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Primeiro Uniggel Experience foi sucesso e
mostrou todo padrão de qualidade utilizado pela
empresa na produção de sementes

Produtores conheceram a Tecnologia da
Aplicação Oro Agri e Riosul agrícola no “Oro Tenda”

A paixão pelo campo e o desejo de inovar
no agro, levou a Uniggel Sementes a realizar
o Uniggel Experience,
na fazenda Santa Maria no município de
Chapadão do Céu,

A Oro Agri e A
Rio Sul Agrícola,
realizou na fazenda
Gávea o Oro Tenda,
para apresentação dos
resultados com seus
surfactantes WETCIT
e AIRTRUCK.
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Prefeito João Carlos Krug inaugurou
as ampliações do CEI Flamboyant

PÁGINA 10

Prefeito Dalmy participou de reunião com
a Ministra da AgriculturaTereza Cristina

Esse investimento
vai proporcionar um
atendimento com as
novas instalações de
545 alunos.
As novas instalações possuem: 06 salas de aula

Oprefeito Dalmy
Crisóstomo participou
de uma reunião com a
Ministra Tereza Cristina, em Brasília. Na
oportunidade, Dalmy solicitou, máquinas e equipamentos para atender a
Agricultura Familiar em
nosso município. Foi solicitado para a Ministra,
02 tratores, 01 plantadeira e 01 roçadeira.

PÁGINA 03

Soja em Cassilândia já é uma realidade e
alta produtividade é esperada para este ano
O Município de Cassilândia começa a despertar como um novo
eldorado para o cultivo da soja. Há dois
anos, foi introduzido um
campo experimental no
município, com o apoio
técnico da Fundação

PÁGINA 02

PÁGINA 06

Prefeito assinou ordem de serviço para
execução de obra de pavimentação asfáltica
Serão 1.790,59 M² de
pavimentação e 60 metros
de drenagem de águas
pluviais.
O valor total da obra é
de R$ 272.880,15 (duzentos e setenta e dois mil,
oitocentos e oitenta reais
e quinze centavos).
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Cassilândia:Prefeitura abre licitação para
recapeamento do Jardim Campo Grande
A administração municipal de Cassilândia abriu licitação para a contratação de
empresa no ramo pertinente para a execução de obras de infraestrutura funcional de
pavimento (recapeamento), no Jardim Campo grande e em parte das ruas Isaias Teixeira
Borges e Orlandino Malta.
A administração municipal vai investir mais de R$
800 mil reais nessa obra.
Ao todo serão imprimação
de 8.779,87 M² ligante com
emulsão asfáltica e 263,40M³
de camada de rolamento em
CBUQ – espessura 3 cm.
A prefeitura municipal já
realizou os serviços de recapeamento em quase todas as
ruas e pretende em breve chegar a 100% em todos os setores da cidade.

Projeto Rural Sustentável – Cerrado
já é uma realidade em Cassilândia

A Secretária de Turismo, Cultura, Esporte,
Lazer e Meio Ambiente
Sra. Ana Carolina Vendramel Lessi recebeu na
manhã do dia 12 de fevereiro a Monitora Local
Sra. Jéssyca Stanieski de
Souza para continuidade
do Projeto Rural Sustentável – Cerrado, iniciado no
ano de 2020. Participaram
desta reunião o Secretário
de Desenvolvimento Sr.
Waddyh Moyses Neto
(Mineiro) e a equipe do
Departamento de Meio
Ambiente, a Eng. Florestal Sra. Marina Foletto e a
Eng. Ambiental Sra. Raissa de Moraes Nakati.
Durante 4 anos, com
investimentos que ultrapassam R$ 100 milhões,
o Projeto Rural Sustentável – Cerrado objetiva
implantar práticas agrí-

colas de baixa emissão de
carbono, a partir dos sistemas de Integração LavouraPecuária-Floresta (ILPF)
e da Recuperação de Pastagens Degradadas (RPD).
É financiado pelo Fundo
Internacional para o Clima
do Governo do Reino Unido,
em cooperação com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), tendo o
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(MAPA) como beneficiário
institucional. O Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade
(IABS) é o responsável pela
execução e administração do
projeto e a Associação Rede
ILPF, por meio da Embrapa,
pela coordenação científica e
apoio técnico.
Foram apresentados os
processos seletivos de Pesquisa & Desenvolvimento

(P&D) e de Organizações
Socioprodutivas (OSPs) e
Unidades Multiplicadoras
(UMs) (https://ruralsustentavel.org/noticias/), e
abordados os objetivos,
públicos-alvo, metas, benefícios, critérios de elegibilidade e prazos de cada
edital. Produtores e produtoras rurais do município de Cassilândia podem
submeter propostas a partir
de organizações coletivas
com práticas produtivas
de campo, como Associações e Sindicatos – o que
é denominado como Organizações Socioprodutivas
(OSPs).
Além de benefícios coletivos que podem chegar a
450 mil, para a organização
selecionada, os produtores rurais terão assistência
técnica e gerencial especializada por 18 meses, para
implementação das tecnologias de baixa emissão de
carbono apoiadas pelo PRS
– Cerrado.
Cadastre-se (https://ruralsustentavel.org/selecao/
cadastramento/) e receba as
novidades do projeto como
acesso a capacitações, dias
de campo e novos editais.
Por Cassilândia em
Foco

Soja em Cassilândia já é uma realidade e
alta produtividade é esperada para este ano

O Município de Cassilândia começa a despertar como um novo
eldorado para o cultivo
da soja. Há dois anos, foi
introduzido um campo
experimental no município, com o apoio
técnico da Fundação
Chapadão. O sucesso da
colheita abriu horizontes
para novos proprietários,
que vendo que as terras
tem potencial para palra
produtividade e o bom
preço da saca de soja,

levou alguns proprietários
a investir no cultivo da
leguminosa.
Acreditando em novo
investimento, Joaquim Silva Filho Junior, resolveu
a fazer um experimento
na sua propriedade rural e
deu inicio ao plantio de 105
hectares.
O primeiro Plantio foi realizado no dia 12/11/2021,
o segundo em dezembro,
on foi plantado um total
de 105 hectares em duas
áreas a uma de 73 hectares

e uma mais nova de 32
hectares.
Para esse ano os empresários rurais, utilizaram a variedade 8372, na
fazenda Lagoa Serena, e
até o momento já fizeram
uma aplicação pra lagartas e agora fizemos um
fungicida preventivo.
O resultado até agora
é satisfatório e tudo leva
crer que o resultado da
produtividade deverá
ficar acima de 50 sacas,
nesse primeiro ano de
plantio.
Vale ressaltar que
hoje, a saca de soja esta
sendo comercializado em
torno de R$ 153 reais,
valor considerado excelente para o produtor .
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Costa Rica deve receber R$ 1 milhão em
recursos para reforma da Feira do Produtor

