Amorim, Averaldo Barbosa da 
Costa, Claudomiro Martins Rosa, José Augusto Maia Vasconcellos, Jovenaldo 
Francisco dos Santos, Lucas Lázaro Gerolomo, Rayner Moraes Santos, Rosân-
gela Marçal Paes, e Waldomiro Bocalan, ao Projeto de Lei Complementar nº 
86/2019. Aprovado por unanimidade de votos, em discussão única.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 86, de 23 de julho de 2019, de 
autoria do Prefeito Waldeli dos Santos Rosa, que “dispõe a reestruturação e 
gestão do Plano de Cargos e Carreira do Magistério do Município de Costa 
Rica, Estado de Mato Grosso do Sul”. Aprovado por unanimidade de votos, 
em segunda discussão.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N° 420, de 09 de setembro de 2019, de 
autoria do Vereador José Augusto Maia Vasconcellos, que “dispõe sobre a 
proibição do consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés, 
ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco em praças 
e parques públicos municipais da cidade de Costa Rica e dá outras providên-
cias”. Aprovado por maioria de votos, sendo oito favoráveis e dois contrários 
dos vereadores Lucas Lázaro Gerolomo e Jovenaldo Francisco dos Santos, em 
segunda discussão.  

PROJETO DE LEI Nº 1.311, de 17 de outubro de 2019, de autoria do Pre-
feito Waldeli dos Santos Rosa, que “autoriza a doação de imóveis públicos”. 
Aprovado por unanimidade de votos, em discussão única.

PROJETO DE LEI Nº 1.310, de 03 de outubro de 2019, de autoria do Prefeito 
Waldeli dos Santos Rosa, que “autoriza o Poder Executivo a doar aos produ-
tores rurais locais a madeira retirada de pontes e outras obras do Município, 
para reutilização em estruturas que facilitem o acesso às propriedades rurais”. 
Aprovado por unanimidade de votos, em discussão única.

O edil Ronivaldo Garcia Cota, o Roni Cota (PSDB) requereu a inclusão na 
Ordem do Dia das Emendas nº 02 a nº 09 ao Projeto de Lei Complementar nº 
85/2019, discorrendo acerca de cada uma delas. Ambas às emendas foram re-
jeitadas com dois votos favoráveis dos vereadores Artur Baird e do proponente 
Roni Cota e oito contrários. Emenda nº 04 ao Projeto de Lei Complementar 
nº 86/2019, solicitando também a retirada da Emenda nº 03 ao Projeto de Lei 
Complementar nº 86/2019.

Indicações Apresentadas
O vice-presidente da Câmara, Rayner Moraes Santos (PL) promoveu a IN-

DICAÇÃO Nº 169, de 21 de outubro de 2019, encaminhando expediente ao 
prefeito,WALDELI DOS SANTOS ROSA, recomendando a colocação/implan-
tação de Iluminação Pública nas Ruas Pernambuco e Alagoas, mais precisamente 
atrás dos gols do Campo Sintético “Buscando Novos Sonhos”, Sonho Meu IV, 
assim como construção de cobertura na arquibancada”.

Rayner ainda sugeriu em nome da Casa de Leis a MOÇÃO DE CONGRA-
TULAÇÃO E APOIO Nº 10, de 21 de outubro de 2019, de autoria da, “às con-
selheiras tutelares PROFESSORA ROSILDA, LARA MIRELLY, GEOVÂNIA 
CARVALHO, VAL ARRUDA e GLAUCIA AQUINO pela vitória ocorrida no 
dia 06 de outubro de 2019 nas eleições para o Conselho Tutelar de Costa Rica/
MS que ocorreu na Escola Municipal Professor Adenocre Alexandre de Moraes”.

Claudomiro Martins Rosa, o Cocó (PSD) fez a INDICAÇÃO Nº 170, de 21 
de outubro de 2019, destinada ao Deputado Estadual de Mato Grosso do Sul 
, PAULO CORRÊA, no sentido de viabilizar através de emenda parlamentar 
recursos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para adquirir uma van 
para atender a Saúde Pública do Município de Costa Rica/MS”.

Foram inseridos ainda na Ordem do Dia os pedidos de indicação do edil 
Waldomiro Bocalan (PDT), que requereu expediente ao prefeito, Waldeli dos 
Santos Rosa, com cópia ao Secretário Municipal de Obras Públicas, Renato 
Barbosa de Melo, e ao Diretor do Demutran (Departamento Municipal de 
Trânsito), Deoclécio Paes da Silva, recomendando estudos e viabilização para 
transformação das Ruas Tércio Teixeira Machado, Ambrosina Paes Coelho, 
Josina Garcia de Melo, Adonel Dias da Costa e Marechal Floriano Peixoto em 
vias de mão única.”

