
Redação - Avenida Oito 1467, Centro - Chapadão do Sul - MS - Fone (67) 3562 -4409 -  Celular (67) 9.8419-7285
                                                                             Edição 691 -15 a 30 de maio de 2021
Circulação: Chapadão do Sul, Paraíso das Águas, Costa Rica, Cassilândia, Figueirão, Alcinópolis, Chapadão do Céu GO 

E-mail: jornalocorreio@live.com  

Cassilândia: Administração está com 
várias frentes de obras no município

N e s s e s  p r i m e i r o s 
cinco meses do ano, a 
administração municipal 
do prefeito Jair Boni Cogo, 
estabeleceu varias frentes 
de serviços, que estão sendo 
executadas pelo setor de 
obras municipal,

Prefeito João Carlos Krug solicitou 
Poliesportivo, anel viário e quartel para PM

O prefeito Municipal 
de Chapadão do Sul, João 
Carlos Krug, participou  
na cidade de Costa Rica, 
do governo presente, com 
Reinaldo Azambuja, para 
estabelecer metas para ser 
desenvolvida, no municí-
pio.

Paraiso das Aguas: Anizio solicitou anel 
viário, pavimentação de rodovias

Prefeito Dalmy solicitou apoio 
para Construção do Polo
Industrial em Alcinópolis

Preocupado com a estia-
gem que se aproxima o pre-
feito solicitou do governo 
do estado e 01 camionete 
0 km equipada com quite 
incêndio, segundo o prefei-
to os investimentos para o 
município ficaria na casa e 
10 milhões de reais 

O prefeito Cleverson 
destacou que é necessário 
a pavimentação asfáltica 
de vinte quilômetros da 
MS-135, que liga a usina 
da ATVOS até a BR-359, 
região conhecida como 
“estreito. 

Figueirão: Prefeito Juvenal pediu asfal-
to e recuperação de estradas rurais

“Recapeamento de as-
falto, asfaltar lugares não 
asfaltados, também pedi-
mos olhos para a estradas 
rurais, como cascalhamen-
to, para que possamos fazer 
os transportes necessários, 
de alimentos e até de estu-
dantes”,
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“Fico muito feliz do 
compromisso reafirmado 
conosco, no sentido da 
construção de nosso rodo-
anel na MS 316, pavimen-
tação asfáltica da MS 316 
entre Paraíso das Águas 
e Costa Rica e o estudo e 
a viabilidade de atender 
também da MS 425, que 
liga a Usina IACO à rodo-
via BR 060”. O rodoanel 
e a pavimentação da MS 

PÁGINA 04

Prefeito e vereadores recebem gover-
nador e secretário de obras para 
definir investimentos em Costa Rica
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Vereadores de Chapadão do Sul reuniram se
com a Comandante da 4ª Cia da Polícia Militar

os Vereadores Vander-
son Cardoso e André dos 
Anjos juntamente com a 
Assessora Thaís Diniz, 
reuniram-se com a Major 
Letícia Raquel Lopes 
Ramos, Comandante da 
4ª Cia da Polícia Militar, 
a fim de se inteirar dos 

trabalhos realizados pela 
PM no município. Na opor-
tunidade a Major apresentou 
as novas estratégias adota-
das pela PM com a chegada 
de 20 novos policiais para 
a Cia.

A Comandante citou que 
dos 20 policiais recém-

chegados, quatro serão 
destinados a Costa Rica, 
permanecendo 16 no mu-
nicípio. Ainda de acordo 
com a Major, oito policiais 
serão destinados para atuar 
exclusivamente no Posto da 
Polícia Rodoviária Estadual 
em Chapadão do Sul.

Mesmo com a destinação 
dos policiais à Costa Rica 
e para o Posto da PRE, o 
município conta agora com 
oito novos policiais atuando 
diretamente no município. A 
chegada dos novos policiais 
atende um clamor popular 
e das autoridades que há 
vários anos vinham cobran-
do do governo do estado 
um aumento do efetivo no 
município.

Supervisor Local da Sanesul reúne-se com vereadores para 
esclarecimentos a respeito da reposição de asfalto no município

A Presidente da Câ-
mara, Alline Tontini, jun-
tamente com o Veredor 
Tucano, estiveram esta 
semana reunidos com o 
Supervisor Local da Sane-
sul, Bruno Borges, buscan-
do informações a respeito 
do trabalho realizado pela 
empresa no município, vá-
rios assuntos foram debati-
dos, entre eles a reposição 
do asfalto nos locais onde 
a Sanesul fez escavações 
para implantação sistema 
de esgoto.

Sobre este assunto, Bru-
no informou que a implan-
tação do sistema de esgoto 

feita em algumas ruas do 
Parque União, está sendo 
executada pela empresa 
Mosaico, que foi terceiri-
zada, por meio de processo 
licitatório pela Sanesul. 
Segundo ele, a reposição 
do pavimento está sendo 
feito de forma gradativa, 
de acordo com a implan-
tação da tubulação.

Bruno salientou ainda 
que nos últimos dias devi-
do um problema técnico na 
Usina de Asfalto utilizada 
pela empresa, não foi pos-
sível fazer a reposição do 
asfalto em algumas ruas da 
cidade mesmo já estando 

com a tubulação de esgoto 
colocada, mas que em breve 
tudo será normalizado, uma 
vez que a empresa já tomou 
as medidas necessárias para 
a retomada dos trabalhos.

A Presidente da Câma-
ra indagou ainda sobre a 
reposição de asfalto em 
algumas vias do Bairro 
Planalto, e foi informada 
que naquela localidade as 
obras estão sendo realiza-
das com recursos do PAC 
por meio da FUNASA, e 
que após concluídas serão 
entregues para a Sanesul, 
mas que neste momento a 
administração municipal é 
a responsável pela fiscali-
zação das obras.

O Diretor da Sanesul 
explanou ainda sobre um 
convenio celebrado entre 
a Sanesul e a Prefeitura 
Municipal, onde a adminis-
tração municipal assumiu 
a reposição de asfalto nas 
vias em que a Sanesul ne-

PAUTA PARA A 1327ª 
SESSÃO ORDINÁRIA,NO 
DIA 24/05/2021 –

EXPEDIENTE DE VE-
READORES

– Projeto de Lei nº 19, de 
17 de maio de 2021. Verea-
dor Vanderson Cardoso

“Dispõe sobre a obriga-
toriedade de expedição de 
receitas médicas digitadas 
em computador, e dá outras 
providências”.

– Projeto de Lei nº 20, de 
18 de maio de 2021. Verea-
dor André dos Anjos

“Estabelece critérios para 
denominação de vias, pra-
ças, logradouros públicos, 
prédios públicos e asseme-
lhados, próprios municipais 
do Município de Chapadão 
do Sul – MS, e dá outras 
providencias”.

Indicação n. 157/2021 
Vereador Vanderson Car-
doso

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio 
de expediente ao Diretor-
Presidente da SANESUL, 
Sr. Walter Carneiro Júnior, 
solicitando que seja efetua-
da a implantação de rede de 
esgoto no Bairro Esplanada I, 
em Chapadão do Sul – MS.

Indicação n. 158/2021 
Vereador Vanderson Car-
doso

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário de 
Obras, Transportes e Servi-
ços Públicos, Ivanor Zorzo e 
ao Diretor do DEMUTRAN, 
Pedro Lopes, solicitando que 
seja efetuado o trabalho de 
Pintura de Sinalização Ho-
rizontal e Vertical e Placas 
de sinalização, no Bairro 
Esplanada IV.