A tão sonhada revitalização do Mercado do Produtor Euzebio Paulino de
Oliveira, mais conhecido
como Feira do Produtor de
Costa Rica, está cada vez
mais perto de se tornar uma
realidade. Graças a interlocução entre o prefeito municipal, Cleverson Alves
dos Santos, e a deputada
federal e ministra da Agricultura, Tereza Cristina,
durante reunião realizada
o município deve receber
R$ 1 milhão em recursos
para a obra.
“A nossa ideia é ampliar
e modernizar a Feira, criando melhores condições
para o produtor comercializar seu produto. Vamos
criar um espaço para o
artesanato municipal e
uma área gourmet para
que as pessoas possam
usufruir também durante
a noite. Isso vai alavancar
a economia, estimular a
produção interna e tornar
a Feira do Produtor um
ponto Turístico, pois é um

prédio localizado no centro
da cidade com uma grande
potencialidade, porém com
uma estrutura arcaica” salientou o prefeito.
Na oportunidade, Cleverson conversou com Tereza Cristina sobre a implantação da Caixa Econômica Federal no município.
A ministra informou que
vai se reunir novamente
com presidente da instituição com o objetivo de
agilizar o processo.
Representando a Câmara Municipal de Costa Rica,
o vereador Everaldo dos
Santos, também participou
do encontro.

COINTA
Vice-presidente do
COINTA (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica
do Rio Taquari), Cleverson também aproveitou
para discutir com a ministra algumas estratégias de
suporte para o consórcio.
Também participaram
da reunião Enelton Ramos da Silva, prefeito de
Sonora (MS) e presidente
do COINTA; Juvenal
Consolaro, prefeito de
Figueirão (MS) e Dalmy
Crisóstomo, prefeito de
Alcinópilis (MS).

Entrega de nova rodovia em Costa Rica diminui
distâncias e abre novas frentes de trabalho

Com a entrega do novo
trecho da rodovia MS-223,
o município de Costa Rica
cria novos caminhos para
produção e investimentos.
O governador Reinaldo
Azambuja inaugurou a
rodovia ao lado do prefeito Cleverson Alves dos
Santos.
“Estamos com uma
nova linha de frente de
obras e investimentos para
nossa cidade, trabalhando
junto do governo do Estado para recursos para
habitação, saúde e infraestrutura”, informou o
prefeito.
A inauguração se trata
de dois trechos da rodovia
MS-233: São 28,5 km de
extensão da cidade de Figueirão até Costa Rica, no

valor de R$ 47,4 milhões.
O segundo é de 32,53 km,
na continuação do trecho,
que teve o custo de R$ 52,4
milhões.
“Temos um desenvolvimento estratégico previsto
para Costa Rica e com a
atuação do prefeito Cleverson teremos mais investimentos e obras para a cidade”, destacou o governador
Reinaldo Azambuja.
O secretário de Governo e Gestão Estratégica,
Eduardo Riedel, também
destacou a importância da
obra para região. “Já estive
duas vezes visitando esta
obra e podemos constatar a
qualidade do que foi construído. Estes investimentos
vão trazer desenvolvimento
para região Norte, o que

mostra que esta gestão é
municipalista, sempre primando pela eficiência”.
O prefeito reuniu secretários e vereadores para
debater com o governador
e o secretário de Governo
Riedel mais demandas
urgentes para Costa Rica.
Também está realizando
levantamentos, através da
Ouvidoria do município
(telefone 0800-6477130),
para que as demandas e
sugestões da população sejam incluídas nos projetos
do governo.
Já está previsto a entrega de ônibus escolares,
motoniveladoras e viaturas
para a Polícia, ainda neste
mês. Em sequência, haverá
o início de projetos de habitação, com quatro programas para a construção de
casas para a população de
Costa Rica.
“Nosso trabalho é trazer
todas as frentes de obras,
investimentos e trabalho
para Costa Rica e dar esperança e dignidade para
a população”, explica o
prefeito Cleverson.

Prefeito Cleverson e vereador vão a
Funasa pleitear recursos para Costa Rica

o prefeito municipal, Cleverson Alves dos Santos, e o vereador Everaldo dos Santos,
estiveram na unidade central da Funasa
(Fundação Nacional de Saúde), em Brasília (DF), em busca de recursos para
investimento nas áreas de saneamento e
resíduos sólidos.
Na oportunidade, eles participaram de
uma reunião com o coordenador geral
de engenharia, Guilherme Rocha, onde
apresentaram as demandas do município
e pleitearam apoio para as ações voltadas a promoção e proteção da saúde pública.
De acordo com o prefeito o encontrou foi produtivo e o coordenador geral de engenharia foi bastante receptivo às solicitações, demonstrando interesse pelas demandas
do município.
“ A Funasa é uma instituição parceria dos municípios responsável por promover a
saúde pública e a inclusão social por meio de ações de saneamento e saúde ambiental.,
portanto apresentamos nossas demandas e anseios quanto as questões de saneamento
básico e resíduos sólidos do nosso município” destacou o prefeito.( Assecom)
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Prefeito João Carlos Krug inaugurou
as ampliações do CEI Flamboyant
O prefeito municipal João Carlos Krug,
acompanhado de vereadores, secretários municipais e professores
inaugurou a ampliação
do CEI Flamboyant,
localizado na Avenida Goiás, no Parque

União.
C o m u m a area de
520,43 metros quadrados metros quadrados,
as novas instalações, foram projetadas pela a
equipe da SEINFRA da
prefeitura que acompa-

nhou todo o trabalho
da construtora Ampliar.
Com essas ampliações o
CEI-Flamboyant passa a
ter uma área total do CEI
após ampliação: 1.407,80
metros quadrados.
A administração muni-

cipal fez um investimento no valor total de R$
625.699,57(seiscentos e
vinte e cinco mil reais,
seiscentos e noventa e
nove reais e cinquenta
e sete centavos). Esse
investimento vai propor-

cionar um atendimento
com as novas instalações
de 545 alunos.
As novas instalações
possuem: 06 salas de
aula, 02 banheiros (masculino e feminino) para
crianças maiores, um

depósito, um banheiro
de professores, recepção
e corredor de acesso,
além de uma varanda de
recreação.
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Primeiro Uniggel Experience foi sucesso e
mostrou todo padrão de qualidade utilizado pela
empresa na produção de sementes
A paixão pelo campo
e o desejo de inovar no
agro, levou a Uniggel
Sementes a realizar o
Uniggel Experience, na
fazenda Santa Maria no
município de Chapadão
do Céu, evento direcionado aos seus cooperados, técnicos agrícolas,
agrônomos, consultores
e parceiros comerciais,
da região de MS, MT,

