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Jucelma Reuter campeã bra-
sileira de Tiro ao Prato.

Obras não param em Cassilândia: 
Agora é a vez do centro ser recapea-

Emocionado prefeito Ivan Xixi entre-
ga escola para atender 800 alunos

Com show de Zé Henrique & Gabriel pre-
feitura de Chapadão do Sul define a progra-
mação das festividades do fim de ano.

Com investimentos de R$ 30 milhões prefeito e 
autoridades Estaduais e Municipais lançou obras 
para ampliação da rede de esgoto de Costa Rica

Prefeito Dalmy entregou 
a 15ª casa pelo Programa 
“Ampliando Sonhos”
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O fim de ano em Cha-
padão do Sul contará 
com diversas apresenta-
ções do Projeto Música 
e Arte, Banda Municipal, 
e o Show da Virada com 
artistas locais e a dupla 
sertaneja Zé Henrique e 
Gabriel, além da tradicio-
nal e queima de fogos.
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 PAUTA PARA A 1266 
SESSÃO ORDINÁRIA,
DA 3ª SESSÃO LEGIS-
LATIVA,
DA 8ª LEGISLATURA, 
A REALIZAR-SE
NO DIA 16/12/2019 – 
EXPEDIENTE DE VE-
READORES
- RELATÓRIO FINAL 
DA MESA EXERCÍCIO 
2019.

-  P ro j e to  de  Le i  n º 
1 3 4 / 2 0 1 9  V e r e a d o r 
Vanderson Cardoso que: 
“Autoriza a prescrição da 
ozonioterapia em Chapa-
dão do Sul- MS”.
Indicação n. 1246/2019 
V e r e a d o r  A n d e r s o n 
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, solicitando 
uma melhor sinaliza-
ção nas proximidades da 
Gaúcha Peças na Aveni-
da perpendicular à ave-
nida Brasil, recolocando 
placa de não estacione 
e definindo fluxo de ve-
ículos com alertas de 
pare. Solicito ainda, que 
através do setor compe-
tente fiscalize a questão 
dos maquinários pesados, 
que ficam estacionados 
na via, aguardando re-
paros.
Indicação n. 1247/2019 
V e r e a d o r  A n d e r s o n 
Abreu
INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e de-
pois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao 
Deputado Estadual, José 
Carlos Barbosa (Bar-
bosinha), solicitando a 
destinação de Emenda 
Parlamentar, no valor de 
R$ 40.000,00 (quarenta 
mil reais) – Fundo a Fun-
do, para o Município de 
Chapadão do Sul – MS, a 
fim de que seja adquirido 
um Ventilador Mecânico 
para utilização no Hospi-
tal Municipal.
Indicação n. 1248/2019 
Vereador  Vanderson 
Cardoso
INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e de-
pois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao 
Senador Nelsinho Trad, 
solicitando a destinação 
de Recurso Financeiro, 
via fundo da saúde, para 
aquisição de uma Unida-
de móvel, denominada 
Castramóvel, para fazer 
atendimento veterinário 
priorizando o serviço de 
castração de animais do-
mésticos.   DEZEMBRO 
DE 2019.

AUTA PARA A 1265 
SESSÃO ORDINÁRIA,  
DA 3ª SESSÃO LEGIS-
LATIVA, DA 8ª  LE-
GISLATURA, A RE-
ALIZAR-SE NO DIA 
09/12/2019 – SEGUN-
DA-FEIRA ÀS 19h

EXPEDIENTE DE 
VEREADORES

R e q u e r i m e n t o  n . 
289/2019 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 
informações de quando 
será reinstalado o Poste 
de Iluminação na Avenida 
Seis, esquina com a Rua 
Vinte e três.

PA U TA PA R A A 
1263 SESSÃO ORDI-
NÁRIA, DA 3ª SESSÃO 
LEGISLATIVA,DA 8ª 
LEGISLATURA, A RE-
ALIZAR-SE NO DIA 
25/11/2019 

EXPEDIENTE DE 
VEREADORES

Projeto de Lei  nº 
130/2019 – Vereador An-
derson Abreu

Institui a Criação da 
Campanha “Dezembro 
Verde – Não ao Abandono 
de Animais no Município 
de Chapadão do Sul, Es-
tado de Mato Grosso do 
Sul”.

Requerimento n. 
284/2019 Vereador Pro-
fessor Cícero

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 Cultura e 
Esportes, Wander Viegas, 
requerendo a aplicação 
correta e imparcial do 
regulamento dos Jogos 
Escolares e a consequen-
te reavaliação da queixa 
apresentada, expressa 
em documento próprio 
datado de 07/11/2019, de 
tal forma que seja feita a 
justiça para as equipes 
envolvidas no lamentável 
episódio.

