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Prefeito de Costa Rica assina termo de adesão a 
Campanha “Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica”

O prefeito de Costa Rica 
Waldeli dos Santos Rosa 
assinou o termo de adesão 
a Campanha “Sinal Ver-
melho” 

A campanha é muito 
simples, basta que a vítima 
se dirija até uma farmácia e 
mostre ao atendente o “X” 
vermelho na palma da mão 

Iniciado o recapeamento asfáltico 
de ruas e avenidas de Chapadão do 

Prefeitura continua os 
serviços de recapeamento 
das ruas e avenidas.Os 
serviços de melhoria serão 
feitos nas Avenidas Goiás, 
Avenidas Rio Grande do 
Norte e Rio Grande do Sul, 
na Avenida Mato Grosso 
do Sul e ainda em parte da 

PÁGINA 05

Alcinópolis segue com 
obras públicas durante 

PÁGINA 06

Ministra Tereza Cristina viabilizou 
R$ 10,5 milhões para Paraíso da 

A ministra da Agricul-
tura, Pecuária e Abaste-
cimento e deputada fe-
deral licenciada de Mato 
Grosso do Sul, Tereza 
Cristina (DEM), viabi-
lizou ao Município de 
Paraíso das Águas, mais 
de R$ 10.500.000,00 (dez 

Campanha ITBI 2020 ofe-
rece 30% de desconto

PÁGINA 08

O desconto será con-
cedido até o dia 31 de 
outubro de 2020, para os 
contribuintes adquiren-
tes que não possuírem 
débitos vencidos ou a 
vencer para com o fisco 
municipal.

Cassilandia: Prefeitura supera crise 
e  transorma a cidade em canteiro de 

PÁGINA 04
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PODER LEGISLATIVO CHAPADÃO DO SUL

INFORMATIVO DO PODER LEGISLATIVO CHAPADÃO DO SUL

EXPEDIENTE DE VE-
READORES

PROJETO DE LEI 
Nº 149, DE 24 DE JU-
NHO DE 2020. Verea-
dor Anderson Abreu

“Dispõe sobre a Política 
Municipal de estímulo e in-
centivo ao aproveitamento 
da energia solar de Chapa-
dão do Sul - MS.”

PROJETO DE LEI Nº 
151, DE 02 DE JULHO 
DE 2020. Vereador Pro-
fessor Cícero

“Dispõe sobre o serviço 
de transporte remunerado 
privado individual de pas-
sageiros, gerenciado por 
plataformas tecnológicas, 
no município de Chapadão 
do Sul - MS, e dá outras 
providências”.

R e q u e r i m e n t o  n . 
326/2020 Vereador Van-
derson Cardoso

REQUER-SE à Mesa, 
na forma regimental e de-
pois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, o 
envio de expediente ao Pre-
feito Municipal, João Car-
los Krug, solicitando que 
seja encaminhado a este 
Vereador cópia do contrato, 
que versa sobre a aquisição 
de tijolos para a construção 
de ciclovias e calçados em 
nosso Município. 

R e q u e r i m e n t o  n . 
327/2020 Vereador An-
derson Abreu

REQUER-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 à 
Secretária de Educação, 
Maria Otilia Moreira Bal-
bino, solicitando que seja 
esclarecido o que segue:

1 -Como estão sendo mi-
nistradas as aulas na Rede 
de Ensino Municipal?

2 -Quais as ferramentas 
que os Professores estão 
utilizando?

3 -Como está sendo apu-
rado o cumprimento das 
atividades docentes?

4 -Como está a partici-
pação dos alunos?

5 -Como será feita ava-
liação para apurar o rendi-
mento dos alunos?

R e q u e r i m e n t o  n . 
328/2020 Vereador An-
derson Abreu

REQUER-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 
que seja informado a este 
Vereador, qual foi o percen-
tual de aumento no IPTU 
para este ano de 2020 em 
relação ao ano de 2019?

Indicação n. 1457/2020 
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 Obras, Trans-
portes e Serviços Públicos, 
Ivanor Zorzo, solicitando 
a instalação de Redutor de 
Velocidade na Rua Santa 
Catarina, descendo a Ave-
nida Mato Grosso do Sul, 
do lado esquerdo, na altura 
da Rua Cassilândia.

Indicação n. 1458/2020 
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 a Secre-
tária de Saúde, Mara Núbia 
Soares Pereira, solicitando 
que sejam incluídos na 
imunização contra Gripe as 
categorias de Caminhonei-
ros, Motoristas de veículos 
de transporte coletivo, e 
Aviadores, que residem em 
nosso Município.

Indicação n. 1459/2020 
Vereador Vanderson Car-
doso

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário 
SEINFRA, Ricardo Ban-
nak, solicitando que seja 
cadastrado junto ao Minis-
tério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, um 
Projeto visando destinação 
de Recurso Financeiro para 
a construção de um Mini 
Laticínio e Queijaria para 
os pequenos produtores 
do Assentamento Aroeira, 
Município de Chapadão do 
Sul –MS.

Indicação n. 1460/2020 
Vereador Vanderson Car-
doso

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário 
de Obras, Transportes e 
Serviços Públicos, Ivanor 
Zorzo, solicitando que seja 
executado o recapeamento 
asfáltico na Rua Ouro, que 
encontra-se em péssimas 
condições principalmente, 
na quadra onde está locali-
zado o depósito do Super-
mercado Valle.

Indicação n. 1461/2020 
Vereador Vanderson Car-
doso

INDICO à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário 
SEDEMA, Felipe A. Scor-
satto Batista, solicitando a 
aquisição de um triturador 
móvel de galhos para nos-

so Município. Reforçando 
a Indicação de número 
801/2018 e 922/2019, de 
autoria deste Vereador.

Indicação n. 1462/2020 
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 que a Praça em 
construção no Bairro Es-
planada receba o nome do 
saudoso Vereador Toninho 
Assunção. Considerando 
os inúmeros esforços do 
Vereador em prol do Mu-
nicípio

Indicação n. 1463/2020 
Vereador Elton Silva

INDICO à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
solicitando providencias, 
no sentido de proibir o 
comércio ambulante trans-
portado no âmbito da sede 
do Município de Chapadão 
do Sul enquanto perdurar a 
Epidemia causada pelo Co-
ronavírus (COVID-19).

Indicação n. 1464/2020 
Vereador Elton Silva

INDICO à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio 
de expediente ao Prefeito 
Municipal João Carlos 
Krug, com cópia ao Dire-
tor Presidente da Energisa, 
Marcelo Vinhaes Monteiro, 
solicitando a instalação de 
Iluminação Pública na Co-
munidade, Pedra Branca, 
levando em consideração 
os inúmeros delitos e, in-
clusive, um assassinato 
recente no local.