GO, SP e MG, que
durante três dias, teve
um atendimento direcionado e focado para
sua região.
Os convidados conheceram em cada
etapa os processos de
produção de sementes
de soja, com um rigoroso padrão de qualidade, além da ex-

celente estrutura do
armazenamento das
UBS, amplo portfólio
e produtos, de ponta,
além presenciar como
é realizado o tratamento das sementes.
Na parte de campo
os participantes conheceram os lançamentos de cultivares
de soja e as novas
tecnologias, Intacta

2 Xtend da Bayer e
Conkesta E3 e Enlist
da Corteva., além das
já tradicionais que estão despontando com
altas produtividades
e resistências a várias
doenças.
O Uniggel Experience é um modelo
novo de trabalho direcionado
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Primeiro Uniggel Experience foi sucesso e
mostrou todo padrão de qualidade utilizado pela
empresa na produção de sementes
para cada região, que
foi coordenado pelo gerente comercial da empresa, Gilvânio Pereira
da Silva, que mostrou
aos convidados toda a
cadeia produtiva das sementes, a qualidade através do TSI (Tratamento
de Semente Industrial),
com a parceria de empresas multinacionais,
objetivando a qualidade

de um produto de alta
produtividade.
Universidades na
Empresa: A Uniggel procura ter seu
foco principal na sua
equipe comercial,
tanto interna como
externa, com uma
linha de treinamento,
trazendo para dentro
da empresa as Uni-

versidades, hospedando seus professores,
com seus doutorados
e mestrandos, com objetivo de compartilhar
área de experiência,
área de produção com
as demandas que vão
sendo identificadas a
ser melhoradas, para
obter a qualidade no
seu portfólio.

Os participantes foram recepcionados
pelo sócio diretor da
empresa Ronan Garcia, Gilvânio Pereira
e equipes de colaboradores da Uniggel
Sementes, com café
da manhã e almoço
após a realização do
evento.
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Prefeito Dalmy participou de reunião com
a Ministra da AgriculturaTereza Cristina

Oprefeito Dalmy Crisóstomo participou de
uma reunião com a Ministra Tereza Cristina,
em Brasília. Na opor-

tunidade, Dalmy solicitou juntamente com
o Vice-prefeito Valter
Roniz e os vereadores,
máquinas e equipa-

mentos para atender a
Agricultura Familiar
em nosso município.
Foi solicitado para a
Ministra, 02 tratores,
01 plantadeira e 01 roçadeira.
A Ministra se comprometeu em atender os
pedidos e Alcinópolis
em breve será contemplado com as máquinas
e equipamentos solicitados em conjunto com o
Poder Legislativo.

Prefeito Dalmy participou de reunião
com a deputada Rose Modesto
Passarinho a destinação
de recursos para as áreas
da saúde, para agricultura familiar através de
recursos para aquisição
de implementos, na Infraestrutura para aquisição de maquinários.
Dalmy afirmou que
a grande noticia é que
o município vai da Deputada Federal Rose
Modesto um Ônibus Escolar no início de março,
atendendo o nosso pedido e do nosso Vereador
Valdeci Passarinho.
O prefeito municipal
de Alcinópolis, Dalmy
Crisóstomo, cumpriu
cumprindo agenda em
Brasília-DF, participou
de uma audiência com a

Deputada Federal Rose
Modesto, 3° Secretária
da Câmara dos Deputados, solicitando com os
nossos vereadores Hélder Carneiro e Valdeci

Alcinópolis: Chafariz mostra a
biodiversidade dos felinos da região

foi realizada a cerimônia de inauguração do
chafariz da Área de Lazer
“Adevina Crisóstomo da
Silva”, no Jardim Bom
Sucesso.
O chafariz representa os
felinos que foram registrados no município, dentro
Parque Natural Municipal
Templo dos Pilares.
A cerimônia teve a presença do prefeito Dalmy
Crisóstomo da Silva, a
Secretária de Educação,
Cultura e Desporto, Carina
Marques e a Secretária de
Desenvolvimento, Bruna
Barbosa.
Através do Projeto de

Monitoramento de Fauna
realizado pela SEMUDES,
com registros de armadilhas fotográficas nós conseguimos capturar as três espécies: Onça-parda (Puma
concolor) com seus dois
filhotes, Jaguatirica (Leopardus pardalis) e Gato-domato-pequeno (Leopardus
tigrinus), sendo esse último
o primeiro registro em
armadilha fotográfica no
estado de Mato Grosso do
Sul. Ambas as espécies são
importantes para o bioma
Cerrado, esclarece Bruna
Barbosa.
O monumento traz toda
a riqueza da biodiversida-

de dos felinos de nossas
Unidades de Conservação
Municipal para próximo
da comunidade, onde em
forma de fotografia ou um
olhar curioso, a pessoa
que visitar o monumento
saberá de uma das funções
mais importantes de nossas
Unidades de Conservação é
a preservação de espécies
ameaçadas.
Márcia Izabel, que foi
a idealizadora do projeto,
juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento, se
fez presente na cerimônia.

Prefeito assinou ordem de serviço para
execução de obra de pavimentação asfáltica
O prefeito municipal
de Paraíso das Águas,
Anízio Sobrinho de Andrade (DEM) a Ordem de
Serviço para obra de pavimentação asfáltica.
De acordo com o Processo nº 2.377/2020 e Tomada de Preço nº 027/2020
e contrato 197/2020, firmado entre a Prefeitura
Municipal de Paraíso das
Águas e a empresa Avance
Construtora Eireli, para
execução de obra de infraestrutura urbana – Pavimentação Asfáltica, em
parte da Rua Antártica
no Jardim Severiano e
parte da Rua Francisco

Rodrigues da Cunha, no
Patrimônio Paraíso.
Serão 1.790,59 M² de
pavimentação e 60 metros
de drenagem de águas
pluviais.
O valor total da obra
é de R$ 272.880,15 (du-

zentos e setenta e dois mil,
oitocentos e oitenta reais e
quinze centavos).
O prazo para a entrega
da obra é de 3 meses.