I n d i c a ç ã o  n . 
1219/2019 Vereador 
Professor Cícero

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 Edu-
cação, Guerino Perius, 
solicitando a aquisição 
de 5 Playgrounds produ-
zidos em Resina Plástica, 
formado por duas torres, 
dois escorregadores e 
uma atividade didáti-
ca em cada torre, para 
atender os 4 Centros de 
Educação Infantil Muni-
cipal, e ainda, atender a 
Escola Municipal Érico 
Veríssimo.

Indicação n. 1220/2019 
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 Diretor Presidente 
da Energisa, Marcelo 
Vinhais Monteiro, soli-
citando que efetuem, com 
urgência, uma avalia-
ção nos aterramentos da 
Rede Elétrica do Bairro 
Planalto.

I n d i c a ç ã o  n . 
1221/2019 Vereador 
Vanderson Cardoso

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, e 

depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, o 
envio de expediente ao Pre-
feito Municipal, João Car-
los Krug, solicitando uma 
revisão e reformulação na 
Lei de Uso e Ocupação do 
Solo (Lei Complementar nº 
84/2015) para retirada da 
exigência de vagas de es-
tacionamento para Templos 
Religiosos, Cemitério e 
pequenos comércios, de até 
110 m² (cento e dez metros 
quadrados). Reforçando In-
dicação de nº 773/2018, de 
autoria do Ver. Vanderson 
Cardoso.

Indicação n. 1222/2019 
Vereador Vanderson Car-
doso

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia ao Diretor do 
DEMUTRAN, Rudinei de 
Arruda Filho, solicitando 
que seja efetuada a pintura 
de uma Faixa de Pedes-
tres na Rua Cassilândia, 
em frente a Conveniência 
MK, nas proximidades da 
APAE.

Indicação n. 1223/2019 
Vereadores Anderson 
Abreu, Mika e Professor 
Cícero

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, 
solicitando a destinação 
de Emenda Parlamentar, 
no valor de R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais) 
– Fundo a Fundo, para o 
Município de Chapadão 
do Sul – MS, a fim de que 
sejam adquiridos os se-
guintes equipamentos para 
o Hospital Municipal de 
Chapadão do Sul – MS:

Item  Descrição  
Qtd.

1  Cama hospitalar 
para parto PPP

2 Carro maca hospitalar 
reforçado para paciente 
obeso mínimo 150 kg

3  Monitor Multipara-
métrico

Parâmetros Básicos: 
ECG 5 VIAS, SPO2, Res-
piração, Pressão não in-
vasiva, Temperatura, Fre-
quência Cardíaca.

4  Aspirador cirúrgico 
portátil

5 Carro de emergência 
com 4 gavetas

6 Carrinho Térmico para 
transporte de alimento hos-
pitalar

7 Balança médica pedi-
átrica digital

Indicação n. 1224/2019 
Vereadora Alline Tontini

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, e 
depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao 
Prefeito Municipal João 
Carlos Krug, com cópia 

à Secretário de Cultura e 
Esportes, Wander Viegas, 
para que seja contratado 
um professor de Muay Thai 
para o Município, conside-
rando que nos últimos anos 
o esporte vem crescendo 
significativamente.

Indicação n. 1225/2019 
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 e Serviços Públicos, 
Ivanor Zorzo, solicitando 
para que seja construída 
uma Ciclovia na Avenida 
Espírito Santo.

Indicação n. 1226/2019 
Vereadora Alline Tontini

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal João Carlos Krug, 
com cópia à Secretária de 
Administração, Raquel 
Tortelli e a Secretária de 
Saúde, Maria Núbia Soares 
Pereira, solicitando que seja 
instituído em Chapadão do 
Sul o Piso Salarial para os 
Agentes Comunitários e de 
Combate às Endemias no 
valor de R$ 1.400,00.

Indicação n. 1227/2019 
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, 
solicitando a implantação 
de mecanismos de acesso à 
internet Wi-Fi Público nas 
principais praças de nossa 
cidade, reforçando a Indica-
ção de número 180/2017, de 
autoria da Vereadora Alli-

Requer imento  n . 
290/2019 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, com cópia 
ao Secretário SEDEMA, 
Felipe A. Scorsatto Batis-
ta e à Secretária de Saúde, 
Mara Núbia Soares Perei-
ra, indagando o que segue: 
Estão sendo orientadas 
e fiscalizadas as proprie-
dades rurais que fazem 
uso de aeronaves para a 
aplicação de defensivos 
agrícolas? Quais medidas 
estão sendo adotadas em 
relação as empresas que 
não estão respeitando o 
que preconiza a Lei Mu-
nicipal n.º 1.052 de 15 
de setembro de 2015, 
especialmente no que diz 
respeito ao Capítulo III, 
Sessão I, Art. 13 e Sessão 
II, Art. 15? Em anexo 
encaminhamos vídeo em 
que se constata aplicação 
de defensivos com aero-
naves, ao lado da Univer-
sidade Federal de Mato 
Grosso do Sul.