Indicação n. 1465/2020 
Ve re a d o r  A n d e r s o n 
Abreu

INDICO à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal João Carlos Krug, 
solicitando a dilatação no 
prazo para pagamento com 
desconto do IPTU 2020 e 
estude uma forma de am-
pliar também o desconto 
aos contribuintes.

 PROJETO DE LEI Nº 
149, DE 24 DE JUNHO 
DE 2020. Vereador An-
derson Abreu

“Dispõe sobre a Política 
Municipal de estímulo e in-
centivo ao aproveitamento 
da energia solar de Chapa-
dão do Sul - MS.”

PROJETO DE LEI Nº 
151, DE 02 DE JULHO 
DE 2020. Vereador Pro-
fessor Cícero

“Dispõe sobre o serviço 
de transporte remunerado 
privado individual de pas-
sageiros, gerenciado por 
plataformas tecnológicas, 
no município de Chapadão 

do Sul - MS, e dá outras 
providências”.

R e q u e r i m e n t o  n . 
326/2020 Vereador Van-
derson Cardoso

REQUER-SE à Mesa, 
na forma regimental e de-
pois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, o 
envio de expediente ao Pre-
feito Municipal, João Car-
los Krug, solicitando que 
seja encaminhado a este 
Vereador cópia do contrato, 
que versa sobre a aquisição 
de tijolos para a construção 
de ciclovias e calçados em 
nosso Município.

R e q u e r i m e n t o  n . 
327/2020 Vereador An-
derson Abreu

REQUER-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 à 
Secretária de Educação, 
Maria Otilia Moreira Bal-
bino, solicitando que seja 
esclarecido o que segue:

1 -Como estão sendo mi-
nistradas as aulas na Rede 
de Ensino Municipal?

2 -Quais as ferramentas 
que os Professores estão 
utilizando?

3 -Como está sendo 
apurado o cumprimento das 
atividades docentes?

4 -Como está a partici-
pação dos alunos?

5 -Como será feita ava-
liação para apurar o rendi-
mento dos alunos?

R e q u e r i m e n t o  n . 
328/2020 Vereador An-
derson Abreu

REQUER-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 
que seja informado a este 
Vereador, qual foi o percen-
tual de aumento no IPTU 
para este ano de 2020 em 
relação ao ano de 2019?

Indicação n. 1457/2020 
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 Obras, Trans-
portes e Serviços Públicos, 
Ivanor Zorzo, solicitando 
a instalação de Redutor de 
Velocidade na Rua Santa 
Catarina, descendo a Ave-
nida Mato Grosso do Sul, 
do lado esquerdo, na altura 
da Rua Cassilândia.

Indicação n. 1458/2020 
Vereador Mika

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 a Secretária de 

Saúde, Mara Núbia Soares 
Pereira, solicitando que 
sejam incluídos na imu-
nização contra Gripe as 
categorias de Caminhonei-
ros, Motoristas de veículos 
de transporte coletivo, e 
Aviadores, que residem em 
nosso Município.

Indicação n. 1459/2020 
Vereador Vanderson Car-
doso

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário 
SEINFRA, Ricardo Ban-
nak, solicitando que seja 
cadastrado junto ao Minis-
tério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, um 
Projeto visando destinação 
de Recurso Financeiro para 
a construção de um Mini 
Laticínio e Queijaria para 
os pequenos produtores 
do Assentamento Aroeira, 
Município de Chapadão do 
Sul –MS.

Indicação n. 1460/2020 
Vereador Vanderson Car-
doso

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário 
de Obras, Transportes e 
Serviços Públicos, Ivanor 
Zorzo, solicitando que seja 
executado o recapeamento 
asfáltico na Rua Ouro, que 
encontra-se em péssimas 
condições principalmente, 
na quadra onde está locali-
zado o depósito do Super-
mercado Valle.

Indicação n. 1461/2020 
Vereador Vanderson Car-
doso

INDICO à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário 
SEDEMA, Felipe A. Scor-
satto Batista, solicitando a 
aquisição de um triturador 
móvel de galhos para nos-
so Município. Reforçando 
a Indicação de número 
801/2018 e 922/2019, de 
autoria deste Vereador.

Indicação n. 1462/2020 
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 que a Praça em 
construção no Bairro Es-
planada receba o nome do 
saudoso Vereador Toninho 
Assunção. Considerando 
os inúmeros esforços do 
Vereador em prol do Mu-
nicípio

Indicação n. 1463/2020 
Vereador Elton Silva

INDICO à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
solicitando providencias, 
no sentido de proibir o 
comércio ambulante trans-
portado no âmbito da sede 
do Município de Chapadão 
do Sul enquanto perdurar a 
Epidemia causada pelo Co-
ronavírus (COVID-19).

Indicação n. 1464/2020 
Vereador Elton Silva

INDICO à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio 
de expediente ao Prefeito 
Municipal João Carlos 
Krug, com cópia ao Dire-
tor Presidente da Energisa, 
Marcelo Vinhaes Monteiro, 
solicitando a instalação de 
Iluminação Pública na Co-
munidade, Pedra Branca, 
levando em consideração 
os inúmeros delitos e, in-
clusive, um assassinato 
recente no local.

Indicação n. 1465/2020 
Ve re a d o r  A n d e r s o n 
Abreu

INDICO à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal João Carlos Krug, 
solicitando a dilatação no 
prazo para pagamento com 
desconto do IPTU 2020 e 
estude uma forma de am-
pliar também o desconto 
aos contribuintes.
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Tem débitos com o fisco municipal? Prefeitura de Chapadão 
do Sul oferece descontos para o pagamento através do REFIS 

A Câmara de Vereadores aprovou, o prefeito João Carlos Krug sancionou e está 
publicado na edição desta terça-feira, 07 de julho do diário oficial do município a LEI 
Nº 1.248 que Institui o Programa de Recuperação  Fiscal – REFIS 100% SAÚDE.

Mas o que é o REFIS? De acordo com a lei, medidas administrativas destinadas a 
promover e regularização dos créditos tri-
butários e não tributários devidos à Fazenda 
Pública Municipal, com fato gerador ocorri-
do até abril de 2020, decorrentes de débitos 
de pessoas físicas e jurídicas, com sede ou 
não no Município. Em termos gerais, é uma 
oportunidade que a Administração Municipal 
oferece para que o contribuinte possa quitar 
seu débito com até 100% de desconto nos 
juros e multas.

Em 2020, a Prefeitura oferece as seguin-
tes condições para pagamento dos débitos 
atrasados.