Renovação de Alvará pode ser realizada até
dia 26 de fevereiro em Paraíso das Águas

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas
através da Secretaria Municipal de Administração
e Finanças e Setor de
Cadastro, informa aos

proprietários de empresas,
prestadores de serviços e
autônomos que o prazo
para a renovação de alvará, sem juros e multas se
encerra no próximo dia 26

de fevereiro.
Após essa data, serão
acrescentados juros e
multas e o contribuinte
ficará sujeito à notificação.
Este ano, a renovação
pode ser realizada através
do protocolo digital pelo
sistema 1Doc, o que vai
gerar comodidade e agilidade no atendimento ao
contribuinte paraisense.
O Setor de Cadastro
funciona nas 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas.
Informações podem
ser obtidas pelo telefone:
32481040 (ramal 207).

Prefeito Anizio, vice e vereadores de Paraíso das Águas prestigiaram a inauguração da pavimentação da MS-223
O prefeito de Paraíso
das Águas, Anízio Andrade (DEM), o vice-prefeito
Roberto Carlos (PSDB),
o presidente da Câmara
Municipal, Profº Leonardo (DEM) e os vereadores
Neife Vida (DEM) e Tuta
(PSDB), prestigiaram a
inauguração da pavimentação asfáltica da MS-223,
que liga Costa Rica (MS)
ao município de Figueirão
(MS), trecho de 61 km.
A solenidade foi realizada em Costa Rica,
na manhã desta quartafeira(10) com a presença

do governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB),
prefeito de Costa Rica, Dr. Cléverson dos Santos (PP)
e demais autoridades da região.
Durante o evento, o governador saudou as autoridades de Paraíso das Águas e destacou o desenvolvimento
regional.

Anizio quer construir o “Parque
dos Poderes” em Paraíso das Águas
O prefeito Anízio Andrade (DEM) falou de vários trabalhos já realizados nos primeiros
30 dias, como a formação de sua equipe técnicas, reuniões e planejamentos.
Destaque está sendo o andamento das obras que foram retomadas após o recesso de final
de ano e da gestão anterior, como o recapeamento de ruas e avenidas da cidade,
instalação de luminárias na avenida Ary
Tozzo e Rua Neldi Roberto Tozzo.
Para o prefeito Anízio diante de tantos
projetos que estão em andamento, um
ele destaca que pretende ser a marca de
sua gestão, a construção do “Parque dos
Poderes”, onde reunirá o paço municipal
e outras repartições públicas.
“Temos inúmeros projetos em andamento, mas um que quero destacar. Gostaria de
até no final do meu mandato, concluir um projeto especial, o “Parque dos Poderes de
Paraíso das Águas”, com os prédios próprios, em que facilitará o acesso da população
e a comodidade”,
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Vereador Prof. Leonardo concede Moção
Honrosa e apoio ao Professor Nizan Pereira

O vereador e presidente da Câmara Municipal
de professor Leonardo C.
Dias, homenageou através
de uma Moção Honrosa de
Apoio, Nizan Pereira da
Silva, 68 anos pelos honrosos serviços prestados
em prol do município, no
desempenho das funções
de professor.
Nizan Pereira da Silva
dedicou 31 anos de sua vida
a profissão de professor,
onde lecionou em vários
estados do nosso País, des-

de 17 anos de idade.
Em Paraíso das Águas,
iniciou suas atividades de
professor no dia 24 de Janeiro de 1999, quando mudou com sua família para
o então distrito de Costa
Rica e iniciou o trabalho
como professor da Escola
“Branca de Neve”.
Em Abril de 2.000, após
passar no concurso do estado foi chamado para ministrar aulas na Escola Estadual Vereador Kendi Nakai.
Em 2.003 foi traba-

lhar na Escola do Distrito
de Bela Alvorada, após ser
aprovado no concurso por
Água Clara, assumiu em
2.004, onde trabalhou até
a Emancipação Política
Administrativa de Paraíso
das Águas, quando optou
por transferir o seu Concurso para a Escola Lizete
Riveli Alpe na sede do
município.
Nizan também teve uma
extensa folha de serviços prestado no social o
município, com serviços
voluntários, foi o primeiro presidente da APM da
escola Municipal e ajudou
imensamente nas realizações dos eventos das escolas do município.
Com toda essa folha de
serviços apresentados é que
o mesmo recebe merecidamente a Homenagem do
Legislativo Municipal das
mãos do vereador professor
Leonardo.

Vereadores Ueder, Neife e Tutasolicitaram
aquisições de ônibus e veículos

PODER LEGISLATIVO – Os vereadores
Ueder Angola (DEM),
Neife Vida (DEM) e Tuta
(PSDB), apresentaram indicações importantes para
os munícipes.
Ofício nº 01/2021 ao
prefeito municipal Anízio Sobrinho de Andrade
(DEM), com cópia para
a secretária municipal
de Infraestrutura Rural
e Urbana, Simone Pinho
Rohen Silva:
– Adquirir um rolo
compactador;
– Adquirir um caminhão pipa.
Ofício nº 02/2021 ao
prefeito municipal Anízio Sobrinho de Andrade
(DEM), com cópia para
a secretária municipal
de Infraestrutura Rural
e Urbana, Simone Pinho
Rohen Silva:
– Adquirir três veículos para atender a Secretaria Municipal de
Infraestrutura Rural e
Urbana, incluindo uma
caminhonete para atender
as regiões rurais.
Ofício nº 04/2021 ao
prefeito municipal Anízio Sobrinho de Andrade
(DEM), com cópia para a
diretora geral do Serviço
Aut ô n o m o d e Á g u a e
Esgoto – SAAE, Nayara
Spindola Francisco:
– Construção de um
novo poço artesiano;
– Construção de uma
adutora com estação elevatória;
Ofício nº 05/2021 ao
prefeito municipal Anízio Sobrinho de Andrade

(DEM), com cópia para
o secretário municipal de
Educação, Esporte, Cultura e Lazer, Profº João
Donizete Corsini:
– Inclusão de projetos
com atividades extracurriculares como por exemplo: Karatê e ballet.
Ofício nº 06/2021 ao
prefeito municipal Anízio Sobrinho de Andrade
(DEM), com cópia para
a secretária municipal
de Assistência Social,
Habitação e Cidadania,
Profª Rozilda Pereira da
Silva:
– Credenciamento de
bandas para a realização
de bailes da Melhor Idade e demais eventos no
Município.
Ofício nº 07/2021 ao
prefeito municipal Anízio Sobrinho de Andrade
(DEM), com cópia para
a secretária municipal
de Infraestrutura Rural
e Urbana, Simone Pinho
Rohen Silva:
– Terminar o cascalhamento da estrada da região
dos Cinco Conjuntos, que
liga a Fazenda Bela Vista
a MS 320, passando pela
Lagoa Vermelha.
Ofício nº 08/2021 ao
prefeito municipal Anízio Sobrinho de Andrade
(DEM), com cópia para
o secretário municipal de
Saúde, Dr. Jefferson de
Souza Correa:
– Construção de um
Estratégia Saúde da Família (ESF) no Assentamento Mateira;
– Adquirir um veículo
para atender a Secreta-