Indicação n. 1236/2019 
Vereador Professor Cíce-
ro

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 Secretaria de Saúde, 
Mara Núbia Soares Pe-
reira, e a Secretária de 
Infraestrutura e Projetos, 
Sônia Maran, solicitando 
a ampliação da recepção, 
entrada de emergência, 
do Hospital Municipal e 
posterior ampliação do 
número de cadeiras para 
espera e troca da mobília 
usada pelos funcionários 
responsáveis pelo atendi-
mento ao público.

Indicação n. 1237/2019 
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 
ao Secretário de Obras, 
Transportes e Serviços 
Públicos, Ivanor Zorzo, 
solicitando que seja cons-
truído sarjetões na liga-
ção da Rua Vinte e Três, 
esquina com a Avenida 
Oito.

Indicação n. 1238/2019 
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 Cultura e 
Esportes, Wander Viegas, 
solicitando para que sejam 
instalados 8 Exaustores 
de Teto no Ginásio de 
Esportes.

Indicação n. 1239/2019 
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, solicitando 
que seja feito um Pro-
jeto de regulamentação 
das estradas vicinais e 
rurais, transformando-as 
em estradas municipais, 
demarcando e denominan-
do todas elas.

Indicação n. 1240/2019 
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 Secretá-
rio de Estado SEINFRA, 
Murilo Zauith, com cópia 
ao Diretor-Presidente da 
AGESUL, Luis Roberto 
Martins de Araújo, solici-
tando que se faça a limpeza 
dos canteiros centrais e 
laterais da Rodovia MS 
306, especialmente entre 
as cidades de Costa Rica 
e Cassilândia, destacando 
especial atenção para o 
trevo de encontro com a 
Rodovia BR 060, portal 
de entrada da cidade de 
Chapadão do Sul.

Indicação n. 1241/2019 
Vereadores Vanderson Car-
doso e Professor Cícero

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, e 
depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao 
Prefeito Municipal João 
Carlos Krug, com cópia 
ao Secretário de Obras, 
Transportes e Serviços 
Públicos, solicitando que 
seja efetuada a pintura da 
pista de ciclovia na Aveni-
da Santa Catarina, nos dois 
sentidos.

Indicação n. 1242/2019 
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, com cópia 
ao Secretário do SEDE-
MA, Felipe A. Scorsat-
to Batista, solicitando a 
contratação de mais um 
funcionário para auxiliar 
no Canil Municipal.
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Prefeito Dalmy entregou a 15ª casa pelo Programa “Ampliando So-

O prefeito municipal de Alcinópolis, Dalmy Crisós-
tomo acompanhado da primeira dama, realizou a entre-
ga da 15ª reforma e ampliação da casa pelo Programa 

Legislativo municipal encerra o ano com avaliações 
positivas de suas ações e investimentos 

2019 está se findando. 
Foi um ano cheio de ações 
e realizações para o Legis-
lativo. Muito se investiu no 
espaço físico, mas também 
no aperfeiçoamento do 
servidor. Em aspectos dife-
rentes, vários cursos conta-
ram com a participação do 
legislativo de Alcinópolis, 
potencializando as mais 
diversas áreas para, assim, 
melhorar o atendimento e 
serviço prestado ao cida-
dão.

Entre os cursos, desta-
cam-se aqueles realizados 
nas áreas de Licitação, Fis-
calização e Contratos, áreas 
importantíssimas dentro 
do Legislativo Municipal. 

Obras não param em Cas-
silândia: Agora é a vez do 
centro ser recapeado

A cidade de Cassilândia 
aos poucos vai ganhando 
cara nova. Nestes três 
frente a administração 
do município, o prefei-
to Jair Boni Cogo, não 
se intimidou com os 
poucos recursos e vem 
trabalhando a finco para 
que a cidade volta a ter 
um papel de destaque e 
que os moradores pos-
sam gozar de boa infra-
estrutura e qualidade de 
vida.

mento que “É com muita 
gratidão que entregamos, 
a reforma e ampliação da 
casa da Srª pelo Programa 
“Ampliando Sonhos” essa 
foi a Décima Quinta resi-
dência contemplada.

Parabenizo a Maria José, 
que tanto lutou para conse-
guir ter sua casa contem-
plada e hoje vê seu sonho 
ser realizado.

Agradeço imensamente 
a participação dos nossos 
vereadores que aprovaram 
e vêm acompanhando de 
perto esse programa, a 
todos que colaboram para 
realização de mais esse 
sonho, em especial a equipe 
da secretária de assistência 
social e obras.