Indicação n. 159/2021 
Vereador Vanderson Car-
doso

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário de 
Cultura, Altair A. Trentin, 
solicitando que sejam insta-
lados ventiladores, de mo-
delo industrial, nas quadras 
poliesportivas, localizadas, 
na Rua São José dos Pinhais 
e Rua D.

SECRETARIA DAS 
SESSÕES, 21 DE MAIO 
DE 2021.

Jacqueline C. Tomiazzi 
Belotti,

Coordenadora de Ativi-
dades Legislativa.

D A 1 ª  S E S S Ã O 
LEGISLATIVA,DA 9ª 
LEGISLATURA, 

NO DIA 24/05/2021 
–

EXPEDIENTE DE 
VEREADORES

– Projeto de Lei nº 17, 
de 17 de maio de 2021. 
Vereador Vanderson Car-
doso

“Veda a nomeação para 
cargos em comissão de 
pessoas que tenham sido 
condenadas pelas Leis Fe-
derais n. 11.340/2006 e n. 
13.104/2015, no âmbito 
do Município de Chapa-
dão Do Sul”.

– Projeto de Lei nº 18, 
de 17 de maio de 2021. 
Vereador Vanderson Car-
doso

“Dispõe sobre o alinha-
mento e a retirada de fios 
em desuso e desordenados 
existentes em postes de 
energia elétrica e dá outras 
providências”.

Indicação n.  149/2021 
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, no sentido de que seja 
contratado um serviço de 
fiscalização ostensiva para 
contenção da COVID-19: 
Fiscalização de estabeleci-
mentos comerciais, rondas 
nas ruas para identificação 
de pessoas sem máscaras, 
auxílio a Polícia Militar 
em abordagens que forem 
necessárias. A fiscalização 
seria realizada 12 horas por 

dia, inclusive sábados, do-
mingos e feriados, e, esses 
fiscais não teriam a autori-
dade de multar, apenas de 
orientar e servir como um 
braço de apoio à Polícia e 
aos Fiscais Municipais.

Indicação n. 150/2021 
Vereador Vanderson Car-
doso

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, e 
depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao 
Prefeito Municipal, João 
Carlos Krug, com cópia 
ao Secretário de Obras, 
Transportes e Serviços 
Públicos, Ivanor Zorzo, 
solicitando a instalação de 
Poste de Iluminação Pú-
blica, na Avenida Paraná, 
entre a Rua Itaúna do Sul, 
até a Travessa Itambé.

Indicação n. 151/2021 
Vereador Vanderson Car-

doso

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, e 
depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao 
Gerente Regional da Sa-
nesul, Município de Cha-
padão do Sul, Sr. Bruno 
Borges, solicitando que 
seja instalada iluminação 
adequada, dentro dos dois 
pátios que abrigam os 
poços de água da Sanesul, 
um localizado na Avenida 
Rio Grande do Sul, esqui-
na com a Avenida Goiás e 
outro localizado na Rua 
Vinte e Oito, esquina com 
a Rua Cinco.

Indicação n. 152/2021 
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 instalado um Pai-
nel dentro da Rodoviária, 
informando os itinerários 
dos ônibus para os passa-
geiros, além de numera-
ção das plataformas dos 
ônibus.

Indicação n. 153/2021 
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 sejam disponibiliza-
dos dois guardas pra fica-
rem na Rodoviária, sendo 
um para atender na frente 
e outro nos fundos.

Indicação n. 154/2021 
Vereador André dos An-
jos

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 SEDEMA, 
José Teixeira Júnior, no 
sentido de que sejam re-
tomados os estudos de 
viabilidade de implan-
tação de uma Incubado-
ra de Indústrias voltada 
para os empresários que 
produzem em locais  ina-
dequados  dificultando o 
crescimento do seu ne-
gócio, inviabilizando, 
muitas vezes, a geração 
de emprego, assim como 
trazendo transtornos para 
os moradores que vivem 
ao lado dessas empresas.

Indicação n. 155/2021 
Vereador André dos An-
jos

INDICA-SE à Mesa, 

na forma regimental, e de-
pois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao 
Prefeito Municipal, João 
Carlos Krug, com cópia ao 
Secretário SEDEMA, José 
Teixeira Júnior, solicitando 
para que seja realizado um 
estudo de viabilidade em 
parceria com o SEBRAE 
e Associação Comercial 
no sentido de constituir 
no município o Balcão de 
Negócios voltados para os 
prestadores de serviço e 
profissionais liberais que es-
tão iniciando suas empresas 
e negócios.

 

Indicação n. 156/2021 
Vereadores Emerson Sapo, 
Mika e Ká Nogueira

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal João Carlos Krug, 
com cópia às Secretárias de 
Governo, Srª Agnes Scheer 
Miler e à de Saúde, Srª Valé-
ria Lopes dos Santos e com 
cópia ao Conselho Munici-
pal de Saúde, para que se 
providencie, o mais urgente 
possível a LICITAÇÃO DE 
UMA ARERONAVE UTI 
para quando os munícipes, 
vítimas de acidentes graves, 
como o que vitimou na tarde 
do dia 17/05/2021 nosso 
colega de trabalho, Sr. Elias 
não mais contem com a 
sorte, de estradas adequadas 
e tempo de sobra, para que 
o trabalho de estabilização 
feito pela Equipe Médica 
em Chapadão do Sul seja o 
suficiente.

A licitação e/ou contrata-
ção de um serviço de trans-
porte especializado, como 
essa aeronave, pode ser 
feito por tempo determina-
do e, por custo de remoção, 
o que para o município é e 
melhor modalidade, já que 
o contrato na modalidade 
PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇO, pode ser feito a partir 
do momento em que forem 
cotadas empresas que dispo-
nham do serviço, em que em 
se pagaria apenas quando 
houver a necessidade de uso 
do suporte especializado.

MENSAGEM DO EXE-
CUTIVO

– Mensagem nº 015/2021, 
encaminha Projeto de Lei nº 
16/2021, Executivo que 
“Dispõe sobre a Política 
Municipal de Regularização 
Fundiária do Município de 
Chapadão do Sul – MS e dá 
outras providências”. 

– Mensagem nº 016/2021, 
encaminha Projeto de Lei nº 
21/2021, Executivo que 
“Concede Subvenção a 
LAR DO IDOSO PAULO 
DE TARSO e dá outras 
providências”. 

SECRETARIA DAS 
SESSÕES, 21 DE MAIO 
DE 2021.

Jacqueline C. Tomiazzi 
Belotti,

Coordenadora de Ativi-
dades Legislativa.

PAUTA PARA A 1327ª 
SESSÃO ORDINÁRIA,
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Figueirão: Prefeito Juvenal pediu asfalto 
e recuperação de estradas rurais

O prefeito da cidade de 
Figueirão, Juvenal Conso-
laro (PTB), participou do 
Governo Presente, realiza-
do no dia 27, na cidade de 
Costa Rica, e em audiência 
com governador Reinaldo 
Azambuja, e apresentou as 
suas reivindicações, como, 

Figueirão: Vereadores estão em busca de 
recursos para construção de um estádio

OS vereadores de Figuei-
rão, Abadio Ribeiro (PSD), 
Juliano Nogueira (PSD), 
Flávia Bravo (PSDB), Lu-
ciene Teodoro  (PTB), Re-
nata Mortari (PTB), Kelly 
Bernardes (PTB) onde soli-
citaram  recursos de emenda 
parlamentar específica para 
a construção do Estádio 
Municipal no município de 
Figueirão.