ria Municipal de Saúde,
como primeiros socorros
para atender o Assentamento Mateira;
– Contratação de
agentes de saúde, agente
de endemias, médico e
enfermeira para atender
o Assentamento Mateira;
Ofício nº 09/2021 ao
prefeito municipal Anízio Sobrinho de Andrade
(DEM), com cópia para
a secretária municipal
de Infraestrutura Rural
e Urbana, Simone Pinho
Rohen Silva:
– Patrolar e cascalhar
as estradas municipais
na região de Bela Alvorada, estrada que liga na
BR 060, passando pelo
Lote 10 do proprietário
João Firmani, chegando
na estrada que liga à
ponte do Córrego Fundo,
passando pelo Córrego
Muquém.
Ofício nº 10/2021 ao
prefeito municipal Anízio Sobrinho de Andrade
(DEM):
– Agendamento de
uma reunião com a diretoria do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra)
em Campo Grande (MS),
a fim de regularização
dos lotes dos assentados
dos assentamentos Mateira e Alto Sucuriú, em
Paraíso das Águas.
Ofício nº 11/2021 ao
prefeito municipal Anízio Sobrinho de Andrade
(DEM), com cópia para
a secretária municipal
de Assistência Social,
Habitação e Cidadania,
Profª Rozilda Pereira da
Silva:
– Adquirir um ônibus executivo, com ar
condicionado, frigobar,
tv e poltronas especiais
para atender aos idosos
que participam do grupo da Melhor Idade em

Vereadores de Costa Rica apresentam demandas
da população ao governador Reinaldo Azambuja

O governador Reinaldo
Azambuja (PSDB) entregou a obra de pavimentação de 61 km da rodovia
MS-223, que liga a cidade
de Costa Rica a Figueirão.
O novo trecho vai encurtar
em 80 km o percurso até
Campo Grande, além de
ajudar no escoamento da
produção, geração de empregos e desenvolvimento
da região.
Reunião
Após a entrega da obra,
os parlamentares de Costa
Rica e o prefeito se reuniram com governador Reinaldo Azambuja, para discutir algumas demandas
de Costa Rica que dependem do aporte financeiro e
iniciativa do Governo do
Estado, entre elas a Casa

de Leis destacou:
– Pavimentação asfáltica de aproximadamente 20
quilômetros da rodovia estadual MS-135, no trecho
que liga a usina alcooleira
da Atvos (antiga Odebrecht) até a rodovia federal
BR-359, na região conhecida como “Estreito”;
– Estadualização e pavimentação asfáltica da
rodovia Municipal CR-24,
que se inicia na margem
esquerda da rodovia estadual MS-135 (rotatória
de acesso ao Aeroporto
Municipal José Antonio
Moraes), sentido BR-359,
até a margem direita da
rodovia MS-223/Sebastião
Paes Ananias, sentido Figueirão-MS, com extensão
de 8,69 km (oito quilôme-

tros e seiscentos e noventa
metros), funcionando como
o prolongamento do Anel
Viário de Costa Rica, garantindo ligação direta à
MS-223;
– Implantação de um
Centro de Reabilitação
para atender pessoas com
comorbidades, como vítimas de Acidente Vascular
Cerebral (AVC), vítimas
de acidentes, pessoas com
problemas de audição e visão, entre outros, garantindo a oferta de fisioterapias
ou demais procedimentos
médicos especializados;
– Construção de um
espaço adequado para funcionamento do Centro de
Especialidades Médicas
(CEM) de Costa Rica, que
opera atualmente em prédio
com estrutura limitada,
onde existia, no passado,
um posto de saúde.
A reunião ocorreu no
Auditório Cultural Ambiental Valdir Justino de
Almeida, localizado dentro
do Parque Natural Municipal Salto do Sucuriú.

Vereadores de Costa Rica cobram
melhorias na MS-316 e MS-223
Preocupados com os estragos causados pelas chuvas, o presidente da Câmara,
Averaldo Barbosa, a vice-presidente professora Manuelina, o 1º secretário Juvenal
da Farmácia, e o 2º secretário Ailton Amorim, membros da Mesa Diretora da Casa
de Leis, cobraram o Governo do Estado para que sejam feitos o patrolamento e cascalhamento da MS-316 e o recapeamento da MS-223.
Conforme indicação dos parlamentares, a rodovia estadual MS-316 que liga o município de Costa Rica-MS até Paraíso das Águas necessita dos reparos com urgência.
MS 226 que liga Costa Rica Paraiso das Aguas
“Sabemos que durante o período chuvoso a infraestrutura das vias ficam comprometidas, mas se faz necessária a manutenção da rodovia para dar melhores condições
para os produtores escoarem sua produção e os demais motoristas trafegarem pelo
local”, explicou o 2º secretário Ailton Amorim.
Já na MS-223, trecho que liga o município até o entroncamento com a MS-306,
os vereadores cobram o recapeamento da via.
“A rodovia se encontra com diversos buracos e a manutenção é essencial para que
não ocorram acidentes, e os condutores possam trafegar com segurança”, destacou o
presidente da Câmara Averaldo Barbosa.

Vereadores fazem várias indicações na esfera estadual
para atender estradas estaduais e BR 060

PODER LEGISLATIVO – Os vereadores Profº
Leonardo (DEM), Fio do
Povo (PSDB), Marquinhos
do Pouso Alto (PSDB),
Edson da Oficina (DEM)
e Ronaldo Paniago (Patri)
apresentaram indicações
para atendimento na região
rural, com recuperação e
manutenção nas estadas
rurais, cabeceira de ponte
e da rodovia BR 060, que
corta o município de Paraíso das Águas e que neces-

sita de reparos urgentes.
Ofício nº 04/2021 ao
diretor presidente da Agência Estadual de Gestão e
Empreendimentos de Mato
Grosso do Sul (Agesul):
– Reparos na cabeceira
da ponte do Córrego do
Macaco, na MS 316;
– Patrolamento e cascalhamento na MS 316 entre
os municípios de Paraíso
das Águas e Costa Rica.
Ofício nº 05/2021 ao
superintendente regional