Lucas Lázaro Gerolomo (PSB), que solicitou a inclusão de uma indicação na 
Ordem do Dia, onde foi “encaminhado expediente ao Presidente da Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso do Sul, Paulo Corrêa, com cópias aos senhores 
deputados: Zé Teixeira, Cabo Almi, prof. Rinaldo, Onevan de Matos, Eduardo 
Rocha, Felipe Orro, Jamilson Name e João Henrique proceder a viabilização 
no sentido de apresentar Emendas Parlamentares no Orçamento Financeiro 
do Estado para o exercício 2020’’, assegurando recursos para o Município de 
Costa Rica/MS.”

Vereador Anizio Andrade solicita atendimento na cidade 
para licença ambiental e outras indicações importantes

O vereador Anízio Andrade (DEM) apresentou na sessão ordinária,  nesta segunda-
-feira(22), a instalação de um departamento para atendimento à população quanto à 
licença ambiental.

Anízio Andrade expôs a necessidade da instalação de uma extensão de atendimento 
do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – Imasul, para que seja reali-
zado atendimento para a população quanto à orientação e processos de liberação de 
licença ambiental, principalmente para os produtores rurais, que hoje, se deslocam 
para a capital para obter este atendimento.

A indicação foi encaminhada ao prefeito Ivan Xixi com cópia para o secretário 
municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, Profº Wilson 
Mateus.

REFORMA DO GINÁSIO
O parlamentar ainda informou que fez uma visita ao Ginásio de Esportes que está 

em reforma no município e detectou algumas necessidades, como a substituição do 
piso também, que seja incluso na reforma.

A indicação foi em nome da Câmara Municipal e encaminhado para o prefeito 
municipal Ivan Xixi, com cópia para a Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural 
e Urbana.

FALTA DE ÁGUA
Outra indicação importante, foi encaminhada ao Serviço Autônomo de Água e Es-

goto – SAAE, solicitando informações do porquê está faltando água constantemente 
na região do Jardim Bom Jesus, Severiano e Portal do Paraíso, se estão realizando 
alguma manutenção na região.

Vereador Fiotinho informou que ilumi-
nação pública terá investimentos

 O vereador Fiotinho (PR) informou nesta última sessão , que a iluminação pública 
de Paraíso das Águas está recebendo novos investimentos da Prefeitura Municipal.

Alguns pontos de lâmpadas serão substituídas pelas de LEDs e em algumas ruas 
que ainda não possuem, serão instaladas luminárias, como no caso da continuação da 
Rua Germano Nogueira com acesso ao residencial Paraíso e Cemitério Municipal.

O vereador informou que foi realizada uma licitação recentemente para aquisição das 
novas luminárias e lâmpadas de Led e que acabou de chegar na Secretaria Municipal 
de Infraestrutura Rural e Urbana e que serão instaladas em breve.

Vereador Profº Leonardo destaca a impor-
tância da construção da sede do Simted

O vereador Profº Leonardo (PP) usou a tribuna da Câmara Municipal, nesta segunda-
-feira (21) para falar de importantes reuniões que participou na capital na última semana, 
como na Secretaria Estadual de Educação – SED, onde apresentou alguns projetos que 
estão sendo realizados na Escola Estadual Vereador Kendi Nakai.

A intensão também foi reforçar o projeto para a implantação do ensino médio e 
técnico integrado, como o curso de agronegócio, sendo um sonho para os estudantes 
e educadores de Paraíso das Águas.

O projeto foi apresentado à SED e que foi recebido com carinho.
DOAÇÃO DE TERRENO AO SIMTED
Outro assunto abordado pelo vereador, foi em relação ao projeto de lei 013/2019, 

que foi aprovado na casa, que autorizou o Poder Executivo à doar um terreno para o 
Sindicato dos Trabalhadores em Educação – Simted de Paraíso das Águas.

Profº Leonardo destacou a importância de uma sede própria para o Simted, que trata 
dos direitos dos trabalhadores em educação e que contribui e muito para o desenvol-
vimento pedagógico e educacional do município.

GUARDA PATRONAL
O vereador Profº Leonardo também apresentou uma indicação em nome da Câ-

mara Municipal, ao prefeito municipal Ivan Xixi (DEM) com cópia para o Secretário 
Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, Dr. Jefferson Corrêa, solicitando a 
cedência de guarda patronal (vigilante) para a Escola Estadual Vereador Kendi Nakai.