“A construção desse Estádio proporcionará tanto às crianças, quanto aos jovens 
e munícipes em um espaço para práticas desportivas e de lazer, o que resultará em 
uma maior qualidade de vida da população”, pontuam os vereadores.

A solicitação  feita pelos vereadores, através do assessor parlamentar Adilson 
Rodrigues,  e será entregue ao senador Nelsinho Trad (PSD). “Com a construção do 
Estádio Municipal poderemos desenvolver projetos esportivos para melhorar a qua-
lidade de vida das crianças e adolescentes”,  explicaram os  vereadores do PSD.

Paulo Corrêa discute próxima etapa de projeto 
pela retomada da economia em MS

O presidente da Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso do Sul 
(ALEMS), deputado Paulo Corrêa 
(PSDB), discutiu, nesta quarta-feira 
(26), a próxima etapa do projeto de 
retomada da economia do setor de 
bares e restaurantes e trabalhadores 
da Cultura, gravemente afetados 
pelas restrições impostas pela pan-
demia da Covid-19.

Após uma série de reuniões, 
como parte do projeto denominado 
“Em Frente MS”, de iniciativa da 

Fiems, um conjunto de medidas pontuais de auxílio aos segmentos foi entregue ao secretário Eduardo 
Riedel, que estava representando, na ocasião, o governador Reinaldo Azambuja.

Conforme Paulo Corrêa, tão logo o Governo do Estado envie o texto à Assembleia Legislativa, 
o projeto tramitará em regime de urgência. “Acredito que até a primeira dezena de junho temos um 
projeto elaborado”, disse.

“Nesta reunião, estamos discutindo as medidas que o Governo do Estado pode tomar para auxiliar 
neste processo de retomada. Estamos recebendo da Fiems indicações e possibilidades, que foram 
reunidas nestas rodadas com os setores afetados. Vamos internalizar no Governo, ver o que é possível 
fazer e enviar para a Assembleia Legislativa”, explicou Riedel.

De acordo com Riedel, as sugestões serão analisadas rapidamente pelo Governo para que os 
segmentos envolvidos tenham um fôlego e voltem à normalidade.

O planejamento, conforme o presidente da Fiems, Sérgio Longen, foi estruturado em três eixos: 
crédito, área tributária e a questão da flexibilidade de horário. “O setor fragilizado se movimenta rá-
pido e é dessa forma objetiva que buscamos algumas ações. Finalizamos uma proposta e esperamos 
que avance de forma célere”, destacou.-  Maisse Cunha/Assessoria Parlamentar   Foto: Cyro 
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asfalto e  recapeamento 
asfáltico e olhos sensíveis 
as estradas rurais do muni-
cípio de Figueirão.

“Recapeamento de as-
falto, asfaltar lugares não 
asfaltados, também pedi-
mos olhos para a estradas 
rurais, como cascalhamen-

to, para que possamos fazer 
os transportes necessários, 
de alimentos e até de estu-
dantes”, destacou o prefeito 
Juvenal.

INVESTIMENTOS 
PROPRIOS prefeito de 
Figueirão afirma que já há 
investimentos com recur-
sos próprios para a cidade. 
“Licitamos a compra de 
três caminhões traçados 
com capacidade para trans-
porte de 14 metros cúbicos. 
Daremos início a constru-
ção de calçadas e faremos 
a aquisição a contratação 
de quatro médicos em es-
pecialidades em ortopedia, 

Figueirão: Prefeito veta projeto que proibiria uso de 
marca pessoal na administração pública

O prefeito de Figuei-
rão, Juvenal Consolaro 
(PTB), vetou totalmente 
projeto de lei que proibi-
ria o uso de logomarcas, 
slogans, cores, períodos de 
administração, ou quais-
quer outros símbolos na 
administração pública. 
A mensagem à Câmara 
Municipal foi publicada 
na edição do Diário Oficial 
da Assomasul (Associação 
dos Municípios de Mato 
Grosso do Sul).

Consolaro considerou 
que a matéria padece de 
vícios de inconstitucio-
nalidade. O primeiro con-
trariaria o parágrafo 1º do 
artigo 37 da Constituição 
Federal, que determina 
que toda a publicidade do 
Poder Público deve ser 
informativa, educativa ou 
de educação, sem constar 
nomes, marcas ou qual-
quer coisa que caracterize 
promoção pessoal.

“Por conseguinte, já 
está mais que consolidado 

o entendimento a respeito 
da utilização dos símbolos 
municipais e a marca do 
governo, podendo, inclu-
sive, fazer uso de slogan, 
desde que não caracterize 
a promoção pessoal, sendo 
esta uma prerrogativa da 
Administração quando da 
sua elaboração”, escreveu 
o prefeito.

O petebista alegou ain-
da que a matéria invade 
competência do Executivo. 
Cabe à Câmara decidir se 
mantém o veto ou o derru-
ba. Neste caso, a Câmara 
promulga a lei.

A limitação de marcas e 
slogans de cunho persona-
lista já é vedada em diver-
sas prefeituras e também 
pelo Governo do Estado. 
Apenas brasões e bandeiras 
são permitidos e slogans 
que não façam promoção 
pessoal do gestor.

O vice-prefei to  de 
Cassilândia Valdecy Costa, 
juntamente com diretor 
de cultura do munícipio 
Sandro César e da secretária 
de turismo, cultura, esporte, 
lazer e meio ambiente Ana 
Carolina V. Lessi participou 
de uma reunião na capital 
do estado com o presidente 
da Fundação de cultura de 
MS, Gustavo de Arruda 
Castelo, para buscar apoio 
para fomentar o projeto 

Cassilândia busca apoio para o 
Projeto “Cassilândia seu povo, 
sua cultura, sua Historia”

“Cassilândia seu povo, sua 
cultura, sua história”. 

O projeto tem o objetivo 
de fomentar e desenvolver 
um projeto com músicos, 
artesões e pessoas ligadas 
a essa área possam ser 
contempladas, juntamente 
com o desenvolvimento 
através de live que será 
feito um documentário das 
nossas riquezas, da história 
política, cultural e até 

mesmo culinária da nossa 
região, sendo mostrado 
em quatro capítulos com o 
aniversário da cidade sendo 
a data a ser prestigiada.
Gustavo de Arruda, afirmou 
que vê o projeto com bons 
olhos e que afirmou que 
é parceiro deste projeto 
como esses afinal com 
a pandemia todos estão 
passando por dificuldades 
e que dessa forma poderia 
dar uma alavancada nesse 
setor e precisamente no 
munícipio de Cassilândia 
e acredita que até meados 
de junho tudo já estará 
concretizado.

GOVERNADOR ANUNCIA NOVAS 
OBRAS PARA CASSILÂNDIA

Em reunião com o vice-prefeito Valdecy Costa que no ato estava representando o 
prefeito Jair Boni, Azambuja anunciou que estará deslocando uma equipe técnica para 
fazer um levantamento nas pontes que ligam as estradas rurais do munícipio para o 
escoamento da produtividade, a fim de observar quais serão contempladas.

Ainda foi solicitado tam-
bém o recapeamento asfáltico 
dos bairros que ainda não 
foram contemplados, um com-
promisso  do prefeito e vice 
que com o apoio do governo 
será concretizado.

Na ocasião o vice-prefeito 
pediu que o governador olhe 
com bons olhos a instalação do 
Corpo de bombeiros no muní-
cipio, bem como uma extensão 
do curso de direito, ambos 
compromissos de campanha 

firmados com a população.
Valdecy destacou o compromisso do governador com o munícipio e que as solici-

tações feitas serão observadas com carinho pelo governador, destacando o respeito e 
estima de Reinaldo Azambuja com Jair Boni e a cidade de Cassilândia.

