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João Carlos Krug discursa na Assembleia
Legislativa e cita exemplos da administração
aos futuros prefeitos de MS

Prefeito Dalmy anuncia mais um
ônibus para transporte escolar
O prefeito disse que
ainda esse mês a Secretária
de Educação receberá um
veículo Micro-ônibus para
o transporte escolar, todo
equipado com ar condicionado, plataforma para
cadeirante, através do Ministério da Educação.

PÁGINA 04

PÁGINA 08

Prefeito Ivan Xixi entrega obra da
pavimentação da serra do Córrego Fundo
A região também está
recebendo levantamento
e cascalhamento de um
extenso trecho, proporcionando melhores condições
de mobilidade.

Vereadores de Chapadão do
Sul devolveram R$ 3 milhões
para a prefeitura

PÁGINA 08

Lions Clube de Chapadão do Sul realizou
ação solidária de entrega de Cestas Básica

PÁGINA 05

O Lions Clube Chapadão do Sul, realizou a ação solidária
de entregas de Cestas
Básicas e brinquedos
para famílias carentes
na cidade.
O Natal Lions dos
Leões, atendeu cerca
de 37 famílias, em
todos os bairros da
cidade.

De acordo com o presidente da Casa, Elton Silva (PSDB), “o valor
devolvido é fruto de uma administração transparente, em prol de dias
melhores para o Município”.
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INFORMATIVO DO PODER LEGISLATIVO CHAPADÃO DO SUL
PODER LEGISLATIVO CHAPADÃO DO SUL

PAUTA PARA A 1309ª
SESSÃO ORDINÁRIA,
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA,
DA 8ª LEGISLATURA,
A REALIZAR-SE
EXPEDIENTE DE VEREADORES
Indicação n.1581/2020
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 a Banda Municipal,
por merecimento venha
a ter o honroso nome
de um cidadão chamado
Raul Martin Chaves Palomares.
Indicação n.1582 /2020
Vereador Vanderson Cardoso
INDICA-SE à Mesa, na
forma regimental, e depois de ouvido o Douto
Plenário de Deliberações,
o envio de expediente ao
Prefeito Municipal João
Carlos Krug, com cópia
ao Secretário de Obras,
Transportes e Serviços
Públicos, Ivanor Zorzo,
solicitando a implantação de uma Academia
ao Ar Livre, no Bairro
Planalto.
Indicação n. 1583/2020
Vereadora Alline Tontini

comum do povo – e dá
outras providências”
Projeto de Lei nº158/2020
“Afeta Área de Domínio
de Município para finalidade específica e dá
outras providências”
Projeto de Lei nº159/2020
“Concede auxílio financeiro a Associação Comercial Empresarial de
Chapadão do Sul, e dá
outras providências”
Projeto de Lei nº160/2020
“Concede Subvenção a
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO e dá
outras providências”
ORDEM DO DIA
Mensagem nº 024/2020
encaminha o Veto às
Emendas nº 97, 98 e
99, ao Projeto de Lei nº
155/2020, LOA 2021.
“Veto integral às Emendas de números 97, 98,
e 99, originárias desta
Casa de Leis, as quais
propõem emendas ao
Projeto de Lei nº 155/20,
que: “Estima a Receita
e fixa a despesa do Município de Chapadão do
Sul – MS, para o exercício de 2021, e dá outras
providências”
PAUTA PARA A 1310ª
SESSÃO ORDINÁRIA,

DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA,
DA 8ª LEGISLATURA,
EXPEDIENTE DE VEREADORES
Indicação n. 1584/2020
Vereador Vanderson
INDICA-SE à Mesa, na Cardoso
forma regimental, e depois de ouvido o Douto INDICA-SE à Mesa, na
Plenário de Deliberações, forma regimental, e deo envio de expediente ao pois de ouvido o Douto
Prefeito Municipal João Plenário de Deliberações,
Carlos Krug, com cópia o envio de expediente ao
ao Secretário de Cultura e Prefeito Municipal João
Esporte, Wander Viegas, Carlos Krug, com cópia
no sentido de que promo- ao Secretário de Obras,
vam em nosso Município Transportes e Serviços
o e v e n t o d e n o m i n a d o Públicos, Ivanor Zorzo,
Copa Regional de Futsal, solicitando que seja efeque conta com a partici- tuada a troca do telhapação de equipes de alto do do CEI Flamboyant.
nível e significativas pre- Reforçando Indicação
miações.
nº 610/2018, de autoria
do Ver. Vanderson CarMENSAGEM DO EXE- doso.
CUTIVO
Projeto de Lei Comple- Indicação n. 1585/2020
mentar nº 23/2020 “Alte- Vereador Elton Silva
ra a redação da Lei Complementar nº 084, de 16 INDICA-SE à Mesa, na
de Novembro de 2015, e forma regimental, e dedá outras providências”
pois de ouvido o Douto
Plenário de DeliberaProjeto de Lei nº156/2020 ções, o envio de expe“Altera a denominação de diente ao Prefeito Munivias públicas, numeração cipal João Carlos Krug,
predial oficial dos imó- com cópia a Secretária
veis situados dentro de de Saúde, Mara Núbia
perímetro urbano da área Soares Pereira, solicitanque especifica e dá outras do que seja efetuada uma
providências”
reforma geral do ESF
Flamboyant, no sentido
Projeto de Lei nº157/2020 d e p r o m o v e r p i n t u r a ,
“Desafetação de áreas reparos necessários e
p ú b l i c a s , m u n i d a s d e ampliação.
adequadas compensação
ambiental, para que seja Indicação n. 1586/2020
afetada à categoria de- V e r e a d o r V a n d e r s o n
nominada – bens de uso 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 a instalação
de luminárias nos Postes
de Energia do Assentamento Aroeira.