I. em parcela única com a redução de 
100% (cem por cento) da multa e dos juros 
de mora;

II. em até 06 (seis) parcelas com a redução 
de 75% (setenta e cinco por cento) da multa e 
dos juros de mora;

III. em até 12 (doze) parcelas com redução 
de 50% (cinquenta por cento) da multa e dos juros de mora;

IV. em parcela única com redução de 80% (oitenta por cento) do valor total, para 
créditos oriundos da aplicação de penalidade - Auto de Infração e Imposição de Multa 
(AIIM) decorrente do descumprimento do art. 100 da Lei Complementar nº 087, de 02 
de setembro de 2016;

V. em parcela única com redução de 50% (cinquenta por cento) do valor total, para 
os demais créditos oriundos da aplicação de penalidade - Auto de Infração e Imposição 
de Multa (AIIM).

O ingresso no REFIS 100% SAÚDE deverá ser formalizado até o dia 10 de dezem-
bro de 2020, e deverá ser requerido pelo sujeito passivo ou representante legal no caso 
de pessoa física, ou pelo sócio proprietário ou representante legal no caso de pessoa 
jurídica, mediante modelo padrão instituído pela Secretaria Municipal de Finanças e 
Planejamento. O vencimento da guia de arrecadação será de até 05 (cinco) dias corridos 
após o deferimento do pedido pelo ingresso no programa.

O contribuinte também pode tirar dúvidas na Central de Atendimento – CAC através 

Equipe Samurai UTV doa 100 cestas bá-
sicas para Assistencia Social de Chapadão 

A Prefeitura Municipal 
de Chapadão do Sul, por 
intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social, recebeu no mês 
passado, da Equipe Samu-

rai UTV de Chapadão do 
Sul, a doação de 100 cestas 
básicas.

O contato com a equipe 
de UTV se deu por in-
termédio dos integrantes 

Paulo Cesar Schlatter Mat-
sumoto e Massayoshi Cor-
deiro Yamada, que se res-
ponsabilizaram por reunir 
toda a equipe e, organizar 
e promover essa importante 
contribuição à população 
mais carente de Chapadão 
do Sul.

“Em tempos de sofri-
mento e crise o ser huma-
no tem a capacidade de 
mostrar o melhor de si, 
principalmente quando o 
assunto é a compaixão ao 
próximo”.

A Secretária Maria das 
Dores agradece aos inte-
grantes da equipe Samurai 

Prefeito de Costa Rica assina termo de adesão a 
Campanha “Sinal Vermelho contra a Violência Do-

O prefeito de Costa Rica 
– MS Waldeli dos Santos 
Rosa assinou o termo de 
adesão a Campanha “Sinal 
Vermelho” criada pelo Con-
selho Nacional de Justiça 
(CNJ) e pela Associação 
dos Magistrados Brasilei-
ros (AMB), em parceria 
com os tribunais de justiça, 
associações, além de outros 
órgãos públicos e privados 
do Brasil.

Conforme o documento 
assinado pelo prefeito Wal-
deli, o Governo de Costa 
Rica por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde vai 
implantar em todas farmá-
cias dos ESFs – Estratégia 
de Saúde da Família – a 
Campanha “Sinal Vermelho 
contra a Violência Domés-
tica”.

O prefeito também se 
comprometeu a disponibi-
lizar uma equipe da Secre-
taria Municipal de Assis-
tência Social para passar 
nas farmácias particulares 
da cidade para apresentar a 

campanha e ainda disponi-
bilizar o termo de adesão 
para assinatura dos empre-
sários.

“A questão da violência 
doméstica tem machucado 
muito nossos corações por 
aqui”, alegou o prefeito 
Waldeli ao afirmar que a 
campanha certamente terá 
o empenho de todos envol-
vidos em Costa Rica.

Sinal Vermelho
Conforme a juíza Co-

ordenadora Estadual da 
Mulher do TJMS, Helena 
Alice Machado Coelho, a 
iniciativa surgiu na Índia 
e a juíza Renata Gil, da 
AMB, juntamente com o 
CNJ, replicaram esta ideia 
no Brasil.

A campanha é muito 
simples, basta que a vítima 
se dirija até uma farmácia e 
mostre ao atendente o “X” 
vermelho na palma da mão 
para que, a farmácia acione 
o 190.

Uma proposta simples 
que está registrando gran-
de adesão dos municípios, 

sobretudo das cidades onde 
a rede municipal de apoio 
tem feito este contato pes-
soal com as farmácias. Em 
Campo Grande, por exem-
plo, a assinatura do termo 
de adesão pelo prefeito 
Marquinhos Trad garantiu 
que 90 farmácias públicas 
municipais fizessem parte 
da campanha.

Nessa primeira fase, 
lembra a juíza Helena, a 
campanha acontecerá ape-
nas dentro das farmácias, 
sendo que, no futuro, é 
possível que ela se estenda 
para os entregadores de 
medicamentos, por exem-
plo, mas a magistrada re-
força que, neste momento, 
é preciso que a vítima se 
dirija até a farmácia, seja 
ela pública, geralmente 
dentro dos postos de saúde, 
ou da rede privada.

Para o gestor público ou 
proprietário de farmácia, 
aderir é algo muito simples, 
basta assinar o termo de 
adesão e afixar um cartaz 
em cada estabelecimen-
to. O que já tem surtido 
efeitos positivos, com o 
atendimento de vítimas, 
isto porque a própria di-
vulgação da campanha não 
leva o agressor a impedir a 
ação da vítima, porque, na 
prática, o agressor, geral-
mente não se vê como tal, 
embora isto seja também 
um grande problema, por 
outro lado, não se torna um 

Censo Escolar 2020 aponta aumento de 7,4% no número de alu-
nos matriculados na Rede Municipal de Educação de Costa 

Costa Rica – MS teve 
crescimento de 7,4% no 
número de alunos matri-
culados na REME – Rede 
Municipal de Educação – 
conforme Censo Escolar 
2020 que foi concluído 
neste mês de julho.

“Brilhante trabalho en-
cabeçado pela equipe da 
inspeção escolar composta 
pelas servidoras Maria Al-
meida, Valdeli Fernandes, 
Oneide Silva, Jaqueline 
Ferreira e Alcielle Amorim 
que contaram com apoio 
das secretárias e auxiliares 
das instituições”, afirmou o 

prefeito Waldeli dos Santos 
Rosa ao parabenizarem as 
servidoras públicas.

De acordo com o secre-
tário Municipal de Edu-
cação, professor Alaér-
cio Guimarães, em 2019 a 
REME tinha 4.450 alunos 
matriculados na Creche, 
Pré-escola, importante”.