Estiveram presentes no 
evento todos os nossos 
secretários, alguns servi-
dores, familiares da Sra. 
Maria José, a minha esposa 

“Ampliando Sonhos”. A 
contemplada foi a senho-
ra Maria José de Oliveira 
Andrade

A administração reali-
zou na casa os serviços de 
reforma de toda a estrutura 
com reparos em rachadu-
ras, troca de portas e jane-
las, pintura, reparos no te-
lhado, troca do piso, onde 
foi colocada cerâmica em 
toda a casa, ligação de 
rede de esgoto, colocação 
de forro de PVC, calçadas 
colocação de pia, entre 
outras benfeitorias.

A administração muni-
cipal realizou um investi-
mento de R$ 25,546,38, do 
cofre público, oferecendo 
assim mais qualidade de 
vida a família. No total 
já foram investidos R$ 
162.000.00 no Projeto

O prefeito Dalmy afir-
mou em seu pronuncia-

primeira dama Ana Lúcia, e os vereadores, Primeira 
Secretária Cíntia Lima, Segundo Secretario Alcir do 

Outro destaque é para o 
curso de Brigadista, que 
atendeu a uma exigência 
do Corpo de Bombeiros e 
contou com a participação 
de todos os servidores do 
Legislativo.

Além dos cursos, ain-
da foram investidos na 
estrutura física do prédio. 
Para atender às exigências 
do Corpo de Bombeiros, 
várias adequações foram 
feitas, inclusive a aquisi-
ção de um Pára-Raio. A 
construção de um muro 
em torno do prédio é outra 
evidência dos investimen-
tos no espaço físico do 
legislativo.

Além destes, ainda foi 

adquirido um bebedouro, a 
confecção da placa com o 
símbolo da Deusa-Mãe, e 
foi investido na moderni-
zação do sistema de ponto 
eletrônico. “Investir no 
aperfeiçoamento do servi-
dor, bem como na qualida-
de do prédio municipal, é 
oferecer respaldo à popula-
ção alcinopolense”, explica 
o presidente da Câmara 
de Alcinópolis, vereador 
Marcão (MDB). “Muito 
disso só foi possível graças 
ao bom entendimento entre 
todos os pares desta Casa 
de Leis, e ao apoio do ser-
vidor. Estamos no caminho 
certo, e muita coisa boa 
ainda está para acontecer”, 
finaliza o presidente.

Vale destacar, ainda, o 
entendimento da respon-
sabilidade do Legislativo 
sobre as proposições. 2019 
terminará com todas as pro-
posições encaminhadas ou 
já votadas, especialmente, 
as originárias do Executi-
vo Municipal.- Jornalista 

Sem medo de errar poder 
afirmar que a cidade tinha 
um aspecto horrível na 
zona urbana, com as ruas 
todas cheias de buracos, 
vazamentos de agua em 
mais de 70% da cida-
de, faltava água todos os 
dias, por diversas vezes a 
Santa Casa correu o risco 
de ser fechada, mas, aos 
poucos e com sabedoria 
o prefeito Jair Boni Cogo, 
foi arrumando a casa e, 

hoje a população pode 
orgulhar de ver as ruas 
sendo recapeadas, 
novos asfalto foram 
construídos, limpeza 
pública melhorou, as 
praças da cidade foram 
revitalizadas, salários 
em depositados em 
dias.  Tudo isso, fez 
com que o município 
voltasse a ter seu papel 
de destaque dentro e 
fora do estado.

Nessa semana a prefeitura deu continuidade na recuperação do asfalto, com o 
recapeamento de ruas e avenidas. A beneficiada agora foi a Rua Sebastião Leal no 
centro da cidade, considerada a principal rua, pelo fato de cortar toda a cidade.
Para o ano de 2020, a administração tem planejado a continuidade dos serviços, 
levando melhorias para outras ruas e avenidas.

Sorriso saudável, futuro brilhante é o nome do projeto desenvolvido ao longo deste ano 
pelo cirurgião dentista, João Abadio de Oliveira Neto, com os alunos do 1º ao 4º ano da 
Escola Municipal Alcino Carneiro e Escola Municipal Miguel Antônio de Moraes, na Vila 
Novo Belo Horizonte.

Com palestras do doutor 
Dentuço, levantamento epide-
miológico da escola e escova-
ção supervisionada, a ideia é 
ensinar os alunos de forma lúdi-
ca e motivadora à prevenção às 
cáries e outros males da boca, 
reforçando sobre a escovação 
dos dentes e a higiene bucal 
como um hábito saudável e 
preventivo.

O projeto foi inscrito em um Programa de incentivo a educação Bucal da Colgate e foi 
selecionado. Com isso, em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de 
Saúde e Secretaria Municipal de Educação, as escolas receberam kits contendo uma escova 
dental, um creme dental, um folheto educativo e um sabonete antibacteriano.

O prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva, juntamente com a secretária municipal de Educa-
ção, Márcia Izabel de Souza, secretária municipal de Saúde, Célia Regina Furtado, o chefe 
de gabinete, Luziano Furtado a diretora da Escola Municipal Alcino Carneiro, Andrea Cruz, 

Projeto leva saúde bucal 
para crianças de Alcinópo-
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Emocionado prefeito Ivan Xixi entre-
ga escola para atender 800 alu-

PARAÍSO DAS ÁGUAS – Os moradores do Distrito 
Bela Alvorada, receberam da administração do  prefeito 
Ivan Xixi, um verdadeiro presente de Natal, com a entre-
ga das obras da Escola Municipal Kou Takahashi, com 
3,200 metros quadrados, com capacidade para atender 
800 alunos.

Emocionado o prefeito Ivan Xixi, falou da longa luta 
que foi para que o município conseguisse concluir a obra, 
que tem um investimento de mais de R$ 5 milhões, do 
governo federal, sendo que o município teve que ter uma 
contrapartida de mais de R$ 1,7 milhões. 

O nome da escola foi uma homenagem ao fundador 
do Distrito, Kou Takahashi, (in-memoria) que no ato foi 
representado pela sua esposa Dona Kátia Takahashi e 
filhos.

A solenidade de inauguração contou com as presenças 
Marco Aurélio Santullo, representante da nossa ministra 
Tereza Cristina, prefeitos de Brasilândia (Dr. Antônio), 
Alcinópolis (Dalmy), vereador de Água Clara (Eulo), 
secretários e vereadores.Durante seu pronunciamento, o 
prefeito Xixi, pediu que todos se ajoelhassem e fez ques-
tão de agradecer a Deus, a família, amigos, a equipe de 
funcionários e a todos que acreditam em seu o trabalho.

Lembrou o prefeito que durante uma visita do go-
vernador Reinaldo, ele afirmou que no estado não tem 
nenhuma escola do padrão desta.

Ivan xixi, que algumas pessoas disseram várias vezes, 
que a escola deveria ser construída na cidade e não em 
um Distrito, mas, afirmou que desde o primeiro dia em 
que veio visitar a escola e veio as condições em que os 
alunos e professores conviviam diariamente na antiga 
escola, fez uma promessa de construir uma escola, que 
oferecesse todas as condições de trabalho aos professores 
e que os alunos tenham todas condições de aprendizado. 
Eu fiz essa escola não pensado em voto, mas sim, no bem 
de todos e já planejada para os próximos anos.

“Obrigado pela presença de todos na solenidade, nosso 
querido Marco Aurélio Santullo, representante da nossa 
ministra Tereza Cristina, nossos amigos prefeitos de Bra-
silândia (Dr. Antônio), Alcinópolis (Dalmy), vereador de 
Água Clara (Eulo), nossos secretários e vereadores e a 
família do nosso saudoso Kou Takahashi, através de sua 
esposa Dona Kátia Takahashi, seus filhos e seu irmão, 
Tako Takahashi e a dona Lúcia, esposa de nosso saudoso 
Joaquim Cândido, que ficou feliz com a notícia do que 
pretendemos tornar a nossa escola municipal Joaquim 
Cândido. “Finalizou o prefeito.

Após a cerimônia com patrocínio da comunidade local, 
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Bairro Esplanada vai ganhar uma creche e o 
Flamboyant será ampliado pela Prefeitura

Durante uma coletiva de 
imprensa realizada na sala 
de reuniões da prefeitura 
municipal de Chapadão 
do Sul na manhã des-
ta segunda-feira (09), 
o prefeito João Carlos 
krug, deu uma grande 
noticia para população, a 
construção CEI – Centro 
Educacional Infantil em 
algum local do Bairro 
Esplanadas, que será feito 
com em parceria com a 
empresa proprietária do 
Loteamento Esplanada, 
Casa & Terra.
O local ainda será deci-
dido, mas as obras terão 
inicio no próximo ano. A 
planta do CEI foi apresen-

Com show de Zé Henrique & Gabriel pre-
feitura de Chapadão do Sul define a progra-
mação das festividades do fim de ano.

A Prefeitura Municipal de 
Chapadão do Sul está prepa-
rando uma grande festa para 
encerrar o ano de 2019 e tem 
trabalhado na decoração na-
talina para que a cidade fique 
ainda mais bonita neste fim 
de ano.
O fim de ano em Chapadão 
do Sul contará com diversas 
apresentações do Projeto Mú-