Vereadores de Chapadão
do Sul devolveram R$ 3
milhões para a prefeitura

SECRETARIA DAS
SESSÕES, 07 DE DEZEMBRO DE 2020.
PAUTA PARA A 1311ª
SESSÃO ORDINÁRIA,
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA,
DA 8ª LEGISLATURA,
A REALIZAR-SE
EXPEDIENTE DE VEREADORES
Indicação n. 1587/2020
Vereador Vanderson
Cardoso
INDICA-SE à Mesa, na
forma regimental, e depois de ouvido o Douto
Plenário de Deliberações,
o envio de expediente ao
Prefeito Municipal João
Carlos Krug, com cópia
ao Secretário de Obras,
Transportes e Serviços
Públicos, Ivanor Zorzo
e ao Diretor do DEMUTRAN, Rudinei de Arruda Filho, solicitando
a demarcação de estacionamento exclusivo
para motos na Avenida
Quatro, em frente à Loja
Passos.
Indicação n. 1588/2020
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
ao Secretário de Cultura e Esporte, Wander
Viegas, solicitando a
construção de um Campo
de Futebol, no Assentamento Aroeira, ao lado
da Escola.
Indicação nº 1589/2020
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 Obas e
Serviços Públicos Ivanor Zorzo, solicitando
que sejam pavimentadas
as ruas da Comunidade
Pedra Branca, bem como
seja feita a urbanização
dos canteiros com plantio
de árvores e gramado.
Natália da Silva Leal
Scheer,
Diretora Parlamentar.

Os vereadores da
Câmara Municipal de
Chapadão do Sul, fizeram a devolução de
R$ 3 milhões de reais,
valores que receberam
ao longo do ano passado para seu custeio
próprio – o chamado
duodécimo.
No mês de março no
inicio da pandemia, foram destinados cerca de
R$ 1 milhão de reais,
para ajudar no combate
do COVID-19.
O Legislativo mais
“econômico” do estado é exemplo para os
demais legisladores e

mostrou a responsabilidade de como se deve
ser usado o dinheiro do
cidadão.
De acordo com o presidente da Casa, Elton
Silva (PSDB), “o valor devolvido é fruto
de uma administração
transparente, em prol
de dias melhores para o
Município”.
Devolução chegou à
casa de R$ 8 milhões
Ao longo destes quatro
de legislaturas a câmara municipal teve, quatro
presidentes e a soma das
devoluções, chegou a casa
de R$ 8 milhões de reais,

que foram devolvidos ao
Executivo para serem aplicados em obras.
O duodécimo é o orçamento anual, previsto pela
Lei Orçamentária Anual
do Legislativo, que, como
o próprio nome diz, é pago
em 12 parcelas e é usado
para custear despesas com
salários dos servidores
e vereadores, inclusive
dos encargos, compra de
material de consumo e pagamento de serviços terceirizados, dentre outros.
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Prefeito Ivan Xixi participa da Sessão
da Câmara e emocinou na despedida

Bastante emocionado
o prefeito municipal de
Paraíso das Águas, participou , da ultima sessão
ordinária da Câmara de
Vereadores do município
e fez um discurso emocionado de agradecimento e despedida.
Veja Abaixo o texto
publicado por ele na sua
rede social:
Com muita honra,
participei hoje, da última
sessão legislativa desta
legislatura atual. Confesso, muito emocionado,
dirigi minhas palavras
de agradecimentos e de
orgulho pelos grandes
homens que compõe esta
Casa de Leis, que muito
contribuíram para o desenvolvimento de Paraíso das Águas.
Mais um ano se finda
e marca também o nosso
último mês e nosso último ano dos oito anos de
mandato de prefeito.
Agradeço de coração a toda população de
Paraíso das Águas pela
gratidão, atenção e compreensão que tiveram
comigo nesses oito anos
que administrei nosso
município. Se não foi
possível realizar todos
os nossos desejos não
foi por falta de interesse
ou comprometimento e
sim pelas mais intempéries dificuldades que
passamos por todos estes
anos.
O nosso primeiro
grande desafio foi a instalação do município, foi
o primeiro alicerce para
consolidar a prosperidade em nosso município.
Depois foi a estruturação das áreas sociais
como: saúde, educação,
assistência social e depois as infraestruturas
urbanas, como: pavimentação asfáltica, recapeamento de ruas e
reconstrução de meio
fios e rurais como: pontes e estradas.
E finalmente a estruturação em outras áreas
como esporte, habita-

ção, saneamento básico
e muitas outras.
Muitas obras e investimentos foram realizados e ainda estão sendo
realizadas e esperamos
a partir do dia 18 e até
o dia 31 de dezembro
entregar ao menos mais
20 obras à nossa população, tanto urbana quanto
rural.
Agradeço a todos os
vereadores pelos 08 anos
de parceria, harmonia e
conquistas e pela aprovação dos projetos de Lei.
Estamos deixando o
município organizado,
estruturado e com servidores qualificados e
comprometidos com a
gestão pública para que
se possa dar sequencia
aos trabalhos, esse era
nosso compromisso e
nosso objetivo e temos
certeza que vai haver
continuidade com Anisio Andrade e Roberto
Carlos
Haveremos de entregar o município com
dinheiro em caixa, para
que se faça investimento
onde alguns projetos não
foram executados.
Com esse jeito de
administrar conseguimos colocar Paraíso das
Águas em destaque no
Estado e no Brasil, fruto da seriedade e comprometimento de nossa
administração e em especial dos nossos servidores municipais.
Peço desculpas se não
conseguimos atender a
todos, mas administramos com a razão, principalmente por que os
recursos são do povo.
Fizemos com o maior
carinho e zelo, com
consciência do dever
cumprido. Temos que ter
orgulho de morar em um
dos melhores municípios
do Estado de Mato Grosso do Sul.
Foram feitas muitas
ações, em vários setores
da administração. Mas
o principal sempre foi a
saúde. Esta era sempre a