Os números do Cen-
so Escolar se referem a 
data base de 11 de março. 
“Quaisquer outros alunos 
que foram matriculados de-
pois desta data não entram 
na contagem deste ano, com 

isso, o Governo Municipal 
tem que cobrir todos os 
custos desses estudantes 
remanescentes, uma vez 
que o Governo Federal re-
passa somente os recursos 
por número de estudantes 
contabilizados no Censo 
Escolar”, finalizou o secre-
tário de Educação.

Confira abaixo a distri-
buição dos 4.778 alunos 
matriculados na REME de 
Costa Rica:

Creche: 994 alunos
Pré-escola: 798 alunos
Fundamental I (anos 

iniciais): 1.915 alunos
Fundamental II (anos 

finais): 986 alunos
EJA: 135 alunos
O Censo Escolar tem 

por objetivo fornecer uma 
imagem da situação das 
escolas do Brasil. Essa 
imagem é fundamental para 
o planejamento, a execução 
e o acompanhamento das 

Costa Rica implanta ciclovia na Avenida Vereador Kendi 

Mais rápida, eficiente e 
não polui o meio ambien-
te. Além disso, colabora 
para a qualidade de vida 
da população. Com tantos 
benefícios, a bicicleta tem 
total apoio do Governo de 
Costa Rica – MS – como 
mobilidade sustentável, 
meio de transporte, lazer e 

atividade física.
Prova disso  é a implan-

tação de uma nova ciclovia, 
com sinalização horizontal, 
na Avenida Vereador Kendi 
Nakai que irá interligar 
o início da antiga ponte 
José Ferreira da Costa até 
o PNMSS – Parque Na-

tural Municipal Salto do 
Sucuriú.

“Com 3.430 metros, 
essa ciclovia é a maior pista 
urbana dentro da cidade. 
Trata-se de um projeto que 
foi pensando no bem-estar 
de todos, em especial para 
os trabalhadores que usam 
a bicicleta como meio de 
transporte e para os aman-
tes do pedal que, seja por 
lazer ou treino”, enfatiza o 
prefeito Waldeli dos Santos 
Rosa ao lembrar que na 
saída para Alcinópolis – 
MS também existe outra 

Vereadora Élida Guerreiro assumiu a 
cadeira no Legislativo de Chapadão do 

Tomou posse defini-
tiva na Câmara Munici-
pal de Chapadão do Sul, 
a vereadora Élida Guer-
reiro (PSB) na vaga dei-
xada pelo ex-vereador 
Toninho Assunção que 
faleceu no ultimo dia 
28.

Na sua primeira atu-
ação a vereadora, já de-

monstrou que tem pre-
paro para desempenhar 
um bom trabalho frente 
e ao legislativo. Eleita 
pelo bloco da situação, 
a vereadora, acompa-
nhou seus colegas do 
bloco e votou contra 
o projeto do vereador, 
professor Cícero.

Ao fazer uso da tri-

buna mostrou segurança 
nas suas palavras, agra-
decendo todo apoio que 
recebeu dos demais ve-
readores e funcionários 
e  como sua pr imeira 
meta, afirmou que após 
a volta do recesso, vai 
t rabalhar arduamente 
e m um p r o j e t o  pa r a 
o tratamento precoce 
contra o Coronavírus 
(Covid-19) como ação 
parlamentar. A iniciati-
va causou certa surpresa 
no início, mas várias 
fórmulas de conheci-
mento popular já circu-
lam em redes sociais, 
muitas usadas até por 
renomados médicos.

A vereadora deixou 
c laro ,  que  será  mais 
uma parlamentar para 
somar nas tratativas de 
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Cassilandia: Prefeitura supera crise 
e transorma a cidade em canteiro de 

Obras públicas em todas as regiões de Cassilândia 
transformaram a cidade em um grande canteiro de obras. 
São ao todo 05 intervenções de grande e médio porte 
que vão beneficiar os moradores e o município como 
um todo. Nunca Cassilândia teve tantas obras públicas 
acontecendo ao mesmo tempo, em áreas de grande 
importância como saúde, educação, saneamento básico, 
e recuperação de vias, entre outras. 

As intervenções promovem mais qualidade de vida 
para os moradores, melhor atendimento, sustentabilidade, 
responsabilidade ambiental, inovação, desenvolvimento 
e constroem uma cidade preparada para o futuro. 
Algumas são realizadas com investimentos da própria 
Prefeitura e outras foram viabilizadas por meio de 
convênios com os governos estadual e federal. 

A população comemora os serviços executados na 
recuperação e a levando asfalto, nas ruas que ainda 
não tinham.

 A prefeitura municipal já esta em fase final o 
recapeamento de toda a cidade. Nesse mês, as obras de 
recapeamento estão no centro da cidade, bem como a 
sinalização vertical e horizontal em toda a cidade. 

Revitalização da Praça São José
Construída na década de 70, a praça municipal São 

José, está sendo toda revitalizada, com a retirada do 
calçamento, de arvores que já estavam comprometidas, 
construção de bebedouro, novos banheiros. A local esta 
ganhando um novo visual de em breve será entregue a 
população. 

O município também já fez grandes investimentos 
no setor da saúde, principalmente no setor de transporte 
de pacientes, com a aquisição de novas ambulâncias, 
vans e ônibus. 

A atual administração de Cassilândia está cada 



05Edição 677   julho de 2020

Chapadão do Sul ganha uma nova 
Av. com objetivo de desafogar o trân-

A atual administração 
vem trabalhando sempre 
em busca de melhorar a 
qualidade de vida da nossa 
população, e tem investido 
em melhorias nas mais 
diversas áreas da cidade, 
um verdadeiro canteiro de 
obras e investimentos.

Drenagem, meio fio, 
100% de pavimentação 
asfáltica, ciclovia, recape-
amentos, reformas das es-

colas e CEI’s, a construção 
do novo paço municipal e 
muito mais.

Grandes investimen-
tos também na melhoria 
da infraestrutura da rede 
municipal de saúde, com 
investimentos em nosso 
hospital e também nas uni-
dades básicas de saúde, 
além da contratação de no-
vos médicos e profissionais 
de várias áreas de atuação 

na saúde.
Agora, o empreendi-

mento da vez é a criação de 
uma nova avenida com ob-
jetivo de desafogar o trânsi-
to e também ligar ao novo 
loteamento da imobiliária 
Financial ao lado do termi-
nal rodoviário. A Avenida 
Um ligará importantes vias 
do município e facilitará o 
acesso ao centro, passando 
pelas avenidas quatro, oito 
e 16 além de várias outras 
ruas.

A secretaria de obras 
vem trabalhando para en-
tregar uma linda e moderna 
avenida para a população.

Para entrar em contato 
com a Secretaria de Obras 
basta ligar no (67) 3562-

Iniciado o recapeamento asfáltico 
de ruas e avenidas de Chapadão do 

C h a p a d ã o  d o  S u l 
está com  100% das ruas 

da cidade estão asfaltadas, 
e a Prefeitura também 

continua os serviços de 
recapeamento das ruas e 
avenidas.