Além do vice-prefeito de Cassilândia o governador se reuniu também com os 
prefeitos de Agua Clara, Selviria, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Inocência e Três 
Lagoas. “Cada cidade tem uma demanda diferente, com sua prioridade por isso 
importante ouvir as lideranças. Aqui a municipalismo é realidade e não apenas uma 
tese”, disse o governador.

O secretário de infraestrutura, Eduardo Riedel, disse que a execução dessas obras é 
um compromisso do governo e que todos esses projetos vão transformar a economia 
do Estado, com obras em diferentes setores.
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Prefeito Dalmy solicitou 
apoio para Construção do Polo
Industrial em Alcinópolis

O prefeito municipal 
de Alcinópolis, Dalmy 
Crisóstomo, apresentou 
algumas reivindicações 
para o governado Reinal-
do Azambuja, durante a 
realização do Governo 
Presente, que vem de 
encontro ao desenvolvi-

Alcinópolis garante novas  
moradias a 25 famílias da 

Atendendo ao muni-
cípio de Alcinópolis em 
suas principais deman-
das para garantir casas a 
população dos respecti-
vos município, Maria do 
Carmo Avesani Lopez, 
diretora-presidente da 
Agência de Habitação 
Popular de Mato Grosso 

Prefeito Dalmy acompanha entrega de título de 
estabelecimento de produto de origem animal SIM-COINTA

O Prefeito de Al-
c inópol i s  Dalmy 
Crisóstomo da Sil-
va, acompanhado da 
Secretaria de Desen-
volvimento, Bruna 
Barbosa e da médica 
veterinária Maria-
ne Borges, estiveram 
presentes na entrega 
de título de estabele-
cimento de produto de 
origem animal SIM-
COINTA. A entrega 
foi feita ao senhor 

Prefeito e vereadores recebem governador e secretário 
de obras para definir investimentos em Costa Rica

O município de Costa 
Rica foi o anfitrião do en-
contro “Governo Presente” 
, evento que reúniu prefeitu-
ras e o Governo do Estado. 
O prefeito Cleverson Alves 
dos Santos, o vice-prefeito 
Roni Cota, e os vereadores 
Manuelina Martins da Silva 
Arantes Cabral, Rosângela 
Marçal, Ailton Amorim, 
Evaldo Paulino e Everaldo 
dos Santos, apresentaram 
demandas para o governa-
dor Reinaldo Azambuja e o 
secretário de obras Eduardo 
Riedel. Também esteve pre-
sente o secretário Sérgio de 
Paula, da Casa Civil.

O evento é promovido 
pelo governo do Estado e a 
escolha de Costa Rica para 
ser sede aponta a vocação 
do município como referên-
cia na região. Os prefeitos 
de Alcinopólis, Chapadão 
do Sul, Camapuã, Figueirão 
Prefeito Cleverson comemora mais uma conquista 
a instalação agência da Caixa em Costa Rica

Em menos de 150 dias de governo o prefeito municipal Dr. Cleverson Alves dos 
Santos, conseguiu um dos grandes benefícios para a população que foi a vinda da 
Caixa Econômica Federal para o município. Uma antiga reivindicação da população 
costarriquense e que por muitos anos se arrastou nos corredores da politica.

O Prefeito fez 
questão de afir-
mar que a con-
quista não foi so-
mente do poder 
executivo, mais 
sim, também do 
Legislativo que 
tem todos seus 
vereadores imbu-
ídos em trabalhar 
para o cidadão.

Nesta quinta-
feira 20, o  presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, juntamente com o presidente 
Bolsonaro, anunciou mais uma ampliação da rede de atendimento do banco.

O plano de expansão da rede em 2021 chega a 130 novas unidades, em 128 dife-
rentes municípios, entre eles COSTA RICA.

Serão 79 unidades para atendimento ao público e 51 unidades especializadas em 
agronegócio, que visam aumentar a capilaridade do banco, alcançando mais regiões 
do interior de cada estado brasileiro. Com a ampliação de sua rede de atendimento, 
a CAIXA beneficiará cerca de 28,6 milhões de brasileiros.

A CAIXA já havia anunciado no início do ano a criação de 79 novas unidades em 
todo o Brasil, sendo 21 unidades voltadas para o agronegócio. Além da continuidade 
da expansão nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a nova expansão também 
atende a mais cidades interioranas das regiões Sul e Sudeste.

mento do município.
O Prefeito Juntamente 

com a Câmara Municipal 
solicitaram ao governador 
Reinaldo Azambuja e aos 
seus secretários estaduais 
Eduardo Riedel e Sérgio de 
Paula, apoio para a instala-
ção de  toda a infraestrutura 

do Polo Industrial de Al-
cinópolis,  parceria para 
a construção de 25 casas 
do programa construindo 
sonhos e o recapeamento 
de ruas e avenidas, além 
construção da ponte de 
concreto sobre o rio Bom 
Sucesso na região da 
fazenda recanto.

Preocupado com a es-
tiagem que se aproxima 
o prefeito solicitou do 
governo do estado e 01 
camionete 0 km equipa-
da com quite incêndio, 
segundo o prefeito os 
investimentos para o 
município ficaria na casa 
e 10 milhões de reais 
em nosso município, 
que prontamente con-
firmou que Alcinopolis 
será atendido.

do Sul (Agehab), conversou 
com autoridades munici-
pais 

O prefeito de Alcinó-
polis, Dalmy Crisóstomo 
da Silva, e o secretário de 
Assistência Social, Aloísio 
Martins Pereira, entrega-
ram nas mãos de Maria do 
Carmo, a documentação de 

25 famílias que serão 
beneficiadas com um 
lar através do Programa 
Substituição de Moradia 
Precária. Após análise 
e confirmação dos da-
dos, as mesmas devem 
aguardar a conclusão das 
obras; caso haja quem 
não cumpra com a etapa, 
reservistas são inclusos 
na lista principal.

No primeiro instante 
da reunião, Carlos Au-
gusto, técnico de habita-
ção, e Ubiratan Rebou-
ças, coordenador especial 
de apoio administrativo, 
ambos da Agehab, aten-
deram os representantes 
do município.

e Paraíso das Águas tam-
bém estiveram na sede 
da prefeitura de Costa 
Rica para apresentar suas 
demandas ao governador 
e o secretário Eduardo 
Riedel.

O prefeito Cleverson 
destacou que é necessário 
a pavimentação asfáltica 
de vinte quilômetros da 
MS-135, que liga a usina 
da ATVOS até a BR-359, 
região conhecida como 
“estreito. Também soli-
citou o recapeamento da 
MS-223 até a MS-306; 
pavimentação asfáltica da 
MS-316, que liga Costa a 
Paraíso.

Nas obras estruturais 
para o município, Clever-
son solicitou ao governa-
dor a reforma e ampliação 
do estádio Laerte Paes 
Coelho e a construção de 
uma nova estação rodovi-

ária no município.
“Tivemos o privilégio 

de receber o governador 
Reinaldo e o secretário 
de obras Eduardo Riedel 
em nossa casa para ouvir 
nossas demandas e temos 
o compromisso que estas 
obras serão realizadas. É 
fruto de nossa articulação 
e boa convivência com 
nossos vizinhos prefeitos 
e com o governo”, desta-
cou o prefeito Cleverson 
Alves.