nossa maior preocupação.
Mesmo em época difícil
mantemos com rigor o
mesmo padrão. Hoje o cidadão passa em qualquer
canto desse município e
vê obras e ações, isso, se
deve também a grande
harmonia dessa casa e da
grande maioria da população, pois, trabalhamos
juntos e unidos em pró de
um mesmo objetivo, que
sempre foi o nosso povo
e o nosso município.
Trabalhei sempre com
duas metas principais
que é palavra e postura,
e assim, aproveito a oportunidade para dizer a todos, muito obrigado, pois
nada teria feito se não
tivesse a população e os
vereadores do nosso lado.
Em nome de toda a nossa
equipe a nossa gratidão e
reconhecimento aos vereadores pela contribuição
ao nosso município.
Aproveito também
para convidar a nossa
população para assistir
através da LIVE do dia
28 de dezembro a partir
das 18h em várias redes
sociais como facebook,
yutobe, instagran, etc, a
prestação de contas de
nossa gestão e o grande
show com Yaogo e Santiago.
Quero desejar a todos
um ano novo de muita paz, amor, carinho e
fraternidade e que Jesus
esteja presente no coração de cada morador de
Paraíso das Águas, do
Estado de Mato Grosso
do Sul, do Brasil e do
Mundo.
Muito obrigado e continuarei o mesmo Ivan
Xixi de sempre, amigo
de todos.
Meu caloroso abraço
a todos vocês e que Deus
continue iluminando,
protegendo e abençoando o nosso povo e o nosso
município.

Empresa compra, em leilão, direito de
explorar gás natural em Cassilândia

Mato Grosso do Sul tem
a possibilidade de entrar
na rota de produção de gás
natural, caso os blocos de
exploração localizados no
Estado se mostrem, de fato,
produtivos. Um consórcio
de empresas arrematou nesta sexta-feira (4) 4 blocos
exploratórios em sessão
pública da ANP (Agência
Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis) realizada no Rio de
Janeiro.
Atualmente, o gás natural que rende dividendos
ao Estado vem da Bolívia,
e os valores não se devem
à exploração, mas sim ao
recolhimento de ICMS
pelo trânsito no gasoduto
Bolívia-Brasil. Caso se
mostrem viáveis, os campos de exploração abrirão
perspectivas sobre uma
nova matriz energética.
O leilão da ANP resultou no arremate de 17

blocos nas bacias de Amazonas, Campos, Espírito
Santo, Paraná, Potiguar e
Tucano. Os 4 blocos em 2
setores da bacia do Paraná,
entre Mato Grosso do Sul e
Goiás, foram arrematados
por R$ 2,11 milhões pelas
empresas Eneva e Enauta
Energia. A assinatura dos
contratos deve ocorrer até
30 de junho de 2021.
Os blocos negociados
foram agrupados em dois
setores. No SPAR-CN estão os intitulados PART196, que abrange os municípios de Bataguassu,
Anaurilândia e Santa Rita
do Pardo; e PART-215, que
se estende por Ivinhema,
Angélica, Batayporã, Novo
Horizonte do Sul e Nova
Andradina.
No setor SPAR-N estão
os blocos PART-86, entre
Cassilândia e Chapadão do
Sul; e PART-99, entre Paraíso das Águas e Camapuã.

“O consórcio que arrematou os quatro blocos
tem agora um período de
2 anos para a realização de
estudos exploratórios mais
aprofundados e definição
do tipo de investimento a
ser realizado”, explicou,
via assessoria, o secretário
Jaime Verruck, da Semagro
(Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento
Econômico, Produção e
Agricultura Familiar).
Os R$ 2,11 milhões são
apenas parte do investimento que as empresas
devem realizar A Eneva
emitiu comunicado ao mercado informando que os
novos ativos se integram
ao portfólio da companhia,
que já tem 45.784 km²
concedidos nas bacias do
Paranaíba e Amazonas em
blocos exploratórios, áreas
de desenvolvimento e 10
campos comerciais.
Em setembro de 2017, a
Petrobras arrematou bloco
da Bacia do Paraná, em
Mato Grosso do Sul, para
exploração de petróleo e
gás natural. A estatal pagou
R$ 1,69 milhão no leilão
realizado hoje pela ANP
e se comprometeu a investir pelo menos R$ 20,5
milhões após a conclusão
de estudos exploratórios.
Midiamax

página no Facebook.
Tradicionalmente a
sessão é presidida pelo
vereador ou vereadora
de mais idade, já que a
mesa diretora é composta
após as posses, porem em
Chapadão do Sul, preside
a sessão o mais votado,
que nestas eleições foi
o Vereador Vanderson
Cardoso. A sessão dá
posse aos eleitos do poder

legislativo (vereadores
eleitos e reeleitos) e do
executivo, (Prefeito e VicePrefeito, eleitos e reeleitos),
para mandato de quatro
anos.
Em Chapadão do Sul
foram reeleitos; o Prefeito
João Carlos Krug, o VicePrefeito João Roque Buzoli
e os vereadores; Cícero
Barbosa dos Santos, (Mika),
Vanderson Cardoso, Aline
Tontini e Alírio Bacca.
Tomam posse os novos
vereadores; André Ricardo
dos Anjos, (Andresão),
Airton Antônio Schwantes,
(Tucano), Marcelo
da Costa, (Marcelo do
Bar), Emerson Willian
(Sapo), Katiusce Martins
Nogueira