Nesta semana, mora-
dores e comerciantes já 
podem ver a diferença, 
pois foram iniciados os 
serviços de recapeamento 
na Avenida Goiás, uma das 
principais reivindicações.

Os serviços de melhoria 
continuarão e serão feitos 
nas Avenidas Rio Grande 
do Norte e Rio Grande 
do Sul, na Avenida Mato 
Grosso do Sul e ainda em 
parte da Avenida Onze. O 
Secretário de Obras, Ivanor 
Zorzo informou que o reca-
peamento também chegará 
em algumas ruas do Polo 
Empresarial.

As obras de Recapea-
mento Asfáltico apresen-
tam resultados efetivos na 
restauração de buracos, 
desnivelamento e demais 
imperfeições causadas pelo 
tráfego intenso de veículos 
pesados e ações climáti-
cas.

*Assessoria
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NOTA DE ESCLARECIMENTO 
da Camara Municipal de Alci-

Diante dos rumores re-
centes e ardilosos que co-
locam a Câmara Munici-
pal de Alcinópolis na mira 
dos holofotes da imprensa 
marrom da região, aquela 
imprensa que se vale do 
sensacionalismo, a fim de 
obter elevadas audiências 
ou “vews” através de divul-
gação exagerada de fatos 
e acontecimentos sem o 
menor compromisso com a 
autenticidade, se faz mister 
esclarecer alguns pontos à 
população alcinopolense 
no que diz respeito à obra 
de ampliação do prédio do 
Legislativo Municipal.

Primeiramente, deve-
mos enfatizar que, para a 
realização desta obra, não 
houve surpresa ou decisão 
unilateral, solitária e iso-
lada. Isto porque algumas 
reuniões foram realizadas 
para se discutir esta obra: 
pelo menos duas reuniões 
com os vereadores, e uma 
com os servidores do legis-
lativo que foram unânimes 
ao consentirem o projeto. 
Portanto, foi uma deci-
são democrática em que, 
mesmo havendo opiniões 
contrárias, não houve abne-
gação por parte da maioria. 
Frisamos aqui uma postura 
rara nesta Casa de Leis, em 
que todos os pertencentes ao 
legislativo foram ouvidos e 
convidados para o debate.

Decidido, foi elaborado 
o edital do Processo Lici-
tatório para a realização 
da obra. Este, amplamente 
divulgado nos mais diversos 
veículos, incluindo diários 
oficiais, municipais e do es-
tado de Mato Grosso do Sul, 
o que resultou na inscrição 
de mais de 15 empresas para 
participarem do processo 
licitatório.

Dito isto, em retrospec-
tiva, lembramos ao cidadão 
alcinopolense que na gestão 
anterior, foi registrada a de-
volução de duodécimo, que 
é uma sobra da execução 
financeira do exercício, ao 
Poder Executivo Municipal 
no valor de, aproximada-
mente, 175mil reais. Já em 
2019, esta sobra repassada 
ao executivo chegou aos 
70mil reais. E, agora, em 
2020 já foi realizada a devo-
lução no valor de 30mil reais 

que, segundo o Executivo 
Municipal foram utiliza-
dos para a aquisição de 
três respiradores pulmona-
res, máscaras de proteção, 
luvas descartáveis, entre 
outros Equipamentos de 
Proteção Individual – EPI 
para a equipe de saúde. No 
entanto, há a projeção que 
estima que, ao se findar o 
ano, a Câmara Municipal 
de Alcinópolis, mesmo 
com esta obra, devolva 
para o Executivo Muni-
cipal, aproximadamente 
270mil reais, totalizando 
a devolução de duodécimo 
de 300mil reais neste ano.

Para esclarecer, o duo-
décimo é o repasse rece-
bido pela Câmara, pagos 
pelo Executivo, a razão de 
7% das receitas arrecada-
das no ano anterior, dividi-
do em 12 meses, conforme 
determina a Constituição 
Federal.

Informamos que este 
valor de devolução pode 
aumentar. E explicamos: 
há uma margem a mais 
de 40mil reais que está 
reservado em orçamento 
para atendimento de ne-
cessidades dos servidores 
e vereadores. Este valor, 
não sendo utilizado, será 
incluído no montante a ser 
devolvido para o executivo 
municipal. Além disso, a 
Câmara destina aos ve-
readores mais de 55mil 
reais por ano para paga-
mento de 13º subsídio. Se 
estes valores não forem 
utilizados, em uma conta 
bem simples, o Legislativo 
Municipal devolveria em 
2020 para o Executivo o 
montante de 395mil reais.

Porém, aqui vale des-
mistificar o seguinte: ao 
falarmos em devolução de 
duodécimo é de total res-
ponsabilidade do Executi-
vo Municipal deliberar so-
bre a área de aplicação do 
valor. O Legislativo pode, 
aqui, indicar, mas não cabe 
a este Poder a decisão de 
investimento. De forma 
simples, é de competência 
do Poder Legislativo, le-
gislar e fiscalizar, apenas; 
já o Poder Executivo tem a 
competência de executar.

Alcinópolis não encon-
tra-se em situação econô-

mica-financeira crítica, ou 
seja, a obra não onera o 
orçamento do município, 
visto que mesmo em época 
de pandemia o município 
continua com seu planeja-
mento e com lançamento 
de novas obras.

Todos esses números 
só são alcançados através 
da colaboração dos vere-
adores. E mais, muito se 
tem feito para potenciali-
zar a qualidade do serviço 
público prestado, desde a 
valorização do servidor pú-
blico até sua capacitação, 
além de várias adaptações e 
adequações do prédio para 
garantir a segurança, mobi-
lidade, conforto e bem estar 
do cidadão. Isto porque, há 
a consciência de responsa-
bilidade social, visto que 
o Plenário “Adolfo Alves 
Carneiro” é, em tempos 
outros, frequentemente 
requisitado para os mais 
diversos eventos que vise 
o bem comum: palestras, 
formações, formaturas, 
reuniões, audiências, etc.

Em 28 anos de história, 
cada vereador que passa 
pela cadeira presidencial, 
deixa sua marca, faz sua 
história e oferece sua con-
tribuição para melhorias do 
serviço, do servidor, e do 
prédio. E isto é essencial 
porque é através de cada 
contribuição que o Le-
gislativo torna-se melhor 
para o cidadão. Presidentes 
passam, ocupantes de ca-
deira são mudados a cada 
dois anos, já suas marcas 
perpetuam para o bem do 
munícipe que utiliza os 
serviços prestados.