Várias obras já estão 
com o orçamento ga-
rantido e outras já em 
processo de licitação. O 
governador destacou o 
papel da gestão ativa e 
municipalista.

“O Eduardo Riedel 
[secretário] está dando 
uma dinâmica na Sein-
fra. Temos investimentos 
muito bons: rota Bioceâ-
nica, rodovias estruturan-
tes, estamos agora licitan-
do Costa Rica- Paraíso, 
que é um sonho de todos, 
e Costa Rica à BR-359, 
também uma solicitação 
feita. Essas obras estru-
turantes estão todas sendo 
licitadas”, explicou.

Edson Vitorino, popular 
Timbete, pelo Médico 
veterinário, coordena-
dor do SIM-COINTA, 
Rafael Rezende A.S. 
Ramos.

O SIM (Serviço de 
Inspeção Municipal de 
Alcinópolis) regulariza 
a comercialização de 
produtos de origem ani-
mal, como ovos caipira, 
carnes, mel, leite e deri-
vados, entre outros.

O SIM-COINTA é um 

serviço de Inspeção 
via consórcio, onde 
12 municípios es-
tão cadastrados, en-
tre eles, Costa Rica, 
Figueirão e São Ga-
briel D’Oeste.

 
O selo possibi-

lita que o produtor 
comercialize seus 
produtos dentro 
dos municípios que 
participam do con-
sórcio.

Prefeito de Alcinópolis solicitou mais
policias junto ao Secretario de Segurança

O prefeito municipal 
de Alcinópolis,  Dalmy 
Crisóstomo reuniu com 
o Secretário Adjunto de 
Justiça e Segurança Pú-
b l ica  de  MS,  Corone l 
Ary Carlos Barbosa, para 
tratar de assunto relativo 
à segurança do seu muni-
cípio e solicitar mais con-
tingente de policias para 
o destacamento local.

N a  o p o r tu n id ad e , 
atendendo um pedido 
do comandante da PM 
local,  sargento, Luiz 
César Ferreira de Melo, 
o prefeito solicitou ao 
secretário que seja des-
tinado mais 05 (cinco) 
soldados pra atender as 
demandas do município 
de Alcinópolis ,  para 
atender melhor serviço 

de  segurança  públ ica 
para a população.

D a l m y  a p r e s e n t o u 
também um pedido dos 
moradores  do  Ba i r ro 
Bom Retiro e da nossa 
Câmara Municipal  de 
Vereadores, ajuda com 
urgência pra acabar de 
vez com o vandalismo 
que anda aterrorizando 
os moradores do bairro 
e região.

O Coronel Ary Carlos 
Barbosa, se comprome-
teu a não medir esforços 
para atender nosso pedi-
do. Nosso muito obriga-
do em nome da popula-
ção de Alcinópolis!
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Prefeito João Carlos Krug solicitou 
Poliesportivo, anel viário e quartel para PM

O prefeito Municipal 
de Chapadão do Sul, João 
Carlos Krug, participou  
na cidade de Costa Rica, 
do governo presente, com 
Reinaldo Azambuja, para 
estabelecer metas para ser 
desenvolvida, no municí-
pio.

Em suas reivindicações, 
Krug solicitou do governo 
um centro poliesportivo 
para atender a região, or-

Paraiso das Aguas: Anizio solicitou
anel viário, pavimentação de rodovias

Reinaldo Azambuja 
já adiantou a pavimenta-
ção asfáltica na rodovia 
MS 316 que liga Paraíso 
das Águas à Costa Rica, 
construção do rodoanel 
em Paraíso da Águas, 
pela rodovia BR 060/316 
e a ligação da rodovia que 
passa pela Usina IACO à 
BR 060 (MS 425).

Reinaldo afirmou que 
o processo já está em 
licitação e obra deve ini-
ciar recentemente. Este 
anúncio era aguardado 
com muita ansiedade 
pela população, que de 
fato foi confirmada pelo 
próprio governador. “O 
projeto já contempla a 
alça do anel viário e a 
continuidade da MS 316. 
Nós planejamos, estamos 
licitando e sabemos que é 

çado em R$ 4.7 milhões, 
a necessidade de resolver 
a situação da MS-306na 
questão do O anel viário 
da MS-306, que corta o 
centro da cidade. Desta-
cando que se o trânsito 
foi desviado para as duas 
avenidas paralelas a MS 
306, durante as obras, 
que devem durar de três 
anos ou mais, a situação 
ficará praticamente in-

transitável nas referidas 
Avenida.

Consta também na rei-
vindicação a construção 
ou melhorias no Quartel 
da Policia Militar, que 
hoje não mais comporta 
abrigar a 4ª Cia PM e dis-
se que Recebemos mais 
militares, mas hoje o pes-
soal está lá mal abrigado 
no quartel.

“Na parte habitacional, 
Chapadão do Sul é carente 
em casas para pessoas 
com baixa renda, temos 
mais de 5 mil pessoas 
necessitando de sua casa 
própria e Chapadão do 
Sul é muito carente nesse 
setor, por isso estamos 
buscando p apoio do go-
verno estadual para novas 
unidades habitacionais.

muito importante para toda 
a região”, afirmou.

“Fico muito feliz do 
compromisso reafirmado 
conosco, no sentido da 
construção de nosso rodo-
anel na MS 316, pavimen-
tação asfáltica da MS 316 
entre Paraíso das Águas e 
Costa Rica e o estudo e a 
viabilidade de atender tam-
bém da MS 425, que liga 
a Usina IACO à rodovia 
BR 060”. O rodoanel e a 
pavimentação da MS 316, 
o projeto está em fase de 
licitação, conforme infor-
mou o nosso governador.
Fiz questão de entregar o 
ofício assinado também 
pelo vice-prefeito Roberto 
Carlos e todos os nove 
vereadores: Prof. Leonar-
do, Ueder Angola, Fio do 

Povo, Marquinhos do 
Pouso Alto, Prof. Inês 
Londero, Neife Vida, 
Edson da Oficina, Tuta e 
Ronaldo Paniago.”

O anúncio foi feito 
ao lado do secretário de 
Infraestrutura de Mato 
Grosso do Sul, Eduardo 
Riedel, que acompanha o 
governador e a comitiva 
na cidade de Costa Rica. 
(foto)

O prefeito de Para-
íso das Águas, Anízio 
Andrade (DEM) e o ex-
prefeito Ivan da Cruz 
Pereira, o Xixi (DEM), 
atual assessor executivo 
do Governo do Estado de 
Mato Grosso do Sul, es-
tão presentes no evento.
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Infomativo da Câmara Municipal de Paraíso das Águas Câmara Municipal de Alcinópolis
pondera o primeiro quadriênio de 2021

Abril findou-se. E nes-
ses quatro meses passados 
o Legislativo Municipal de 
Alcinópolis tem cumprido 
seu papel que, de acordo 
com a Constituição Fede-
ral, é legislar e fiscalizar 
os atos do executivo, bem 
como elaborar e revisar 
o conjunto de leis que 
regem a vida das pessoas 
e o funcionamento do 
município. O início deste 
ano foi marcado, também, 
pelo início de mandato de 
nove vereadores eleitos no 
último processo eleitoral 
registrado em 2020 e que 
seguirá até 2024.