Justiça eleitoral proíbe presença
de publica na posse de eleitos

Chapadão do Sul: Com
o impedimento da presença
do público, a solenidade
será realizada no Plenário da
Câmara de Vereadores, com
a participação de uma pessoa
de cada órgão de imprensa,
para que se torne pública
e transparente a posse dos
eleitos. A sessão especial
ainda será transmitida AO
VIVO pelo Site da Câmara
de Vereadores e pela sua
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Prefeitura de Alcinópolis realiza Prefeito Dalmy Crisóstomo entregou
o projeto Plantio da Esperança obra de recapeamento no Por do Sol

O projeto Plantio da
Esperança foi idealizado
pela professora Flúvia
Ferraz em parceria com
a Secretaria Municipal
de Educação, Cultura e
Desporto e da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio
Ambiente que tem como
objetivo homenagear as
vítimas de COVID-19 de
nossa cidade, simbolizando esperança de dias melhores e a recuperação do
cerrado devido as queimadas que ocorreu na Região
do Cafundó e Parque Estadual das Nascentes do Rio
Taquari no município.
Foi plantado mudas de
ipê roxo na saída para Figueirão pelo prefeito Dal-

my Crisóstomo, pela viceprefeita Adriele Bocalan,
pelo futuro prefeito de
Coxim Dr. Edilson Magro,
pelo presidente da Câmara
Municipal de Alcinópolis
vereador Marcão, pelos secretários municipais: Bruna Barbosa da SEMUDES,
Professora Marcia da secretaria de educação, José
de Lima da secretaria de
Assistência Social, Laeryk
Rodrigues da secretaria de
finanças, a Dalma do gabinete, o Enivaldo Candido
representando o secretário
Tiago Carneiro da secretaria de obras, pelo sargento
Melo comandante da polícia militar de Alcinópolis,
pela Fluvia idealizadora
do projeto, pelo Erciliomar
Furquim representando to-

O prefeito municipal
de Alcinópolis, acompanhado da sua vice Adriele Bocalan, vereadores
e secretários, estiveram
no Bairro Por do Sol,
visitando a Obra de recapeamento na Avenida
Darlindo José Carneiro
com a Rua Luzia Rezende
Silva, bairro Por do Sol.
O Bairro recebeu o
recapeamento em todas
as suas ruas, totalizando
mais de 25 mil metros, ou
seja, 3 km, contemplado
com revestimento, com
um investimento de R$
1.600.000.
A Obra foi realizada
pelo Governo do Estado,
que atendeu um pedido do
Executivo e Legislativo,
feita durante uma audiência com governador
realizada na cidade de Rio
Verde de MT, no programa “governo presente”, e
coube ao prefeito e vereadores a fazerem à entrega
oficial a população.
O prefeito Dalmy falou
da importância do trabalho em parceria, agradeceu dos vereadores, da
vice e principalmente do
governador, que atendeu
as reivindicações e fez
com que o município economizasse esse dinheiro.

dos bombeiros, brigadistas
e todos que ajudaram no
combate das queimadas,
pelo Flávio Crisóstomo
representando a comunidade, pelo Pedrinho do
Cointa e pelo Wilson José
que estava acompanhando
o Dr Edilson Magro.
Na Praça Pordo Sol foi
plantando mudas de ipê
amarelo pelas famílias das
vítimas de COVID-19 e dos
representantes dos profissionais da linha de frente da
saúde do município, sendo
eles: Sula Franco filho de
Jeronimo Franco falecido
no dia 06/07/2020 vítima
de COVID-19 e Marcão
filho de Mercedes Paiva falecida dia 15/07/2020 também vítima de COVID-19
e os profissionais de saúde,
a secretária municipal de
saúde Célia Regina, a enfermeira Jaqueline Borges
representando os funcionários da UBSF, a técnica
de enfermagem Rosangela
representando os funcionários da UBS e o médico
Dr. Hebert representando o
hospital municipal.

Alcinópolis ganhou
decoração natalina
A Secretaria Municipal
de Educação, Cultura e Desporto, através da secretária,
Professora Márcia Izabel
junto com a secretária Bruna
Barbosa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária,
Turismo e Meio Ambiente
organizaram toda a decoração natalina da cidade.
A novidade desse ano,
foi o “Natal Rupestre”,
nome dado a decoração na
avenida Averaldo Fernandes Barbosa com figuras da
arte rupestre, simbolizando
os sítios arqueológicos de
nosso Município.
Na frente da prefeitura
foi instalado uma árvore de
mangueira de led, anjos iluminados e cascata de pisca
pisca em toda a sua volta
com muito brilho e luz.
A Praça Central Dr. João
Leite Schimidt, está bem
iluminada com muitas luzes
coloridas, árvores natalinas
de magueiras led, papai noel
inflável e portal de natal
com pisca pisca, deixando
a praça mais bonita e aconchegante.
O clima natalino também
tomou conta da Praça Jardim Bom Sucesso na área
de lazer Adevina Crisóstomo da Silva, com muitas
luzes, anjos iluminados por
todo espaço e a tradicional
casa do papai noel, toda
pintada e decorada com enfeites e brilhos, resgatando
o espirito natalino com todo
o seu encanto.

Prefeito Dalmy anuncia mais um
ônibus para transporte escolar

O prefeito municipal de
Alcinópolis, Dalmy Crisóstomo comunicou hoje

a aquisição de mais um
micro-ônibus para atender
o transporte escolar do

munícipio.
O prefeito disse que
ainda esse mês a Secretária
de Educação receberá um
veículo Micro-ônibus para
o transporte escolar, todo
equipado com ar condicionado, plataforma para
cadeirante, através do Ministério da Educação.
Dalmy fez questão de é
inteiramente gratos aos os
técnicos da secretaria de
educação que formalizou a
proposta e o projeto para
que o município pudesse
receber o veículo.