No entanto, há que se 
considerar que, é de res-
ponsabilidade do cidadão 
acompanhar as ações do 
seu vereador que, mesmo 
em tempo de pandemia, 
continua o seu trabalho de 
representar o povo. Ordina-
riamente, todas as segundas 
acontecem sessões, trans-
mitidas ao vivo através das 
mídias sociais oficiais. É ali 
que as principais ações dos 
vereadores se tornam públi-
cas, é ali que os debates e as 
melhorias acontecem. São 
nestas sessões que o povo 
é ouvido e representado. 
Portanto, é indispensável 
que o cidadão acompanhe 
as sessões ordinárias para 
entender e ter conhecimen-
to de todas estas ações.

Para finalizar, aprovei-
tamos para convidar toda 
a população para parti-
ciparem, através de live 
que será transmitida pelas 
mídias sociais oficiais da 
Câmara Municipal de Al-
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Prefeitura de Alcinópolis constrói Boca de Lobo 
para evitar acúmulo de água em diversas ruas da 

A Prefeitura Municipal 
de Alcinópolis através 
da Secretaria Municipal 
de Obras, Viação e Ser-
viços Públicos, pelo pro-
cesso nº 089/2020, com 
investimento de recurso 
próprio, finalizou a cons-
trução de 30 bocas de 
lobo, sendo 25 simples, 
04 duplas e 01 tripla no 
centro da cidade, no bair-
ro Jardim Bom Sucesso 
e bairro Por do Sol, na 
Avenida Olegário Barbo-
sa da Silveira, Avenida 
Darlindo José Carneiro, 
Avenida Virgílio José 
Carneiro, Rua Sebastião 
Filisbino Furtado, Rua 
João Abadio de Oliveira 
e na Rua Juscelino F. de 
Carvalho.
As bocas de lobo são es-

truturas hidráulicas para 
captação das águas su-
perficiais transportadas 
pelas sarjetas das ruas, 
que visam impedir que 
grandes resíduos aden-
trem às galerias de águas 
subterrâneas, e evitar 
pontos de alagamento.
Um dos  pontos  mais 
críticos era da Avenida 
Olegário Barbosa Sil-
veira, um problema que 
existia há vários anos, 
com a lagamento  que 
causava muito transtor-
nos aos moradores e que 
foi solucionado com a 
construção dessas bocas 
de lobo gerando mais se-
gurança as pessoas que 
possuem  e transitam 
com seus veículos por 
esses locais.

A Secretaria Municipal 
de  Desenvolv imento , 
Agricultura, Pecuária, 
Turismo e  Meio Am-
biente através do setor 
ambiental está elaboran-
do o Plano Municipal 
de Saneamento Básico 
que deve ficar pronto 
nos próximos dias. Nele 
estão contidas as parti-
cularidades e diretrizes 
para o melhoramento do 
sistema de drenagem da 
cidade. A partir deste 
levantamento foi possí-
vel identificar e ter fer-
ramentas para melhorar 
este sistema. Além da 
drenagem urbana o plano 
municipal de saneamento 
traz informações sobre 
resíduos sólidos, trata-

Alcinópolis segue com 
obras públicas durante 

Mesmo diante das di-
ficuldades causadas pela 
pandemia do novo coro-
navírus, a prefeitura de 
Alcinópolis tem dado con-
tinuidade ao planejamen-
to e execuções das obras 
públicas. 

Atualmente, a prefeitura 
executa obras de pavimen-
tação asfáltica em diversas 
ruas do bairro Jardim Bom 
Sucesso e Loteamento Al-
cinópolis, no valor de apro-
ximadamente R$ 705 mil. 

Também em andamento 
estão as obras de drenagem 
e colocação de tubos no 
bairro Jardim Bom Suces-
so, na Avenida Darlindo 
José Carneiro. O serviço 
contemplará demais vias: 
Rua José Inácio Costa, 
Avenida Adolfo Alves Car-
neiro, Rua Emílio Oscar 
Neubert, Rua Juvenal José 
Dias, Rua Ursino Coelho 
de Souza e Avenida Osório 
Inácio do Nascimento. O 
total investido é de cerca 
de R$ 1 milhão.

A prefeitura está fina-
lizando a área de lazer da 
praça do Bairro Jardim Fonte: MS TODO DIA 
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Câmara Municipal presta homenagens 
à 

A Câmara Municipal 
de Paraíso das Águas en-

tregou Moção de Congra-
tulação e Apoio à profis-

sionais da área da saúde e 
bancários, que realizaram 
relevantes serviços para a 
população paraisense.

As homenagens fo-
ram para as enfermeiras 
Crechilla Rodrigues da 
Silva Fonseca e Letícia 
Rodrigues Correa, que 
durante anos prestaram 
serviço à saúde pública no 
Município.

Foram homenageados 
os colaboradores da Sicre-
di de Paraíso das Águas, 
que desempenham uma 
importante função para 
a população paraisense, 
mesmo em momento de 
pandemia. Representando 
a cooperativa, estiveram 
as colaboradoras, Clarice 
Faria, Claudia Inês Gaio 
e Keli Locatelli Gonçal-
ves.

Prefeitura de Paraíso das Águas informa que pagamento 
de IPTU 2020 com desconto até dia 08 de agosto

A Prefeitura de Paraíso 
das Águas lançou o Im-
posto Predial e Territorial 
Urbano para o exercício 
2020 (IPTU 2020).

Para a quitação do car-
nê até dia 08 de agosto de 
2020, será concedido o 
desconto de 10%.

Os carnês serão entre-
gues nas residências.

“O IPTU é a principal 
fonte de recursos próprios 
do Município. Todo di-
nheiro arrecadado com o 
imposto é revertido em 
melhorias para a popu-
lação, tanto em serviços 
quanto em obras executa-
das somente pela Prefeitu-
ra, como várias obras que 
estão em andamento e que 

foram concluídas recente-
mente”, destacou o prefeito 
Ivan Xixi (DEM).

“Devido à pandemia do 
novo coronavírus, estende-
mos o prazo de pagamen-
to para o mês de agosto, 
mantivemos o desconto de 
10% para quem quitar o 
IPTU à vista até o dia 08 
de agosto.”, completou o 
prefeito. 

Se o contribuinte optar 
pelo parcelamento, o mes-
mo poderá ser feito em até 
5 vezes. A 1ª parcela vence 
no dia 08/08/2020.

Dúvidas e informa-
ções:

Setor: Cadastro da Pre-
feitura Municipal de Para-
íso das Águas: (67)-3248-
1040 – ramal 207.