Até o momento, foram 
registradas quatro sessões 
solenes, e nove sessões 
ordinárias. E são nestas 
últimas, em que os vere-
adores podem apresentar 
suas indicações, requeri-
mentos, votar projetos de 
lei, encaminhar moções 
e tornar público todas as 

Duas Moções de Aplausos são 
votadas durante Sessão Ordinária

Os vereadores de Al-
cinópolis reuniram-se 
para  rea l iza rem uma 
Sessão Ordinária no ple-
nár io  “Adol fo  Alves 
Carneiro”, oportunidade 
em que foram apresen-
tadas duas Moções de 
Aplausos, de autoria do 
vereador Fernando Nico-
letti (DEM), destinadas 
ao Secretário de Estado 
de Saúde, Geraldo Re-
sende, e ao Secretário 
Munic ipa l  de  Saúde , 
João Abadio de Oliveira 
Neto, estendendo-se a 
toda sua equipe.

Estas Moções são a 
materialização do re-
conhecimento do Le-
gislativo Municipal aos 
profissionais da saúde 
pela atuação no com-
bate ao vírus Covid-19. 
Após apresentadas, as 
Moções foram colocadas 
em votação e aprovadas 
com unanimidade dos 
votos dos vereadores 
presentes.

Estava em pauta, ain-

Vereador Neife Vida agradece ao deputado Eduardo Rocha 
pela destinação de recursos para a saúde do Município

O vereador Neife Vida 
(DEM) durante a realização 
da 16ª Sessão Ordinária, 
nesta segunda-feira (17/5) 
fez questão de agradecer 
ao deputado estadual Edu-
ardo Rocha (MDB) pela 
destinação de uma emenda 
parlamentar no valor de R$ 
50 mil para custeios na área 
da saúde do município.

Vereador Edson da Oficina solicita caminhão pipa para mo-
lhar ruas não pavimentadas do distrito de Bela Alvorada

 Vereador Edson da Oficina solicita caminhão pipa para molhar ruas não pavimen-
tadas do distrito de Bela Alvorada

O vereador Edson da Oficina (DEM) apresentou nesta segunda-feira (17/5) indi-
cação à Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana, indicação solicitando 
caminhão pipa para molhar as ruas não pavimentadas do distrito de Bela Alvorada, 
neste período de seca.

Segundo o vereador, a seca e a poeira está afetando a saúde respiratória da popu-
lação. 

Algumas ruas do distrito ainda não estão pavimentadas devido à processo licitatório 
que está em andamento.

Edson aproveitou para agradecer desde já à Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Vereador Fio do Povo cobra dos Correios 
melhorias na entrega de correspondências

O vereador Fio do Povo (PSDB) durante a realização da sessão da Câmara Muni-
cipal nesta segunda-feira(17/5) fez cobranças aos Correios e Telégrafos no sentido de 
melhorar o atendimento aos cidadãos paraisenses na entrega de correspondências.

De acordo com o vereador, as entregas não estão sendo feitas de forma regular, nas 
residências, conforme deve ser, o que está gerando até prejuízos, pois sem encontrar 
o destinatário, as correspondências retornam ao remetente.

O vereador informou que conversou com o responsável da unidade de Paraíso das 
Águas, que repassou a informação de que a dificuldade do carteiro é em relação à falta 
de numeração dos imóveis.

Diante do exposto, o vereador aproveitou a presença do prefeito Anízio Andrade 
(DEM, que estava em plenário, para que possa se reunir com os responsáveis deste 
setor, para orientar a população à enumerar seu imóvel, no sentido de facilitar a loca-
lização por parte dos Correios.

Mesmo assim, o  vereador informou que encaminhará um ofício à regional dos 
Correios e Telégrafos reivindicando por melhorias neste sentido.

Vereadora Profª Inês Londero garante junto ao deputado 
Gerson Claro veículo para atender o Conselho Tutelar

A vereadora Profª Inês Londero (PSD) informou na 16ª Sessão Ordinária desta 
que garantiu junto ao deputado estadual Gerson Claro (PP), emenda parlamentar para 
aquisição de um veículo para atender do Conselho Tutelar do município.

Segundo a vereadora, precisará de um complemento de recurso municipal por parte 
da Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas para a aquisição do veículo. 

“Agradeço ao deputado Gerson Claro pela sensibilidade e atender nosso município 
com esta importante emenda”, destacou.

Segundo o vereador, 
o recurso é de suma im-
portância para atender a 
população paraisense.

“O deputado Eduardo 
Rocha sempre foi o mais 
votado em nosso muni-
cípio, sempre parceiro e 
nunca deixou de destinar 
recursos para atender nos-
sa população, por isso, 

faço questão de agradece-
lo”, destacou.

O vereador Neife Vida 
também agradeceu ao apoio 
dos vereador Marquinhos 
do Pouso Alto (PSDB) e 
Edson da Oficina (DEM) 
que também sempre apoia-
ram ao deputado e são 
responsáveis da conquista 
do recurso.

Confira as indicações dos vereadores lidas em 
Plenário, durante a realização da Sessão Ordiná-

ria.
 
INDICAÇÕES DE 98  A 100 DE 2021. 
Texto - Secretaria da Câmara Municipal de Paraíso das Águas - MS. 
N.° 098/2021
Autoria: Vereador Edson da Oficina
INDICA ao Exmo.  Srº Anízio Sobrinho de Andrade, Prefeito Municipal, com cópia 

a Secretária Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana a Srª. Silvia Simone Pinho 
Rohdem Silva o estudo e a viabilização no sentido de molhar as ruas não pavimentadas 
do Distrito de Bela Alvorada, neste município. 

N.° 099/2021
Autoria: Vereadores: Neife Vida, Tuta, Ueder de Paula
INDICA ao Exmo.  Srº Anízio Sobrinho de Andrade, Prefeito Municipal, com cópia 

a Secretária Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana a Srª Silvia Simone Pinho 
Rohdem Silva, o estudo e a viabilização no sentido de fazer os reparos necessários na 
iluminação pública de nossa cidade, bem como na Rua Celestina Faustina da Cruz, em 
frente o Salão de Cabelereiro da Ilda, neste município. 

 
N.º 100/2021
Autoria: Fio do Povo  
INDICA ao Exmo.  Srº Anízio Sobrinho de Andrade, Prefeito Municipal, o estudo 

e a viabilização no sentido de fazer a doação de terreno para a construção da Igreja 

suas ações.
Já nestes meses, a 

Câmara chegou à marca 
de 103 indicações enca-
minhadas ao Executivo 
Municipal, documentos 
que tratavam de melho-
rias para o município e 
abrangia os mais diversos 
temas: desde saúde, edu-
cação, assistência social, 
até meio ambiente, obras, 
cultura e turismo, perpas-
sando por temas como 
finanças e administração.

A participação dos ve-
readores em Alcinópolis 
tem sido exímia, uma vez 
que se fazem presentes 
nas discussões, audiên-
cias, eventos (quando pos-
sível), reuniões e até nas 
secretarias municipais. 
Os parlamentares, ainda, 
tem uma atenção especial 
quando o assunto é buscar 
emendas parlamentares 
que possam trazer melho-
rias e qualidade de vida 

para o cidadão alcinopo-
lense, mantendo sempre 
uma boa relação com o 
executivo municipal.

O Legislativo na pan-
demia

Vivemos um momento 
de recolhimento. Alguns 
cuidados devem ser to-
mados devido a pande-
mia que assola o país e o 
mundo, ocasionado pelo 
vírus Covid-19 e suas 
variantes. No entanto, 
as ações legislativas não 
pararam.