Alcinópolis inicia o segundo ano de experimento com
soja em parceria com a Fundação Chapadão

A Fazenda Rodansechis,
do proprietário Ricardo Sechis, numa pequena cerimônia, foi dado início ao
segundo ano do plantio de
soja, referente ao projeto
integração lavoura-pecuária,
que desde ano passado, vem
sendo um experimento no
Município com variedades
de grãos de soja no qual
serão plantadas 27 (vinte e
sete) tipos de soja nas 5ha
(cinco hectares) do projeto.

Esse projeto é um a parceria com a Fundação Chapadão que tem referência
em pesquisa agronômica e
informações técnicas voltadas para a produção de grãos
e fibras com equipe altamente
qualificada.Para a secretária
Bruna Barbosa é uma satisfação estar participando
desse projeto em parceria
com a Fundação Chapadão
e trazendo inovação para
Alcinópolis

Representando o legislativo, vereador Ângelo do
Nicola ressalta a importância da parceria entre o
legislativo e executivo nesse projeto e parabeniza a
todos.“Parabéns prefeito
pela iniciativa, caminharemos juntos para o bem do
Município, esse projeto irá
agregar valor, trazendo melhorias na qualidade de vida
de toda a população, afirma
presidente da fundação
O prefeito Dalmy Crisóstomo falou da importância
desse projeto para desenvolvimento de Alcinópolis,
com melhorias econômicas,
gerando renda a população
e também uma alternativa
para recuperação de áreas
degradadas, recuperando a
pastagem integrando lavoura
e pecuária. Assessoria
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Lions Clube de Chapadão do Sul realizou ação solidária de entrega de Cestas Básicas

O Lions Clube Chapad ã o d o S u l , r e a l i zou
a ação solidária de
entregas d e Cestas B ásicas e brinquedos para
famílias carentes na
ci dade.
O Natal Lions dos
Leões, atendeu cerca d e 3 7 f a m í l i a s , em
todos os bairros da
ci dade.
A escolha dos contem p l a d o s f o i f e i t a em
parceria com a Pastoral
da Solidariedade, que
rep a s s o u o s n o m e s das
famílias carentes que
foram contempladas

com as cestas.
O Lions Clube
C hapadão do S ul r e alizou, uma feijoada
beneficente e parte
da arrecadação foram destinadas para
a compra de cestas
básicas.
Empresas parceiras
O Clube buscou
parcerias com outras
empresas e entidades
para que m ais fa mílias fossem con te mpladas. E nessa c a mpanha, junto às redes
sociais e contatos

via telefone, empresas
aderiram ao trabalho
social do Lions Clubes, que resultou na
compra de mais cestas
e beneficiando mais
f a mília s.
O Lions c lube Cha pa dã o do Sul, f oi f undado há 06 meses, tem
hoje 45 voluntários
associados, tem como
pr e side nte o Jor na lista Adejair Morais, e o
objetivo do Clube são
de ajudar o próximo.
O le ma do Lions Clube de Chapadão do Sul
é “ Nós Se r vimos” . .
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Projeto torna obrigatório exame toxicológico anual para professores da rede pública

O Projeto de Lei 3928/20
torna obrigatório o exame toxicológico para professores da rede pública
de ensino. Em análise na
Câmara dos Deputados,
o texto estabelece que os
exames para detecção do
uso de drogas ilícitas sejam

realizados antes da admissão do professor e depois
anualmente.
A proposta concede ao
professor direito à apresentação de contraprova
em caso de resultado positivo. Confirmado o uso
de droga pelo docente, ele

será, conforme o projeto,
encaminhado para tratamento a ser definido em regulamento, sem prejuízo de
sanções administrativas.
Autor da proposta, o
deputado Marcelo Brum
(PSL-RS) entende que os
professores “são peça chave na prevenção da dependência a drogas por terem
contato prolongado com
os alunos”. “Considerando
esse fato, não é admissível
que os profissionais do
ensino possam ser, eles
mesmos, dependentes de
drogas ilícitas”, pontua
Brum.Fonte: Agência Câmara de Notícias

Reeleito para presidência da ALEMS, Paulo
Corrêa destaca ‘gratidão, honra e desafio’

O maior desafio de minha
modesta vida pública”, desta
forma o deputado Paulo Corrêa (PSDB) classificou sua
recondução para mais dois
anos na presidência da ALEMS (Assembleia Legislativa
de Mato Grosso do Sul). A
eleição para Mesa Diretora
do legislativo estadual e
manteve a composição do
primeiro biênio da 11ª legislatura.
“Aos meus pares, minha gratidão pela confiança
renovada. Reafirmo meu
compromisso em seguir com
a construção da grandeza política e institucional do nosso
Parlamento. Com humildade,
acolho essa recondução como
o maior desafio da minha modesta vida pública”, afirmou
Paulo Corrêa.
O presidente fez questão
de destacar que os cargos
da Mesa Diretora são um
imperativo natural do ordenamento jurídico, mas não
conferem, a quem os ocupa,
qualquer proeminência sobre
os demais parlamentares.
“As garantias constitucionais asseguram, a todos nós,
plena e absoluta igualdade de
direitos e deveres no exercício da sagrada atribuição de
legislar e de fiscalizar os atos
do Poder Executivo. Foi à
luz desse princípio essencial
que, nos últimos dois anos,
contribuímos, todos nós, para
edificar um Poder Legislativo
Estadual sempre mais afirmativo e independente, da
perspectiva constitucional.
E mais orgânico e efetivo
como estuário generoso e
fecundo dos anseios e aspirações da sociedade sul-matogrossense”.
Em seu discurso, Corrêa
disse que a maior virtude do
Legislativo está em debater
e construir soluções para
assegurar o desenvolvimento
socioeconômico e cultural do
Estado. Também falou do papel da Casa de Leis em meio
à pandemia da Covid-19. “O