Ministra Tereza Cristina viabilizou 
R$ 10,5 milhões para Paraíso da 

A ministra da Agricul-
tura, Pecuária e Abasteci-
mento e deputada federal 
licenciada de Mato Grosso 
do Sul, Tereza Cristina 
(DEM), viabilizou ao Muni-
cípio de Paraíso das Águas, 
mais de R$ 10.500.000,00 
(dez milhões e quinhentos 
mil reais).

Investimentos que são:
1 – Aquisição de 02 

(dois) caminhões bascu-
lantes e 01 (um) Caminhão 
Comboio (melosa)  – Valor 
de R$ 1.000.000,00 (Um 
milhão de reais);

2 – Aquisição de 02 
(dois) caminhões – Valor 
de R$   700.000,00 (sete-
centos mil reais);

3 – Aquisição de 01 (um) 
caminhão e 01 (uma) mini 
carregadeira – Valor de R$ 
550.000,00 (quinhentos e 
cinquenta mil reais);

4 – Aquisição de 01 
(um) caminhão para a co-

leta do lixo – Valor de R$ 
245.000,00 (duzentos e 
quarenta e cinco mil re-
ais);

5 – Viabilizou recursos 
do programa Avançar Ci-
dade junto a Caixa Econô-
mica para a pavimentação e 
drenagem do Bairro Jardim 
Severiano – Valor de R$ 
5.000.000,00 (cinco mi-
lhões de reais);

6 – Viabilizou junto com 
o ex-deputado Federal Car-
los Marun (MDB), recursos 
para a construção da ETE e 
de várias redes de esgotos 
– Valor de R$ 3.000.000,00 
(três milhões de reais);

Somando a quantia R$ 
10.500.000,00 de dez mi-
lhões e meio de reais em in-
vestimentos no município 
de Paraíso das Águas.

O prefeito municipal 
Ivan Xixi, disse que: “Nos-
so partido sempre foi Paraí-
so das Águas e todos sabem 

disso!
Foi o imenso amor à esta 

terra, nossa dedicação de 
longos anos e uma história 
ímpar que resultou nesta 
gestão de sucesso e para 
todos. Pagamos as alianças 
que fizemos, com votos, 
forma de retribuir nossa 
gratidão.

O nosso povo sempre 
atendeu nosso pedido e 
compreendeu a necessi-
dade. O apoio de todos 
foi importantíssimo nesta 
trajetória.

COMPROMISSO FEI-
TO, COMPROMISSO AS-
SUMIDO.

Para que nosso mais 
novo município chegasse 
onde chegou, foi necessá-
rio a soma de apoio, união 
e esforços. Votos que se 
transformaram em obras 
e desenvolvimento. Este 
sempre foi nosso compro-
misso. Aposta de votos por 
obras.

Não poderíamos dei-
xar de agradecer o grande 
empenho e apoio de nossa 
ministra, Tereza Cristina, 
que viabilizou a liberação 
destes recursos que estão 
sendo aplicados em nosso 
município.

Apoio de uma Câmara 
Municipal que desenvolve 
seu papel, poderes dis-
tintos, paralelos, mas que 
soma forças e o resultado 
vêm em obras e desenvol-

Poder Legislativo homenageia Polícia Civil 
de Paraíso por elucidações em vários 

A Câmara Municipal de 
Paraíso das Águas entre-
gou novamente, Moção de 
Congratulação e Apoio aos 
policiais civis, que realizam 
um grande trabalho em prol 
à segurança pública.

Foram duas moções, 
pelas elucidações de crimes 
como na Pedra Branca, 

que resultou na prisão de 
um suspeito de prática de 
homicídio e furtos e o da 
elucidação de crime de 
estelionatos praticados na 
região e que fez vítima em 
Paraíso das Águas. Onde o 
suspeito foi preso no estado 
do Mato Grosso.

A moção é uma ho-

menagem concedida pelo 
Poder Legislativo, no reco-
nhecimento dos relevantes 
serviços prestados à socie-
dade.

Foram homenageados:  
o delegado de Paraíso 
das Águas, Dr. Alexandro 
Mendes de Araújo, o ex-
delegado de Paraíso das 
Águas, Dr. Gustavo Medes 
da Silva, o escrivão: Lucia-
no de Carvalho Morel os 
investigadores: Anderson 
Ibanez Neves, Isaias Nas-
cimento de Freitas, Euler 
Oliveira Martins, Nelson 
Ricardo Barros de Oliveira, 
Juliana da Silva Firmino, 
todos lotados na delegacia 
de Polícia Civil de Paraíso 

Com investimento de quase R$ 6 mi-
lhões, asfalto chegou no Jardim Se-

A pavimentação asfál-
tica do bairro Jardim Se-
veriano, no Município de 
Paraíso das Águas está em 
fase de conclusão.

Foi realizada a cons-
trução de toda a rede de 
drenagem de água pluvial 

e a pavimentação total de 
24.676,97 m², totalizando 
o total de investimento 
de R$ 5.623.069,34 (cin-
co milhões, seiscentos e 
vinte e três mil e sessenta 
e nove reais e trinta e qua-
tro centavos),sendo R$ 5 

milhões através do Progra-
ma “Avançar Cidades” da 
Caixa Econômica Federal 
e a contrapartida do Mu-
nicípio de R$ 623.069,34 
(seiscentos e vinte e três 
mil e sessenta e nove reais 
e trinta e quatro centavos).

O valor também inclui 
o calçamento e sinalização 
viária.

“Nosso compromisso 
sendo assumido com a po-
pulação. Antes um sonho, 
hoje realidade”, destacou 
o prefeito.

*BNC Noticias

Paraíso das Águas agora encaminha 
vaga zero pelo SUS ou CASSEMS e 

A Secretaria Munici-
pal de Saúde, através da 
parceria com a regulari-
zação em Campo Grande 
(MS) ,  agora  é  poss í -
vel encaminhar paciente 
considerados em estado 
grave e de urgência, dire-
tamente para capital, na 
chamada “Vaga Zero”.

Pacientes são enca-
minhados não só pelo 
SUS (Sistema Único de 
Saúde), como também 
pelos convênios Cassems 
e Unimed.

Dois  pacientes  dos 
convênios já foram enca-
minhados diretamente de 
Paraíso das Águas.

A coordenadora da 
Atenção Básica e co-
ordenadora da Unidade 
Básica 24 horas, Vanessa 
Barroso, que através de 
seu registro profissional 
como enfermeira padrão, 
conseguiu cadastrar o 
Município de Paraíso 
das Águas no sistema de 
regulação.

Anteriormente era ne-
cessário que o pacien-
te fosse levado para a 
Fundação Hospitalar de 
Costa Rica, distante 120 
km para depois ser trans-

portado, caso necessário, 
para a capital, o que au-
mentava a distância em 
240 km.