Vereador Marquinhos do Pouso Alto acompanha ins-
talação de ar condicionado em escola de Pouso Alto

Vereador Neife Vida agradece obras em estradas rurais e quer 
mais apoio à instalação de novas empresas em Paraíso das Águas

O vereador Neife Vida (PR) durante seu pronunciamento da sessão ordinária, realizada 
nesta segunda-feira (22), agradeceu ao prefeito Ivan xixi (DEM) e ao secretário muni-
cipal de Infraestrutura Rural e Urbana, Daniel Grégio e sua equipe pelo atendimento às 
indicações para recuperação e manutenção em estradas rurais no município.
Neife Vida destacou a qualidade dos reparos realizados na região do assentamento 
Mateira e Projeto Alto Sucuriú (Incra).
O vereador Neife Vida também solicitou ao Executivo Municipal que estude e viabi-
lize a legalidade no atendimento às empresas que queiram se instalar em Paraíso das 
Águas, com atendimento de terraplanagem e aterro, o que hoje não é feito por motivo 
de legalidade.
Neife Vida defende que algumas empresas ao se instalar no município, encontram di-
ficuldades para iniciar uma construção de um imóvel por exemplo, por não contar com 
o serviço de terraplanagem, que com este tipo de atendimento pelo Executivo, poderá 
incentivar instalação de novas empresas, mais rendas e empregos para o município.

 O vereador Marquinhos do Pouso Alto (MDB) está acompanhando nesta terça-feira 
(22) a instalação de aparelhos de ar condicionado em todas as salas de aula da Escola 
Municipal Juscelino Ferreira Guimarães e Vó Neguinha, no distrito de Pouso Alto.

São 17 aparelhos que serão instalados. A instalação é acompanhada também pelo 
diretor da escola, Profº João Donizete Corsini, que também agradeceu ao investimento.

Marquinhos do Pouso Alto agradeceu ao prefeito Ivan Xixi (DEM) e ao secretário 
municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Dr. Jefferson Corrêa por atender 
sua indicação, onde estes aparelhos irão contribuir para a climatização dos ambientes 
e proporcionar conforto aos alunos e professores.
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A partir de janeiro título de eleitor será 
exigido para atendimento no município

Chapadão do Sul tem 
hoje mais de 25 mil ha-
bitantes. Destes apenas 
15 mil tem seus domi-
cílios eleitorais no mu-
nicípio. Deste numero, 
mais de 10 mil pessoas 
desfrutam da saúde, 
educação, segurança, 
transporte, sem ter o 

titulo eleitoral de Chapadão do Sul.
Este número tem prejudicado muito o atendimento as pessoas, que “ver-

dadeiramente” são legítimos sul-chapadenses, que muitas das vezes, perdem 
uma vaga na escola, na creche ou até mesmo no atendimento médico, para 
aqueles que não possuem o titulo eleitoral do município, mas sim de outras 
comarcas, e que comprovem ser sul-chapadenses.

A partir de janeiro título será exigido
Preocupado com o futuro do município, a administração municipal, já de-

cidiu que a partir de Janeiro de 2020, para ser atendido na Saúde e Educação, 
ou seja, matricular filho em creche, atendimento Posto de saúde e hospital, 
será exigido o titulo eleitoral.

Hoje, mais de 5 mil eleitores ainda não fizeram a biometria que é obriga-
tória no município e caso isso, ocorra vai trazer uma serie de consequências 
desastrosas para Chapadão do sul, principalmente na aérea de saúde e edu-
cação, com redução no repasse de arrecadação

Prefeito João Carlos Krug 
confirma concurso para 2020

O prefeito municipal de Chapadão do Sul, João Carlos Krug confirmou que a pre-
feitura ira realizar o concurso público em 2020.

Krug afirmou que já está 
sendo analisado todo pro-
cesso de como será feito o 
concurso, com numero s 
vagas em cada pasta, para 
então poder ser lançado o 
edital do concurso.

A previsão é que o edital 
seja publicado na segunda 
quinzena de janeiro e as 
provas do concurso entre 
fevereiro e março.

Gestão administrativa de Chapadão do 
Sul é a 2º colocado no MS pelo IGM-CFA

O Índice CFA de Go-
vernança Municipal, di-
vulgou nessa semana os re-
sultado dos desempenhos 
dos municípios brasileiros, 
catalogados por numero 
habitacional e que foram 
divididos em regiões.

O município de Chapa-
dão do Sul ficou no grupo 
04, com um numero habi-
tacional que corresponde 
de 20 a 50 mil habitantes 
e com PIB Capital acima 
de R$ 14 mil.

O Município de Cha-

padão do Sul, ocupa a 2ª 
colocação entre outros 23 
municípios e esta na 85ª 
posição entre os 555 mu-
nicípios que se enquadram 
nessa faixa.

O IGM-CFA consiste 
em uma métrica da gover-
nança pública nos municí-
pios brasileiros a partir de 
três dimensões: Finanças, 
Gestão e Desempenho.

Foi elaborado a partir de 
dados secundários, e con-
sidera áreas como saúde, 
educação, gestão fiscal, ha-
bitação, recursos humanos, 
transparência, violência 
dentre outras.