da SER-MS/DNIT, Euro
Nunes Veranis Júnior:
– Recapeamento da rodovia BR 060 entre Chapadão do Sul a Camapuã.
Ofício nº 06/2021 ao
presidente da Assembleia
Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Paulo
Corrêa:
– – Reparos na cabeceira da ponte do Córrego do
Macaco, na MS 316;
– Patrolamento e cascalhamento na MS 316 entre
os municípios de Paraíso
das Águas e Costa Rica.
Ofício nº 07/2021 presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso
do Sul, deputado Paulo
Corrêa:
– Recapeamento da rodovia BR 060 que compreende o trecho de Chapadão
do Sul a Camapuã, passando por Paraíso das Águas.
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EXPEDIENTE DE VEREADORES
Requerimento nº 1/2021
Vereadora Ká Nogueira
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 e
à Secretária Municipal de
Saúde, Valéria Lopes, o que
segue abaixo:
– Há programas de Controle,
monitoramento e atendimento especializado aos usuários
Hipertensos, Diabéticos, com
Insuficiência Respiratória,
Soro Positivos, Renais Crônicos, com Hiperplasias e
outros fatores, que agravam
o risco de morte por SARSCOV-2, vulgo Coronavírus,
em Chapadão do Sul?
– Em caso de resposta positiva, como estão funcionando
esses atendimentos, programas e/ou grupos de apoio, em
que dias, locais e horários?
– Esses pacientes recebem
atenção de quanto em quanto
tempo? Há, nas áreas descobertas pelos Programas de
Saúde, algum tipo de controle
sobre a existência de pessoas
com alguma comorbidade,
que possa vir a agravar, caso
essa pessoa se contamine
com o COVID19?
– Em caso positivo, quais são
esses instrumentos de controle e/ou estratégias adotadas
para esses cidadãos?
Indicação nº 1/2021 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 a Secretária de Saúde
Valéria Lopes dos Santos,
solicitando, com urgência, a
aquisição de um Aparelho de
Tomografia computadorizada
para a Rede Municipal de
Saúde.
Indicação nº 2/2021 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 a Secretária de Saúde
Valéria Lopes dos Santos,
solicitando a construção de
um ESF, para atender os
Bairros Esplanada, em nosso
Município.
Indicação n. 3/2021 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 a construção de
um CRAS (Centro de Referência da Assistência Social),
no Bairro Esplanada.
Indicação n. 4/2021 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 a Secretária de Saúde,
Valéria Lopes dos Santos,
solicitando a contratação de
mais um Médico Pediatra,
para atendimento às crianças

de nosso Município.
Indicação n. 5/2021 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 Obras,
Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando
a aquisição de ATOMIZADOR VEICULAR LECO,
instrumento muito importante
no combate ao Mosquito Aedes Aegypti, transmissor de
diversas Doenças.
Indicação n. 6/2021 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 Educação,
Guerino Perius, solicitando a
construção de uma cobertura
no Parquinho Infantil do CEI
Sibipiruna.
Indicação n. 7/2021 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, Altair Antonio
Trentin, solicitando a construção de um Campo de Futebol,
no Assentamento Aroeira, ao
lado da Escola.
Indicação n. 8/2021 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
Obras, Transportes e Serviços
Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando que seja substituída a
areia dos Parquinhos Infantis
Municipais por Grama Sintética.
Indicação n. 9/2021 Vereador Alirio Bacca
INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de
ouvido o Douto Plenário de
Deliberações, o envio de
expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug,
para que através da Secretaria
competente, promova estudos
objetivando a realização do
Programa de Recuperação
Fiscal – REFIS no ano corrente, atendendo solicitação
de diversos contribuintes.
Indicação n. 10/2021 Vereador Marcelo do Bar
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 construção de um banheiro
público, na Praça, localizada
na Avenida Goiás.
Indicação n. 11/2021 Vereador Marcelo do Bar
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 cedido um espaço
apropriado e seguro, para que
a juventude sul-chapadense
possa se reunir para ouvir
música e empinar moto.
Indicação n. 12/2021 Vereador Marcelo do Bar
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, Altair Antônio Trentin, solicitando que
seja construída uma Pista ou
Campo para a prática de Jogo
de Malha, anexo a Associação de Moradores no Bairro
Esperança.
Indicação n. 13/2021 Vereador Tucano
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 utilizado como estacionamento destinado aos
médicos e demais funcionários do Hospital Municipal, o
espaço ocioso, pertencente à
municipalidade, localizado ao
lado do Hospital.
Indicação n. 14/2021 Vereador Tucano
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 estudos, visando à
canalização de águas pluviais
da Goiás, mais precisamente
em frente a Panificadora Pão
de Ló.
Indicação n. 15/2021 Vereador Tucano
INDICA-SE à Mesa, na forma
regimental, e depois de ouvido
o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente
ao Sr. Paulo Nunes Lopes,
Diretor Presidente da Way
306, solicitando a construção
de estacionamento na Avenida
Dois, mais precisamente, em
frente aos comércios Procampo e Hotel Paraná, aos moldes
do já existente em frente à
Loja Gazin.
Indicação n. 16/2021 Vereador André dos Anjos
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
Educação Guerino Perius, a
Secretária de Saúde, Valéria
Lopes dos Santos e a Secretária de Governo, Agnes M.
M.Scheer Miler, solicitando
que sejam disponibilizadas
caixinhas de sugestões para
serem colocadas nos ônibus
da educação e saúde.
Indicação n. 17/2021 Vereador André dos Anjos
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