Hoje, o tempo e a dis-
tância que pode valer 
uma vida, foram encur-
tados e pacientes são 
levados diretamente para 
a capital.

Pacientes em estado 
grave são transportados 

com uma equipe médica 
competente.

Paraíso das Águas dis-
põe de equipe médica de 
plantão 24 horas, uma 
UTI Móvel com neonatal 
e uma Semi-UTI para 
atendimento,  além da 
frota de ambulância na 
sede e distritos.
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Chapadão do Céu: IPTU 2020 com 40% 
de desconto é prorrogado até agos-

Considerando o cenário 
atual que estamos vivendo 
e para atender os pedidos 
da população, a Prefeitu-
ra de Chapadão do Céu 
prorrogou o prazo para o 
pagamento à vista do IPTU 
2020 com 40% de descon-

to, até o dia 10 de agosto. 
O boleto pode ser retirado 
na Prefeitura Municipal 
com a equipe da Receita 
Tributária.

O IPTU ainda pode ser 
dividido, sem desconto, em 
até 12 vezes. Para isso, o 

valor mínimo do imposto 
deve ser superior a R$ 200. 
Para pagamento parcelado, 
o proprietário do imóvel 
deve procurar a Receita 
Tributária da Prefeitura 
Municipal. Os boletos po-
dem ser pagos no Banco do 
Brasil, na Caixa Econômi-
ca, na Lotérica, no Sicredi 
e no Sicoob.

Mas os benefícios não 
param por ai. Os contri-
buintes que estiveram em 
dia com os tributos muni-
cipais concorrerão a vários 
prêmios da campanha IPTU 
Premiado. Os cupons são 
entregues juntos com os 
carnês e podem ser depo-
sitados na urna a partir do 
mês de agosto. Os cupons 
serão validados pela comis-
são organizadora da cam-
panha seguindo os critérios 
definidos em decreto.

Ponte do Assentamento Pratinha 
em Chapadão do Céu recebeu re-

A Prefeitura de Cha-
padão do Céu, através da 
Secretaria de Obras, reali-
zou uma reforma completa 
na ponte que dá acesso ao 
Assentamento Pratinha. 

Para melhorar a estru-
tura, através de terraplana-
gem, a cabeceira da ponte 
foi levantada. Além disso, 
toda a madeira foi substi-
tuída. 

O trânsito já foi liberado 
no local.

Campanha ITBI 2020 oferece 30% de descon-

A Prefeitura de Cha-
padão do Céu, através da 
Receita Tributária, realiza 
campanha com desconto 

de 30% para pagamento 
à vista do ITBI - Imposto 
sobre a Transmissão “Inter 
Vivos”, a Qualquer Título, 

por Ato Oneroso, de Bens 
Imóveis, por natureza ou 
acessão física, e de Direitos 
Reais sobre Imóveis, pre-
visto no Código Tributário 
Municipal. O desconto foi 
solicitado para incentivar a 
escrituração dos imóveis do 
município.

O desconto será con-
cedido até o dia 31 de 
outubro de 2020, para os 
contribuintes adquirentes 
que não possuírem débitos 
vencidos ou a vencer para 
com o fisco municipal. E, 
desde que o imóvel, objeto 
de transação imobiliária, 
não possua débitos venci-
dos ou a vencer para com 
o fisco municipal.

Saúde de Chapadão do Céu recebeu 
mil litros de álcool 70% da Cerradinho-

A Secretaria Municipal 
de Saúde recebeu mais 
mil litros de álcool líquido 
70% da CerradinhoBio. O 
material será utilizado na 

desinfecção no Hospital 
Municipal de Chapadão do 
Céu. Desde que a pandemia 
começou, a CerradinhoBio 
e a Secretaria Municipal 

de Saúde de vêm atuando 
de forma bem próxima nas 
ações de prevenção ao co-
ronavírus (Covid-19).

De acordo com o di-
retor de operações, Luiz 
Augusto Nascimento, parte 
da produção foi adequada 
para atender essa demanda. 
“Após a expedição de uma 
autorização extraordinária 
e temporária pela Agên-
cia nacional de Vigilância 
sanitária (ANVISA), esta-
mos produzindo o álcool 
líquido 70”, destaca. O 
álcool será exclusivamente 
direcionado para limpeza e 
higienização de hospitais e 
prédios públicos.

Educação de Chapadão do Céu adqui-
re  

A Secretaria de Educa-
ção, através do articulador 
Jardel Nagel, acompanhou 
a execução do Programa 
Educação Conectada nos 
Cemeis e Escolas da rede 
pública municipal de en-
sino de Chapadão do Céu. 
Os recursos, oriundos do 
Governo Federal, foram 
utilizados na compra de 
equipamentos de infor-
mática para as unidades 
escolares.

Mais de 40 mil associados recebem parte 
do resultado da Sicredi Celeiro Centro 

A Sicredi Celeiro Centro 
Oeste realizou no final de 
junho a sua Assembleia 
Geral Ordinária e Extraor-
dinária, de forma semipre-
sencial, na sede da coope-
rativa, em São Gabriel do 
Oeste, com transmissão ao 
vivo para os coordenadores 
de núcleo, que estiveram 
juntamente com os geren-
tes locais, nas agências da 
cooperativa

Foram apresentados da-
dos nacionais e regionais, 
a cooperativa mostrou que 
encerrou o ano passado 
com mais de 40 mil asso-
ciados, R$ 1,5 bilhão de 
ativos totais, mais de R$ 
864 milhões de recursos 
administrados, uma carteira 

de crédito de mais de R$ 
1,1 bilhão e um patrimônio 
líquido de mais de R$ 204 
milhões.

Durante a Assembleia 
Geral também foram dis-
cutidos assuntos como a 
expansão da cooperativa 
para o Estado de Goiás e 
ainda sobre o direciona-
mento do resultado bruto 
de R$ 34 milhões, que 
após destinações legais, 
mais de 7 milhões foram 
distribuídas aos associados 
de forma proporcional ao 
volume de suas operações 
realizadas ao longo do ano. 
Esse resultado representa 
um crescimento de 6% em 
relação ao ano anterior.

“Esse é o diferencial 
de uma cooperativa, o 
resultado retorna para a 
comunidade, trazendo de-
senvolvimento e melhor 
qualidade de vida aos seus 
associados”, afirmou o 
presidente da cooperativa, 
Jaime Rohr.

Além dos mais de 7 
milhões de distribuição 
das sobras aos associados, 
creditado em conta poupan-
ça e conta capital de cada 
sócio, no dia 15 de julho, a 
cooperativa creditou ainda 
no dia 16 de dezembro de 
2019, outros 5 milhões em 
juros ao capital dos asso-
ciados, equivalente a taxa 
de 6,02% sobre o saldo 