Poder Legislativo de Mato
Grosso do Sul, nos limites
de seus deveres constitucionais, e do senso de humanismo e de ética que nos
move, tem respondido com
solidária presteza à longa e
dolorosa provação. Nesta
guerra sem quartel contra
inimigo invisível muitos de
nós já perderam amigos, familiares, pessoas queridas.
Porém, é nos momentos
mais ásperos e desafiadores
que avultam os valores e as
virtudes do ser humano, e
se projetam as verdadeiras
instituições”, salientou.
Segundo o presidente,
a ALEMS se reinventou
e mobilizou seus recursos
humanos e suportes tecnológicos para dignificar
a representação popular
em tempos de incertezas.
“Daí a imensa honra com
que recebo a recondução,
decidida pela maioria dos
que engrandecem este Parlamento, para um segundo
biênio na Presidência do
Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso do Sul.
Os desafios são muitos,
mas não são maiores que a
soma da determinação, da
coragem cívica e da sensibilidade política de todos nós,
que exercemos o mandato
popular nesta Casa”, concluiu. Veja aqui na íntegra
o discurso do presidente.
Modernização
Zé Teixeira está à frente
da 1ª Secretaria há quase
seis anos e sua marca tem
sido a modernização da
Casa de Leis. Desde 2017,
o Palácio Guaicurus passa
por adequações que visam
garantir a preservação do
prédio e oferecer melhores
condições aos servidores e
cidadãos que o frequentam.
“Pela quarta vez consecutiva fui reeleito ao cargo.
Uma votação expressiva,
não só por mais uma recondução, mas pelo fato
dos colegas parlamentares
reconhecerem o quanto o

nosso trabalho tem proporcionado uma Assembleia
mais acessível, moderna e
transparente”, afirmou.
Foram várias etapas já
concluídas e as obras estão
em pleno vapor. “Substituímos os forros, instalamos novas redes elétrica e
lógica, reformamos gabinetes, copas, banheiros e
plenários. Mudamos pisos,
o sistema hidráulico e de
esgoto e o sistema de ar
condicionado. Trocamos
a claraboias e a cobertura.
Readequamos o paisagismo
e edificamos nova guarita e
rampas de acesso. Construímos escadas de emergência,
priorizamos readequações
em acessibilidade, padronizamos os gabinetes e
entregamos novas salas aos
setores administrativos”,
relatou.
O deputado informou
que permanece o foco nas
medidas de austeridade com
o dinheiro público. “Em fevereiro de 2021 completarei
seis anos no comando da 1ª
Secretaria e neste período
fizemos a maior economia
orçamentária da história”,
disse. Segundo o deputado, a gestão da Casa dará
continuidade ao projeto de
modernização do prédio
que abriga o Parlamento
Estadual.
As obras estão sendo realizadas com responsabilidade em atenção às normas gerais de segurança e, de modo
específico, neste período de
pandemia da Covid-19, aos
protocolos e medidas de
prevenção ao contágio da
doença. Todo trabalho também é feito com o cuidado
às pessoas com deficiência,
em conformidade com as
regras de acessibilidade.
Demais cargos
Pela primeira vez na história da ALEMS, a eleição
da Mesa Diretora ocorreu de
forma híbrida (presencial e
virtual). Além de Corrêa e
Teixeira, integram a Mesa
os deputados Eduardo Rocha (1º vice-presidente),
Neno Razuk (2º vice-presidente), Antônio Vaz (3º
vice-presidente), Herculano
Borges (2º secretário) e Pedro Kemp (3º secretário).
Fonte: Ludyney Moura –
Assessoria de Comunicação
Dep. Paulo Corrêa

Piau-vermelho se torna o animal
símbolo de Paraíso das Águas
O Projeto de Lei n° 97/2020 de 14 de dezembro de 2020, de autoria dos vereadores
Fiotinho (PSDB) e Neife Vida (DEM), que DECLARA O PIAU VERMELHO COMO
ANIMAL SÍMBOLO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS E INSTITUI O DIA MUNICIPAL
DO PIAU VERMELHO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Foi o projeto aprovado
por unanimidade e vai a sanção do prefeito municipal
Ivan Xixi.
Todos os vereadores
parabenizaram a ideia do
projeto e a importância de
manter esta espécie do Piauvermelho Leporinus octofasciatus (piau-vermelho).
Encontrado somente no
Rio Sucuriú e em um outro
rio no estado de Goiás. Que os pescadores tenham maior consciência e preserve esta
espécie tão bela e exclusiva na região.
O secretário municipal de Desenvolvimento, Meio Ambiente e Turismo, Prof° Wilson Mateus esteve presente na sessão, agradeceu e parabenizou aos vereadores pela
aprovação deste e outros projetos importantes principalmente para as áreas ambientas,
como a da instituição do Núcleo Municipal de Educação Ambiental no Município
(Projeto 12/2020 de 11 de dezembro de 2020).*BNC Noticias

Inovação: Costa Rica realiza primeira formatura drivein para estudantes da Rede Municipal de Educação

O Governo de Costa
Rica – MS por meio da
SEMED – Secretaria
Municipal de Educação
– inovou mais uma vez
e promoveu a primeira
formatura em formato
drive-in para 627 estudantes da REME –
Rede Municipal de Ensino. Numa adaptação ao
“novo normal”, o evento
foi realizado em três etapas, na sexta-feira (4),
no sábado (5) e domingo,
06 de dezembro de 2020,
no estacionamento do
Parque Ecológico Vilibaldo Rodrigues Barbosa
“Vilaboldo”.
Além de seguir todas
as orientações de distanciamento e cuidados
contra o Covid-19 dadas
pela OMS – Organização Mundial da Saúde