Desta forma, algumas 
medidas foram tomadas 
para que o Legislativo 
Municipal exercesse sua 
função com segurança 
para os servidores, ve-
readores e a população, 
dentre elas está a reali-
zação das sessões sem 
a presença de público, 
porém, para se garantir o 
acesso dos munícipes aos 
trabalhos realizados, as 
sessões são transmitidas 
em tempo real, através 
das mídias sociais ofi-
ciais.

Estas medidas aten-
dem às recomendações da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, em consonância 
com as orientações da 
Organização Mundial de 
Saúde – OMS, e legiti-

da, a apresentação das 
indicações dos vereado-
res. De autoria do vere-
ador Fernando Nicoletti 
(DEM), estavam indica-
ções que sugeria o au-
mento do valor da Bolsa 
de Incentivo à Cultura, 
destinada aos membros 
da Banda Musical “Iul-
le Martins Rezende”, e 
que sugeria um estudo 
possibilitando parcerias 
a fim de destinar um 
local como ponto de 
Terminal Rodoviário 
em Alcinópolis.

De autor ia  do ve-
reador Ademir Müller 
(PSDB) es tavam in-
dicações que sugeria 
manutenção de pontes 
em duas propriedades 
do município; a via-
bi l idade do acompa-
nhamento dos agentes 
comunitários de saúde 
aos moradores do bairro 
Novo Belo Horizonte; e 
a criação de um projeto 
de isenção de impostos 

atrasados de terrenos 
de pessoas de baixa 
renda, para que estas 
não sejam impossibi-
litadas de participarem 
de Programas Sociais 
de Habitação.

Já a vereadora Pau-
l a  d o  E d i v a l d i n h o 
(DEM), sugeriu que 
fossem intensificadas 
as rondas ostensivas 
no bairro Jardim Pôr 
do Sol entre o período 
de 23h00 até 05h00. A 
vereadora Rosangela 
Garcia (PL) também 
apresentou suas in-
dicações,  sugerindo 
tanto  a  contra tação 
de um médico para o 
atendimento no Posto 
de Saúde da Família 
– PSF, quanto a insta-
lação de uma unidade 
do PROCON no mu-
nicípio.

As  sessões  es tão 
acontecendo sem a pre-
sença de público e com 
transmissão ao vivo 
pelas mídias sociais 
oficiais. Esta medida 
foi adotada a partir das 
recomendações da Se-
cretaria Municipal de 
Saúde, em consonân-
cia com as orientações 
da Organização Mun-
dial de Saúde – OMS, 
e legitimada através 
de Portaria Legislativa 
publicada no dia 12 de 
março, no que tange 
aos cuidados de deve-
rão ser tomados para 
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Três famílias de Paraíso das Águas são contempladas com unidades 
habitacionais no Programa Municipal Aconchego do Meu Lar

O prefeito municipal de 
Paraíso das Águas, Aní-
zio Sobrinho de Andrade 
acompanhado dos secre-
tários Adriano Dias Agos-
tinho e Rozilda Pereira 
da Silva e do vereadores 
Ueder Pereira de Paula, 
entregou  três unidades 
habitacionais do Programa 
Aconchego do Meu Lar, 
idealizado pela Prefeitura 
Municipal de Paraíso das 
Águas na gestão anterior.

“Hoje, como prefeito, 

O prefeito Anízio 
Andrade (DEM) fez 
questão de agradecer 
pessoalmente a equi-
p e  d a  E n e r g i s a  d e 
Mato Grosso do Sul, 
que realiza o serviço 
de rebaixamento de 
rede elétrica no Jar-
dim do Éden, de suma 
importância para os 
moradores da região, 
em especial às empre-
sas instaladas.

O prefeito Anízio 

Uniggel Sementes® ganha representante em 
órgão nacional de sementes de soja

A Uniggel Semen-
tes® ganhou uma re-
presentação muito im-
portante na ABRASS 
– Associação Brasileira 
de Sementes de Soja. 
Gilvânio Pereira, nosso 
gerente comercial, ago-
ra também é Diretor de 
Projetos e Comissões da 
ABRASS.

    O objetivo da 
ABRASS é fortalecer 
a produção de semen-
tes de soja, valorizar a 
atividade e seu produto 
final, revertendo bene-
fícios para toda a cadeia 
produtiva da soja. Além 
disso, também atua em 
prol das boas práticas 
na produção de semen-
tes, regulamentação ju-
rídica, marcos legais, 
difusão de produtos que 
levem competitividade 
ao agricultor, aperfeiço-
amento de instrumentos 
de políticas públicas e 
outras frentes de desen-
volvimento da cadeia 
produtiva.

    A eleição que con-
sagrou o novo Diretor 
de Projetos e Comissões 
foi realizada no último 
dia 30/03 e o seu man-
dato tem vigor durante 
o biênio.

    A nova diretoria 
tem como propósito “a 
busca por maior partici-
pação dos associados em 
geral, para que juntos 
possamos dividir res-
ponsabilidades e assim 
somarmos forças em 
prol de uma associação 
sólida e transparente 
para todos”.

    Dentre os princi-
pais compromissos da 
nova gestão estão:

·           Aumentar o 
número de associados, 
em todos os estados 
produtores da federação, 
visando fortalecer os 
multiplicadores de se-
mentes nas negociações 
das demandas do setor e 
a representatividade da 
nossa associação;

·           Implantar um 
modelo de gestão pau-
tado pela transparência, 
onde os associados pos-
sam obter informações 
claras, sobre todas as 
ações administrativas 
e financeiras da Asso-
ciação;

·           Criar um pro-
tocolo de comunicação 
eficiente, destacando a 
importância da união 
dos multiplicadores de 
Sementes em temas re-

lacionados, tais como a Lei 
de Proteção de Cultivares e 
seus efeitos;

·            Buscar maior 
aproximação e a efetivação 
de agenda positiva com os 
obtentores de tecnologia e 
germoplasma, associações, 
instituições governamentais 
e privadas, para alinhamento 
das demandas de interesse 
do setor;

·           Participar e/
ou desenvolver programas 
que possam contribuir com 
melhoria da qualidade das 
sementes.

    A Uniggel Sementes de-
seja à nova gestão e ao nosso 
gerente comercial, Gilvânio 
Pereira, um excelente man-
dato, com muitos avanços 
para todos que participam 
da cadeia produtiva da soja, 
mantendo sempre uma parce-
ria transparente para semear 
o desenvolvimento.

Confira a lista completa da 
Diretoria:

Presidente – Gladir To-
mazelli;

Vice-presidente – André 
Schwening;

Diretor Financeiro – Luís 
César Miranda Júnior;

Diretora Administrativa – 
Cristiane Morinaga;

Diretora de Comunicação 
e MKT – Manoela Bertag-
nolli;

Diretor de Projetos e Co-
missões – Gilvanio Pereira 
da Silva;

Diretor de Soluções e Be-
nefícios – Leandro César 
Ribeiro de Oliveira;

Diretor de Integração Re-
gional – Idone Luiz Grolli;

Concluídos os experimentos de soja, safra 2020/2021 pela Fundação Chapadão. 
Os resultados serão em breve 
apresentados aos associados.

Segundo o Pesquisador da 
Fundação Chapadão, Dr. Jeffer-
son Luis Anselmo, neste ano 
agrícola que se finda foram cul-
tivadas em condições de campo 
60 variedades, em Chapadão do 
Sul, Chapadão do Céu, Costa 
Rica/Baús, Paraíso das Águas, 
Paranaíba e Alcinópolis.

O clima neste ano foi severo com a falta de chuvas, o que prejudicou a perfor-
mance das variedades de ciclo mais tardio em solos arenosos, mesmo protelando a 
semeadura em torno de 15 dias. Já em solos argilosos a produtividade ficou dentro 
das expectativas.