sica e Arte, Banda Municipal, Personagens animados aos fins de semana, Entidades 
Convidadas, e o Show da Virada com artistas locais e a dupla sertaneja Zé Henrique e 
Gabriel, além da tradicional e queima de fogos.
Assim, a Prefeitura de Chapadão do Sul, convida toda população sul-chapadense a vir 
prestigiar esta grande festa natalina na Praça de Eventos.
Traga seus filhos, netos e sobrinhos para receber presente do Papai Noel. Aproveite 
para tirar fotos, postar nas Redes Sociais e se alegrar muito com toda decoração e 
iluminação preparada para a comunidade sul-chapadense, na Praça de Eventos, Praça 
23 de Outubro e demais locais municipais.
Confira abaixo a programação completa das comemorações do fim de ano em Chapa-
dão do Sul:
Local: Praça de Eventos
18/12/2019 
16:00 – Carreata com Papai Noel – Saída do Corpo de Bombeiros
18:30 – Chegada do Papai Noel e Entrega de Presentes
Local: Praça de Eventos
18 a 23/12/2019
Apresentações do Projeto Música  e Arte e Banda Municipal.
Personagens animados aos fins de semana.
Entidades Convidadas
31/12/2019
20 h – Sorteio de Prêmios- Associação Comercial de Chapadão do Sul, após sorteio 
show com  atração Local
00 h- Queima de Fogos/Show Virada Zé Henrique e Gabriel.
Venha participar, você é nosso convidado especial.
*Assessoria

tada pelo o Secretário Mu-
nicipal Adjunto de Infra-
estrutura, Ricardo Bannak, 
o será um amplo prédio, 
moderno, com segurança e 
comodidade para as crian-
ças e funcionários.
Os bairros Esplanada I, 
II,III. IV e agora V, é o mais 
populoso da cidade, e ainda 
não contava com serviços 
públicos.
A prefeitura estará realizan-
do no próximo ano também 
a construção de ginásio de 
esportes e também buscan-
do recursos para construção 
ESF – Estratégia Saúde da 
Família ou um Posto de 
Saúde.
Uma praça está sendo cons-

truída na Rua Albatroz e 
logo será entregue dando 
mais qualidade de vida a 
população local.
Ampliação da CEI 
Flamboyant
.João Carlos na oportuni-
dade comunicou as obras 
de ampliação do CEI 
Famboyant, poderá do-
brar a sua capacidade, e 
reformando as instalação 
já existentes dando uma  
melhor condição de tra-
balhos aos funcionários 
e mais seguranças para 
as crianças.
Após obra do do CEI 
Famboyant, será a vez do 
CEI Sonho Meu receber 
melhorias.
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Com investimentos de R$ 30 milhões prefeito e 
autoridades Estaduais e Municipais lançou obras 
para ampliação da rede de esgoto de Costa Rica

O prefeito de Costa 
Rica – MS, Waldeli dos 
Santos Rosa e demais 
autoridades estaduais e 
municipais convidam toda 
a população costarriquen-
se para o lançamento de 
obras de ampliação da 
rede de esgoto. Serão in-
vestidos mais de R$ 30 
milhões entre convênio 
com a Funasa – Funda-

Jucelma Reuter campeã 
brasileira de Tiro ao Pra-

A sul-chapadense Ju-
celma Reuter, conquistou 
nessa manhã, na cidade de 
Ponta Grossa –PR, o título 
de campeã Brasileira de 
Tiro ao Prato, categoria 
damas.

ção Nacional de Saúde e 
do financiamento junto à 
CEF – Caixa Econômica 
Federal. 

A solenidade aconte-
ceu no ultimo dia, 12 de 
dezembro  na quadra po-
liesportiva da Escola Mu-
nicipal Fábio Rodrigues 
Barbosa, que fica localiza-
da na saída para Figueirão, 
Jardim Eldorado. 

“O sonho de tornar 
Costa Rica uma cidade 
com 100% de esgoto irá 
se concretizar. Graças ao 
empenho da classe políti-
ca, da nossa equipe técnica 
da Secretaria Municipal 
de Obras Públicas e do 
SAAE – Serviço Muni-
cipal de Água e Esgoto. 

Todos juntos fizemos um 
ótimo trabalho para le-
var saneamento básico 
e qualidade de vida para 
nossa gente”, comemora 
o prefeito Waldeli.

Por meio do convênio 
com a Funasa serão in-
vestidos R$ 9.220.380,96 
para construção de rede 
de esgoto dos seguintes 
bairros: Jd. Morada do 

Sol, Jd São Francisco, Jd. 
das Oliveiras, Residencial 
Cachoeira, Residencial 
Bueno Aires e Jd. Novo 
Horizonte.

Já no financiamento com 
a CEF serão investidos R$ 
21.040.260,96, sendo R$ 
19.988,246,96 de contra-
partida do Governo Muni-
cipal, no qual vai beneficiar 
os seguintes bairros: Resi-
dencial Santana II, Jardim 
Che Roga Mi, Residencial 
Anizio Pereira de Oliveira, 
Vale do Amanhecer, Parque 
Industrial, Jardim Imbi-
russu, Parque Industrial 
III, Jardim Afonso, Jardim 
Afonso II, Jardim Eldora-
do, Loteamento Barbosa, 
Sonho Meu IV e V e Jardim 
dos Pássaros. 