Educação, Guerino Perius, a
Secretária de Saúde, Valéria
Lopes dos Santos e a Secretária de Governo, Agnes M.
M.Scheer Miler , solicitando
que seja utilizado o espaço na
traseira dos ônibus da educação e saúde para que seja
adesivado com os slogans
das campanhas permanentes
e temporárias da Prefeitura
Municipal ou órgãos parceiros com Ministério Público e
Legislativo.
Indicação n. 18/2021 Vereador Emerson Sapo
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
DEMUTRAN, solicitando
que sejam instalados tachões,
próximos às rotatórias da
cidade.
Indicação n. 19/2021 Vereador Emerson Sapo
INDICA-SE à Mesa, ao Prefeito Municipal João Carlos
Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes
e Serviços Públicos, Ivanor
Zorzo, e ao Diretor do DEMUTRAN, solicitando que
seja feito a troca dos pontos
de moto-taxistas que ficam na
Feira Municipal, para próximo ao Supermercado Vale.
Indicação n. 20/2021 Vereadora Ká Nogueira
INDICA-SE à Mesa, ao Prefeito Municipal João Carlos
Krug, com cópia ao Secretário de Educação, Guerino
Perius, solicitando que sejam
fornecidos a TODOS os Professores, Monitores e Equipes Técnicas, da Secretaria
de Educação de Chapadão do
Sul, EPI’s para uso em sala
de aula, palestras, trabalhos
diretos de atendimento ao
público, nominados como
“Face Shields”, com as seguintes características:
Máscara de Proteção, tipo
Face Shield; Rígida (reutilizável) e Ajustável; Higienizável Com Álcool 70%; Visor
Em Petg, Tiara Em Pp Natural, Sem Coroa; Espessura
Min do Visor 0,5mm, Altura
Min do Visor 240mm, Largura Min do Visor 240mm;
Ajuste Por Pinos ou Catraca,
Distância Entre Face e Tiara
de 5 Cm para Permitir Uso de
Óculos; Conforme Especificação Técnica Ipt e Norma
Ansi/isea Z87.1-2015.
Indicação n. 21/2021 Vereadores Mika, Emerson Sapo e
Ká Nogueira
INDICA-SE à Mesa, ao Prefeito Municipal João Carlos
Krug, com cópia ao Secretário Secretário de Cultura
e Esporte, Altair Antonio
Trentin, solicitando que seja
substituído o gramado natural do campo de futebol,
localizado no complexo do
Ginásio Municipal de Esportes, por grama sintética.
MENSAGEM DO EXECUTIVO
– Mensagem nº 01/2021.
Executivo, encaminha, Projeto de Lei nº 01, de 11 de
Janeiro de 2021, que: “Regulamenta o pagamento de
Gratificação de Incentivo à
Produtividade

para os funcionários da CTR,
em atenção ao art.64, inciso
III da Lei Complementar
nº 040, de 04 de setembro de
2007, e dá outras providências”.
– Mensagem nº 02/2021.
Executivo, encaminha, Projeto de Lei nº 02, de 21 de Janeiro de 2021, que: “Autoriza a
Permuta de Imóveis do Patrimônio Público Municipal Por
Imóvel Particular e dá outras
providências”.
– Mensagem nº 03/2021.
Executivo, encaminha, Projeto de Lei nº 03, de 28 de Janeiro de 2021, que: “Concede
Subvenção a ASSOCIAÇÃO
TÊNIS PARA TODOS e dá
outras providências”.
SECRETARIA DAS SESSÕES, 05 DE FEVEREIRO
DE 2021.
Jacqueline C. Tomiazzi Belotti,
Coordenadora de Atividades
Legislativa.
PAUTA PARA A 1313ª SESSÃO ORDINÁRIA,
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA,
EXPEDIENTE DE VEREADORES
Requerimento nº 2/2021
Vereador André dos Anjos
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 do
SEDEMA, José Teixeira
Junior, solicitando algumas
informações acerca do projeto de reforma da estrutura da
Feira do Produtor, são elas:
– Há um planejamento para
execução de reforma da estrutura da Feira do Produtor,
ainda este ano?
– O projeto arquitetônico
vai seguir o apresentado no
ano de 2019 ao Chefe do
Executivo?
Demais informações que
julgarem pertinentes.
Requerimento nº 2/2021 Vereador André dos Anjos
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 para Secretária
de Saúde, Valéria Lopes dos
Santos, solicitando que seja
informado a este Vereador o
que segue:
– Quais são as especialidades médicas oferecidas
pela Rede de Saúde Pública
Municipal?
– Como funciona os encaminhamentos, em caso de
especialidades médicas que
não são oferecidas em nosso
Município?
– E, por fim, encaminhar
a relação das Clínicas Médicas conveniadas com o
Município, contendo as especialidades oferecidas em
cada uma.
Indicação n. 22/2021 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 queseja providenciada
drenagem de águas pluviais
na Avenida E, começando no
cruzamento da Rua F, até ao
encontro da avenida E, com
a Avenida Planalto, no Bairro Esperança.Indicação n.
23/2021 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, para Secretária
de Assistência Social, Maria das Dores Zocal Krug,
solicitando que a Prefeitura
Municipal, através do setor
competente, crie um Projeto
no sentido de doação de kits
de materiais de construção,
para famílias de baixa renda, que possuam terreno em
nosso Município.
Indicação n. 24/2021 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 Secretário de Cultura e Esportes, Altair Antônio Trentin, solicitando a construção
de cobertura de estrutura
metálica, nas arquibancadas
dos dois campos de futebol,
localizados ao lado do Ginásio Municipal de Esportes.
Indicação n. 25/2021 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 à Administração
Municipal, para aderir ao
Programa Lote Urbanizado,
que é do Governo do Estado,
através da AGEHAB – Agência de Habitação Popular,
considerando o alto déficit
habitacional em nosso município.
Indicação n. 26/2021 Vereadores Alline Tontini e Alirio
Bacca
INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de
ouvido o Douto Plenário
de Deliberações, o envio
de expediente ao Deputado
Federal, Geraldo Resende,
solicitando a destinação de
Recurso Financeiro, no valor
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com a finalidade de aquisição de uma
Motoniveladora.
Indicação n. 27/2021 Vereadora Alline Tontini
INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de
ouvido o Douto Plenário
de Deliberações, o envio
de expediente ao Deputado Estadual, Beto Pereira,
solicitando a destinação de
Recurso Financeiro, através
de Emenda Parlamentar, para
a construção de um ESF (Estratégia de Saúde da Família),
no Bairro Esplanada.
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Indicação n. 28/2021 Vereadora Alline Tontini
INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de
ouvido o Douto Plenário
de Deliberações, o envio
de expediente ao Deputado Estadual, Beto Pereira,
solicitando a destinação de
Recurso Financeiro, através
de Emenda Parlamentar,
com a finalidade de instalar
iluminação no Estádio da
SERC- Sociedade Esportiva
Recreativa Chapadão.
Indicação n. 29/2021
Vereadora Alline Tontini
INDICA-SE à Mesa, na
forma regimental, e depois
de ouvido o Douto Plenário
de Deliberações, o envio
de expediente ao Deputado
Estadual, Paulo Corrêa,
solicitando a destinação de
Emenda Parlamentar para
fins específicos de aquisição
de Ares Condicionados para
climatização de salas de
aula para a Escola Estadual
Jorge Amado. Reiteramos
que a escola passou por um
processo de reforma na rede
elétrica, dessa forma possui
condições adequadas para
suportar os ares-condicionados.
Indicação n. 30/2021 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, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo,
solicitando que sejam instaladas caixas de contenção
de águas pluviais, na estrada denominada Furnas
da Cascalheira, da Família
Bandeira.
Indicação n. 30/2021 Vereador Mika
INDICA-SE à Mesa, na
forma regimental, e depois
de ouvido o Douto Plenário
de Deliberações, o envio de
expediente para Senadora,
Simone Tebet, solicitando a destinação de Recurso Financeiro, através de
Emenda Parlamentar, para
aquisição de um Aparelho
de Tomografia Computadorizada, para a Rede Municipal de Saúde.
Indicação n. 32/2021 Vereador Tucano
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
implantada tubulação no
canal aberto, existente na
Avenida Rio Grande do Sul,
entre a Avenidas Goiás e