– a SEMED também
se preocupou com a
acessibilidade e disponibilizou a própria
frota de veículos para
transportar cada família
que não possui carro,
oportunizando a todos
os estudantes o direito
de participar da formatura.
“Nestes 16 anos de
vida pública, realizamos em todos os anos
as formaturas da educação Infantil, Fundamental e jovens e adultos. Fico muito feliz em
fazer a minha obrigação
como gestor público,
mas ao mesmo tempo
sinto muito orgulho
em cumprir meu dever
como cidadão. Fazendo
o melhor para o povo de
Costa Rica. Aproveito
para anunciar o paga-

mento do 16º salário aos
professores e até o fim
de dezembro pretendo,
ainda, pagar o 17º salário”, destacou o prefeito
de Costa Rica, Waldeli
dos Santos Rosa, durante a solenidade.
“Me senti acolhida
pela minha escola e pela
SEMED, que se preocuparam desde início
pra que tanto eu quanto
todos os outros colegas
que não têm carro pudessem participar deste
momento tão importante
da nossa vida estudantil” destacou a formada
Gabriela A. Silva, de 17
anos.
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Prefeito eleito de Costa Rica Dr. Cleverson solicita
compra de 21 mil doses da vacina do coronavírus
Em razão do avanço da pandemia do coronavírus (Covid-19) em Mato Grosso do Sul,
o delegado Cleverson Alves dos Santos, prefeito eleito em Costa Rica, encaminhou
à presidência do Instituto
Butantan, com sede em São
Paulo, ofício solicitando a
compra de 21.142 doses da
vacina Coronavac.
A medida visa garantir ao
município a aquisição do
medicamento que será disponibilizado à população. No
pedido, o prefeito eleito levou
em consideração a morte da
13ª pessoa em Costa Rica por
conta da doença, bem como se antecipou à grande demanda de pedidos que poderá
surgir.
Banco Sicoob
Em outra ação, o delegado esteve reunido com o gerente de expansão do Banco Sicoob,
Fábio Balestrin, para abertura de uma agência na cidade. “ […] após uma conversa
realizada com sucesso ficou pré-agendada a abertura de uma agência no primeiro
semestre de 2021 em nosso município”, disse.

Prefeito eleito de Costa Rica faz
reunião com IACO para abrir portas a estudantes de nível superior

Paraíso das Águas ficou em primeiro lugar no
ranking da qualidade da informação contábil e fiscal
na microrregião e em terceiro lugar nível estadual

Foi publicado no site
do Tesouro Nacional, o
ranking da qualidade da
informação contábil e fiscal no Sinconfi(Sistema de
Informações Contábeis e
Fiscais do Setor Público)
uma iniciativa da Secretaria do Tesouro Nacional
criada para avaliar a consistência da informação
que o Tesouro recebe através do Siconfi. A intenção

é fomentar a melhoria da
qualidade da informação
contábil e fiscal.
O ranking da qualidade da
informação é dividido em
dimensões de avaliação:
– 01: Gestão da informação
-02: Informações contábeis
-03: Informações fiscais
-04: Informações contábeis
x informações fiscais.

No ranking de 2020, que
analisa dados de 2019,
o município Paraíso das
Águas, na avaliação estadual, ficou em terceiro
lugar com nota 238.8, e
55.8 de acertos.
Já na microrregião, que
compõem os municípios
de Paraíso das Águas,
Cassilândia, Costa Rica e
Chapadão do Sul, Paraíso
das Águas obteve o primeiro lugar demonstrando
o excelente desempenho
na qualidade da informação contábil e fiscal
repassadas ao Tesouro
Nacional.ASSECOMPrefeitura Municipal de
Paraíso das Águas- MS

Prefeito Ivan Xixi preocupado com a saude
da população reativou “a casa da Gripe”

O Prefeito Municipal de Paraíso das Aguas,
Ivan Xixi, após
a reforma completa do prédio,
reativou o PAMa Casa da Gripe,
com atendimento
de 12 horas, ou
seja, das 07hs00
às 19hs00 e, de
segunda à segunda, aos pacientes
com síndrome gripal e sintomas de

covid-19.
O atendimento
está sendo realizado no PAM (Pronto Atendimento
Médico) e é de
suma importância,
para detectar os
sintomas de possiveis doenças na
população .
Dra. Agnes Daphne, fez um relato que percorreu
vários municípios
nos últimos me-

ses, conhecendo
algumas unidades
de saúde e ficou
deslumbrada com
a qualidade de
saúde de Paraíso
das Águas.
Paraíso
da
Aguas, hoje tem4
médicos no PAM
e mais 2 no ESF
(Estratégia de
Saúde da Família)
para atender muito
bem a nossa população.

O Prefeito eleito em Costa
Rica, Dr. Cleverson, juntamente com vice-prefeito
Roni Cota, estiveram reunidos com superintenden-

te da IACO Agrícola
Edson Rocha e Edson
Rocha e o Professor Luiz
Carlos.
O objetivo da reunião

era pra firmar uma parceria,
que vai ajudar os futuros alunos dos cursos superiores que
serão implantados em Costa
Rica e ajudar no aperfeiçoamento academicamente e
profissionalmente, utilizando
parte da estrutura da empresa
durante o aprendizado.
O delegado Dr. Cleverson,
fez questão de agradecer o
seu vice Roni Cota que está
sempre o acompanhando em
todos os trabalhos e também
aos vereadores da base que
já estão trabalhando incansavelmente.
Também participaram do
encontro, a futura Secretária
de Assistência Social, Professora Evair Gomes e o futuro
Secretário de Obras, Penides
Garcia.
Na semana passada o Dr. Cleverson esteve na UNIFIMES
de Mineiros para definir os
detalhes da implantação dos
cursos de Direito, Psicologia,
Agronomia e Medicina Veterinária em Costa Rica.
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João Carlos Krug discursa na Assembleia
Legislativa e cita exemplos da administração
aos futuros prefeitos de MS