Segundo o secretá-
rio Municipal de Obras 
Públicas, o Engenheiro 
Civil Renato Barbosa de 
Melo, os bairros que não 
foram contemplados nos 
dois projetos passaram 
por avaliação técnica. 
“Já estamos avaliando 
qual ficou de fora, para 
fazermos o projeto e no 
mais curto prazo também 

realizar as obras. É uma 
meta do prefeito Waldeli 
entregar Costa Rica com 
100% de rede de esgoto”, 
frisou. 

“O prefeito tem uma 
preocupação muito grande 
de mostrar resultados na 
melhoria da qualidade de 
vida da nossa população, 
e investimentos na coleta 
e no tratamento da rede de 
esgoto comprovam isso”, 
acrescentou o diretor-pre-
sidente do SAAE, Antônio 
Divino Félix.

Para realização das obras 
foram realizadas licitações 
que foram vencidas pela 
Log Engenharia LTDA.

Jucelma e esposa do 
Daniel Reuter, compete 
pelo Clube de Caça e Tiro 
de Chapadão do Sul e re-
alizou neste ano de 2019, 
uma excelente performan-
ce em todas as competi-

ções, confirmando neste 
sábado com a conquista 
da etapa nacional de Pon-
ta Grossa- PR.

Na somatória geral, a 
sul-chapadense, conquis-
tou o titulo, nacional.
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SERC é campeã estadual 
Futebol Feminino e asgora 
disputa Brasileiro A 2

 Serc e o Aqui-
dauanense realiza-
ram a partida final 
do Campeonato Es-
tadual de Futebol 
Feminino, promo-
v ido  pe la  FFMS 
– Federação Sul-
Mato-Grossense de 
Futebol.

O time de Cha-
padão do Sul havia 
vencido o primeiro 
jogo em casa por 

2×1 contro o Aqui-
dauanense e tinha a 
vantagem de um em-
pate para ser campeã. 
Amanda abriu o pla-
car para a SERC aos 
2 minutos da etapa 
final enquanto Ana 
Carolina nos acrésci-
mos, empatou para o 
azulão da princesa.

A Serc volta a con-
quistar a competição 
após cinco anos e 

será o representante 
do estado no Brasi-
leiro da Série A2 em 
2020.

O técnico Nando 
conquista o bicam-
peonato seguido já 
que ano passado foi 
campeão com a Mo-
reninhas.
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Câmara de Costa Rica reconhece 14 personalida-
des com o “Título de Cidadão Costarriquense”

Com o objetivo de valorizar a história de pessoas que contribuíram para a cultura e o desenvolvimento de Costa Rica-MS, em 2019 a Câmara Municipal de Vereadores 
outorgou o Título de Cidadão Costarriquense para 14 homenageados, uma forma de reconhecer publicamente os serviços prestados ao município por essas personalidades.

A entrega da honraria aconteceu , durante sessão solene da Câmara Municipal realizada no Auditório Cultural Ambiental Valdir Justino de Almeida, localizado dentro do 
Parque Natural Municipal Salto do Sucuriú.

O Legislativo de Costa Rica preparou uma cerimônia requintada para o evento, visan-
do garantir comodidade e conforto aos convidados. O interior do auditório foi decorado 
nas cores azul e branco, representando as cores da bandeira do município. Além disso, a 
cerimônia também contou com som ambiente e telão para exibição de vídeos. Ao final do 
evento, todos os participantes foram servidos com um jantar.

Antes de receber o título em mãos, cada homenageado teve a biografia resumida lida 
pelo cerimonial do evento. E a cada entrega também foi exibido no telão um vídeo gra-
vado pela respectiva autoridade (vereador, prefeito e vice-prefeito) explicando o motivo 
da escolha do nome indicado para receber a honraria.

Uma das homenageadas, foi a empresária Ilda Batista, que a 47 anos reside em Costa 
Rica. Com trabalho e dedicação, a empresária transformou a pequena mercearia no famoso 
Comercial Santo Antônio, que serviu o comércio da cidade durante 37 anos. “Quero agra-
decer à Câmara Municipal e a vereadora Rosângela por essa homenagem. Confesso que 
não pensava ter esse prestígio, e essa avaliação tão boa da sociedade, não imaginava estar 
aqui nesta noite e receber o título de cidadã costarriquense. Fiquei muito feliz!”, ressaltou 
Ilda, que com toda sua simpatia arrancou sorrisos da plateia durante seu discurso.

Outro homenageado, foi o empresário João Paulo Tosta, homenageado pelo vice-presidente da Casa de Leis, Rayner Moraes Santos. Mudou-se para Costa Rica em 2006 e 
desde então atua em sua empresa a Recarga.com, além de obrar voluntariamente em causas socias como a Casa da Sopa, Rancho dos Amigos, Hospital do Amor e APAE.