São Paulo.
Indicação n. 33/2021 Vereador Tucano
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
DEMUTRAN, solicitando
que seja liberado o fluxo de
veículos na Rua Treze, até a
Rua Vinte e Oito, ao lado do
Colégio Maper.
Indicação n. 34/2021 Vereador Tucano
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
DEMUTRAN, solicitando
que seja liberado o fluxo da
Rua dos Lírios, até a Avenida
das Indústrias.
Indicação n. 35/2021 Vereador Tucano
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 efetuado um
projeto visando a criação de
um novo Parque Municipal de
Obras, e que este seja alocado
em um local mais apropriado,
retirando-o da área central da
cidade.
Indicação n. 36/2021 Vereador André dos Anjos
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
DEMUTRAN, solicitando
para que seja feita uma parceria ou contratação de empresa
governamental ou privada
para a realização de um estudo com objetivo de reordenar
o trânsito no Município.
Indicação n. 37/2021 Vereadora Ká Nogueira
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 aos Senhores Secretários Municipais, em especial
o de Educação, Sr. Guerino
Perius; a de Saúde, Srª Valéria Lopes dos Santos e de
Assistência Social, Srª Maria
das Dores Zocal Krug, quanto
à necessidade URGENTE de
integração dos serviços de
comunicação Via 1doc, entre
as Secretarias Municipais, os

órgãos de controle municipais, os órgãos de justiça, as
polícias, a Câmara de Vereadores e demais serviços, de
TODO o Sistema de Garantia
de Direitos, ao cidadão sul
chapadense.
Indicação n. 38/2021 Vereadores Ká Nogueira, Emerson
Sapo e Mika
INDICA-SE à Mesa, na forma
regimental, e depois de ouvido
o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente,
ao Prefeito Municipal, João
Carlos Krug, com cópia ao
Sr. Secretário de Educação,
Guerino Perius, solicitando
a construção de uma Escola
de Ensino Fundamental, que
atenda os bairros Esplanada
I a V, tendo em vista a demanda crescente por vagas
nas Escola Municipais, e,
que justificasse obviamente,
no vertiginoso crescimento
populacional. Sendo essencial
assim, projetar a oferta de vagas de Ensino Fundamental,
do 5° ao 9° ano, já que o Ensino Infantil, na modalidade
Maternal e Jardim, já está em
fase de licitação.
Indicação n. 39/2021 Vereadores Ká Nogueira, Emerson Sapo e Mika
INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de
ouvido o Douto Plenário de
Deliberações, o envio de
expediente, ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug,
com cópia ao Sr. Secretário
de Educação, Guerino Perius,
solicitando que os Tablets
que vêm sendo cotados para
a Rede Municipal de Ensino
também sejam fornecidos aos
Professores e toda a Equipe
Técnica, que trabalha diretamente no atendimento a estes
professores e Equipes das
Escolas e CEI’s, com vistas a
otimizar o trabalho das aulas e
disponibilização de conteúdo,
no ensino híbrido.
Indicação n. 40/2021 Vereadores André dos Anjos e
Emerson Sapo
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 efetuada a revitalização
da Praça, localizada entre as
Ruas Campo Mourão e Cornélio Procópio, bem como,
seja concedida autorização
para que a população faça a
instalação de equipamentos
para prática de exercícios
físicos.
SECRETARIA DAS SESSÕES, 12 DE FEVEREIRO
DE 2021.
Jacqueline C. Tomiazzi Belotti,
Coordenadora de Atividades
Legislativa.
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Produtores conheceram a Tecnologia da
Aplicação Oro Agri e Riosul agrícola no “Oro Tenda”
A Oro Agri e A
Rio Sul Agrícola,
realizou na fazenda
Gávea o Oro Tenda,
para apresentação dos
resultados com seus
surfactantes WETCIT
e AIRTRUCK.
O evento é uma
novidade da empresa,
que traz consigo uma
experiência imersiva
em tecnologia de aplicação.
Diferente dos demais Dias de Campo, o
resultado da aplicação
dos produtos é apresentado em uma tenda e através de luzes
Neon, onde os partici-

pantes podem ver todo
o resultado da aplicação
dos produtos.
A ORO–TENDA é
uma das novidades da
empresa e traz consigo
uma experiência imersiva em Tecnologia de
Aplicação. O objetivo é
proporcionar a visualização a visualização dos
resultados das suas pulverização sob um novo
perspectiva. ajudando
nas tomadas de decisões
eQ otimizando o resultado da operação .
Sobre os Produtos
WETCIT® GOLD
– Surfactante de última
geração à base do Óleo

da Casca da Laranja
WETCIT® GOLD
é um surfactante de última geração para ser
usado juntamente com
fungicidas, herbicidas e
inseticidas pois, promove uma maior cobertura
e espalhamento do produto sobre as plantas.
O WETCIT®
GOLD diminui a tensão superficial da calda
e facilita a penetração
do agrotóxico ao qual
for adicionado.
Além disso, diminui
os efeitos negativos causados pelos seguintes
fatores: lavagem pela
chuva, decomposição

pelos raios UV, evaporação, escorrimento e
deriva.
BENEFÍCIOS
ÚNICOS E PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
O ÚNICO E VERDADEIRO surfactante
à base do óleo da casca
da laranja;
Chuvas que ocorrem
15minutos após a aplicação não prejudicam a
eficiência do produto;
Otimiza o processo
de pulverização com
alta performance na
Tecnologia de Aplicação;
Age diretamente na

melhora da eficácia dos
ingredientes ativos, sem
causar agressão à camada de cera das plantas;
Seu uso contínuo é
uma excelente ferramenta no Manejo Integrado de Pragas;
AIRTRUCK™
SURFACTANTE ANTIDERIVA DE ALTA
PERFORMANCE
AIRTRUCK™ age de
forma a diminuir as perdas nas pulverizações,
causadas por deriva,
levando as gotas diretamente ao alvo. AIRTRUCK™ possui uma
tecnologia inovadora,
patenteada e que garante
a melhor performance

das pulverizações.
Sua formulação oferece melhorias na dinâmica das gotas formadas,
maximizando o potencial e a performance dos
produtos associados na
calda. AIRTRUCK™
atua no controle da espuma, evitando desperdícios.