A Assembleia Legislativa e o Governo de Mato
Grosso do Sul realizaram
no encontro “E agora,
Prefeito”. Transição e
Gestão com Eficiência.
O evento virtual foi a
primeira oportunidade
para boa parte dos novos
gestores dos 79 municípios do MS conhecerem
sobre a implementação
de parcerias públicas e
privadas, Governo do Estado e outras instituições,
com objetivo de garantir
uma gestão eficiente.
O treinamento teve o
apoio da Universidade
Federal de Mato Grosso
do Sul (UFMS), o Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), e a Federação das Indústrias do
Estado de Mato Grosso
do Sul (Fiems).
Três painéis integraram o encontro: Como
fazer uma gestão eficiente? Modelos de Gestão –
Casos de Sucesso, e a Relação do Executivo com o
Legislativo; e Órgãos de
Controle, o Governo do
Estado e a Relação com
os Municípios.
O presidente da ALEMS, deputado Paulo Corrêa (PSDB), considera
que os desafios de todos
os gestores municipais
devem ser enfrentados
desde o início. “Se fosse
fácil gerir um município
qualquer um seria eleito.

Vocês têm as qualidades
que os eleitores encontraram em cada um, exigidas
para governar para durante
os próximos quatro anos.
Os primeiros meses serão
desafiadores até para os 41
reeleitos”, ressaltou.
O governador do Estado, Reinaldo Azambuja
(PSDB), considerou algumas particularidades da
gestão. “Assim como eu
fiz com o Estado, por meio
das reformas, é possível
organizar um município.
Olhe bem o seu município,
veja a maneira de fazer uma
gestão eficiente. Reafirmo a
parceria do Executivo Estadual com cada município. É
muito importante essa análise sobre cada município,
somar o conjunto de receita
e despesa para o planejamento de seu mandato. Nós
pudemos investir em Mato
Grosso do Sul, pois tivemos o apoio e parceria da
Assembleia Legislativa”,
informou.
Chapadão do Sul como
exemplo
Prestes a assumir o seu
quarto mandato, João Carlos Krug (PSDB) falou
sobre a recondução ao cargo máximo do Executivo
Municipal.
“Acredito que prefeitos
reeleitos devem fazer mais,
temos o compromisso de
realizarmos mais do que fizemos no mandato anterior,
até porque tivemos um período de preparação. Tanto

para quem é reconduzido,
quanto para quem está iniciando, a partir do dia 1º de
janeiro temos que mostrar
a cara da nova administração, fazer as mudanças,
formar uma boa equipe.
A grande expectativa é
gerar empregos, fazendo
as cidades crescerem”,
salientou.
João Carlos falou ainda
sobre a desburocratização
nos mais diversos setores
da Administração Municipal, gerando economia aos
cofres públicos, além de
diminuir o trabalho do servidor e facilitar a vida do
contribuinte, com maior
agilidade na resolução de
processos.
Outro ponto destacado
pelo prefeito João Carlos e
que serve de exemplo para
os novos gestores, foi a
utilização da mão-de-obra
e tecnologia da própria
prefeitura na execução de
obras como a pavimentação asfáltica, construção
de canais de drenagem
pluvial, entre outras, com
enorme economia de dinheiro público e maior
rapidez na execução dos
trabalhos.
O prefeito João Carlos
Krug, o vice João Buzoli,
assim como os vereadores
eleitos serão empossados
em 1º de janeiro, em solenidade a ser realizada na
Câmara Municipal, com
transmissão ao vivo pelo
YouTube.

Prefeito Ivan Xixi entrega obra da
pavimentação da serra do Córrego Fundo
A Prefeitura Municipal
de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural
e Urbana, está finalizando
a importante obra de pavimentação asfáltica na região do Córrego Fundo.
São 1.725 metros quadrados de pavimentação,
com material CBUQ com
4 centímetros de espessura
e 4 metros de largura, já
nas curvas são 7 metros de
largura, proporcionando
mais segurança, principalmente para o tráfego
de veículos longos e pesados.
“Agora temos ânimo
para plantar e escoar a
produção agrícola nesta
região”, disse o produtor
rural Alex Campagnoli.
A região também está
recebendo levantamento
e cascalhamento de um
extenso trecho, proporcionando melhores condições
de mobilidade.
O prefeito municipal Ivan da Cruz Pereira
(Xixi/DEM) fez questão
de acompanhar passo-apasso da obra.

Paraíso das Águas: Posse de
prefeito, vice e vereadores será
no dia 1º às 7h30 da manhã
A cerimônia de Posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos em Paraíso das Águas, para o mandato de 2021 a
2024 será realizada no dia 1º de janeiro, às 7h30 da manhã
na quadra poliesportiva da Escola Municipal Profª Lizete
Rivelli Alpe – Pólo.
O evento será
aberto ao público
e seguirá medidas de biossegurança, como uso
obrigatório de
máscara, distanciamento social
e uso de álcool
gel.
Assinarão o Termo de Posse:
Anízio Andrade (DEM) – Prefeito
Roberto Carlos (PSDB) – Vice-prefeito
Vereadores:
EDSON DA OFICINA (DEM)
UEDER ANGOLA (DEM)
PROF. LEONARDO (DEM)
MARQUINHOS DO POUSO ALTO (PSDB)
TUTA (PSDB)
NEIFE VIDA (DEM)
FIO DO POVO (PSDB)[
RONALDO PANIAGO (PATRIOTA)
PROFª. INÊS LONDERO (PSD)