“Gratidão, é a palavra que representa receber esta homenagem. Desde que cheguei em Costa Rica viemos trabalhando em prol do próximo com grandes parcerias e ami-
gos.  Criamos o projeto Trilheiros do Noel, que distribui presentes às crianças mais carentes do nosso município no período do Natal. Chegamos a atender por volta de 4 mil 
crianças. Sei que não consegui conquistar esse prêmio sozinho, e quero dedicar a todos que participaram desta caminhada, a minha família, ao seu Alcides meus padrinhos 
que me receberam aqui”, agradeceu João Paulo.

A cerimônia de entrega da honraria reuniu 120 pessoas, entre elas familiares e amigos dos homenageados, em um momento dedicado especialmente aos congratu-
lados.

Conforme o Decreto Legislativo n° 44/2019, aprovada pelo Plenário da Câmara no dia 18 de novembro, nesse ano vão ser homenageados com o Título de Cidadão 
Costarriquense o delegado Alexandro Mendes de Araújo; nome indicado coletivamente pelos 11 vereadores; o pastor, Anderson Junio Rosseto Dressler, indicado pelo 
presidente Averaldo Barbosa da Costa (MDB); o empresário, Andrea Pietribiasi, indicado pelo vereador 2º secretário Claudomiro Martins Rosa (PSD), a pecuarista, 
Beatriz Garcia Paes, indicada pelo vereador Lucas Lázaro Gerolomo (PSB) o engenheiro, Darlan Luiz da Silva, indicado pelo vereador Waldomiro Bocalan, o Biri 
(PDT); o médico, Glauco Folchini da Silveira, indicado pelo vereador Ailton Martins de Amorim (MDB); o médico, Heraldo Franco de Rezende e Silva, indicado 
pelo vereador 1º secretário Jovenaldo Francisco dos Santos, o Juvenal da Farmácia (PSB); a empresária, Ilda Batista da Silva, indicada pela vereadora Rosângela 
Marçal Paes (PSB); o advogado, Jaibis Corrêa Ribeiro, indicado pelo vice-prefeito Roberto Rodrigues (DEM);  o empresário, João Paulo Tosta de Freitas, indicado 
pelo vereador vice-presidente Rayner Moraes Santos (PR);  o servidor público aposentado, Levino Faustino de Almeida, indicado pelo vereador José Augusto Maia 
Vasconcellos, o Dr. Maia (DEM); o juiz, Marcus Abreu de Magalhães, indicado pelo prefeito Waldeli dos Santos Rosa (MDB);  a professora aposentada, Olga dos 
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Prefeitura de Chapadão do Céu faz solicitações 
para recuperação de rodovia e reforme de pon-

A Prefeitura de Cha-
padão do Céu, repre-
sentada pelo Secretá-
rio de Administração, 
Francisco Galdino, e Obras são retomadas no 
Hospital Municipal

As obras da reforma 
d o  H o s p i t a l  M u n i c i -
pal Santa Luzia foram 
retomadas essa sema-
na. Os serviços haviam 

Chapadão do Céu adquiriu 
analisador bioquímico

A Secretaria Municipal de Saúde adquiriu um analisador bioquímico automático 
Labmax 100, para o labora-
tório de análises clinicas. O 
equipamento otimizará o tem-
po de registro das amostras, 
diminuindo em três vezes o 
consumo de reagentes, geran-
do economia e mais agilidade 
na realização de exames como 
glicose, colesterol e triglicé-
rides.

As profissionais do Labo-
ratório Municipal receberam 
treinamento de três dias para 
conhecerem o funcionamento 
do aparelho. Na ocasião tam-

Chapadão do Céu realizou recital 
e entregou decoração de Natal

A prefeitura municipal de Chapadão do Céu, realizou o Recital e 
Cantada de Natal e 
fez a  entrega da 
decoração natalina 
na cidade a popu-
lação.

A cidade ganhou 
uma decoração es-
pecial, que encan-
tou os moradores e 
visitantes. Foram 
vários setores da 
cidade que recebe-
ram a decoração, 

trazendo mais brilho e luzes a cidade. 

Infraestrutura e Trans-
portes (Goinfra).
Durante  reuniões  no 
órgão público, foram 
solicitadas melhorias 
para  a  ponte  do  Rio 
Jacuba e recuperação 
das rodovias estaduais 
que ligam o município 
à Jataí e à Mineiros.
*Assessoria

pelo vereador Roneil-
ce Barbosa, entregou 
alguns requerimentos 
à Agência Goiana de 

sido paralisados, pois 
o Ministério da Saúde 
demorou para aprovar a 
contrapartida que muni-

cípio investirá.
Os serviços na parte 

da frente do Hospital, 
que contempla consul-
tórios, recepção, sala de 
raio X, ultrassonografia 
e leitos de observação, 
devem ser concluídos 
e m  s e i s  m e s e s .  P a r a 
a  s e g u n d a  e t a p a  d a s 
obras, que diz respeito 
a ampliação do centro 
c i rú rg ico  e  da  emer -
gência, a licitação será 
realizada no início de 
2020.