Em anos de La Ñina, evidencia maiores períodos de estiagem, principalmente 
no centro-sul do país, ocasionando maiores perdas de produtividade. Para atenuar 
essas perdas, algumas práticas agrícolas como: Rotação de culturas e formação 
de palhadas; Integração Lavoura-pecuária; Correção do solo em tempo adequado, 
adubação equilibrada; escolha de cultivares adaptadas pra cada região e manejo 
adequado da cultura são primordiais para o sucesso da atividade. Evidenciando as 
suas importâncias nesse ano atípico.

Os resultados estão sendo finalizados e serão disponibilizados em reunião com os 
associados nos próximos dias, com apresentação das melhores variedades a serem 
cultivadas nos diversos ambientes de produção.

A Fundação Chapadão trabalha no desenvolvimento técnico científico, voltado 
ao incremento da produção agropecuária e se tornou reconhecida como a principal 
empresa de pesquisa, difusão e inovação para a agropecuária da região dos chapa-
dões, expandindo cada vez mais o seu campo de atuação.

Fundação Chapadão – Práticas agrícolas adequadas para 
cada tipo de solo são evidenciadas em ano de La Ñina

poder continuar o Programa 
Aconchego do Meu Lar, 
iniciado na antiga gestão, é 
muito gratificante e motivo 
de orgulho para todos nós 
do executivo municipal. O 
andamento desse projeto 
só é possível graças a uma 
gestão séria, honesta, que 
tem responsabilidade com 
o dinheiro público e que 
tem o apoio da Câmara 
Municipal de Vereadores”, 
mencionou o prefeito Aní-

zio Andrade.
Para  a  cons t rução 

das três casas em alve-
naria, foram investidos 
R$232.570,75(duzentos e 
trinta e dois mil, quinhen-
tos e setenta reais e setenta 
e cinco centavos), recursos 
100% municipal.

As moradias possuem 
45 metros quadrados (cada 
uma delas) que são divi-
didas entre sala, cozinha, 
dois quartos e banheiro.

Os munícipes contem-
plados são: Nadia Mariana 
Souza Silva, João Edson 
dos Santos e Luzia Fran-
cisca de Paula

O Programa Aconchego 
do Meu Lar é destinado a 
famílias de baixa renda e, 
as residências são cons-
truídas no próprio lote 
da pessoa. O objetivo é a 
substituição das casas de 

Energisa atende pedido do prefeito e realiza rebai-
xamento de rede elétrica em Paraíso das Águas

esteve pessoalmente 
na sede da Energisa 
em Campo Grande, 
onde se reuniu com o 
coordenador de aten-
dimento de grandes 
clientes e poder pú-
bl ico,  Dian Clei ton 
de Brito e solicitou 
melhorias nos servi-
ços da Energisa em 
Para íso  das  Águas , 
como a  cons t rução 
da rede de baixa ten-

s ã o  e m  v á r i a s  r u a s 
da cidade,  incluindo 
a Rua Neudi Roberto 
Tozzo, às margens da 
rodovia BR 060 após 
o  Auto  Pos to  Tozzo 
sentido Fort Forma e 
segmento da Rua Val-
deci Feltrin, no Jardim 
Ary Tozzo e na Rua 
Eden Carlo da Silva no 
Jardim do Éden.

Para os empresários 
da região é uma grande 
conquis ta ,  onde me-
lhora e muito a quali-
dade no fornecimento 
de energia elétrica.

O prefe i to  Aníz io 
Andrade agradeceu a 
Energisa pelo apoio e 
atendimento da soli-
citação.
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Cassilândia: Administração está com várias frentes de obras no município
N e s s e s  p r i m e i r o s 

cinco meses do ano, a 
administração municipal 
do prefeito Jair Boni Cogo, 
estabeleceu varias frentes 
de serviços, que estão 
sendo executadas pelo 
setor de obras municipal, 
atendendo diversos pontos 
da zona urbana e rural. 

Balneário Municipal 
Um verdadeiro calo na 
administração municipal, 
a obra Paralisada nas 
administrações anteriores, 
com acusações de diversas 
irregularidades, acabou 
sobrando para a atual, que 
teve que retomar a sua 
construção, mesmo sem 
estar no planejamento e 
no orçamento da Prefeitura 
Municipal.

Mas, mesmo assim, o 
prefeito Jair Boni Cogo, 

determinou a conclusão do 
Balneário municipal, que 
vai oferecer aos munícipes 
piscinas, vestiários e sala 
de recepção aos usuários 
e um local para praça de 
alimentação.

A sua conclusão irá 
significar mais lazer e 
melhor qualidade de vida 
para os moradores da 
cidade, dando continuidade 
ao trabalho iniciado com a 
reforma da Ponte Velha 
como ponto turístico de 
Cassilândia.

R e f o r m a s  d o s 
parques – A Secretária de 
Turismo, Cultura, Esporte, 
Lazer e Meio Ambiente 
Ana Carolina V. Lessi,  
informou que todos os 
parques infantis municipais 
com o apoio irrestrito do 
prefeito municipal Jair 

Boni estão passando por 
reformas, sendo assim todos 
irão ser contemplados, 
melhorando o acesso e uso 
dos mesmos pelas crianças 
do município.

Coberturas de quadras 
esportivas- No setor de da 
educação do município, a 
administração municipal, 
construir coberturas nas 
quadras esportivas das 
escolas municipais, Amim 
José e Antônio Paulino, 
com o objetivo de melhorar 
e oferecer mais conforto 
aos  a lunos  nas  aulas 
práticas de educação física 
e treinamentos esportivos 
e futuramente servi como 
local para realizar de 
eventos das escolas.

Mais salas de aulas: 
O Centro Municipal de 
Educação Infantil Luair 
Monteiro Malta Rigonato 
loca l i zado  no  ba i r ro 
Balmante, está ganhando 
02 salas de aulas e dois 
vestiários para atender 
as crianças do bairro, 
melhorando a qualidade 
de aulas e convívio entre 
elas.

Chafariz- Atendendo 
r e i v i n d i c a ç õ e s  d o s 
vereadores e de moradores 
da vila Pernambuco, A 
praça São Joaquim, está 
recebendo da administração 
municipal um chafariz, 
que já esta em fase finam 
de construção e muito em 
breve será entregue aos 
moradores.

A p raça  j á  pos su i 
parquinho para as crianças 
do bairro, uma academia 
ao ar livre, agora está 
recebendo um chafariz.

Zona Rural - São várias 
frentes de obra em todo o 
município e não podemos 
deixar de citar que são 
trabalhos importantes e 
com qualidade.

Galheiro- Na região do 
Galheiro, a administração 
municipal  realizou a 
reforma de uma parte das 
estradas rurais oferecendo 
melhorias em vários pontos 
críticos e hoje o transporte 
de alunos, escoamento de 
produção e a trafegabilidade 
dos proprietários da região 
estão garantidas,

7 Placas – Outra região 
que  t ambém recebeu 
atenção da municipalidade, 
que através da secretaria 
de obras,  real izou os 
serviços de patrolamento e 
cascalhamento de parte da 
estrada das 7 Placas. Essa 
região tem um importante 
papel no desenvolvimento 
d o  m u n i c í p i o ,  c o m 
grande parte da produção 
agropecuária, que tem seu 
escoamento pela a região 
das 7 placas. 

Córrego do Cédro - a 
prefeitura de Cassilândia 
através da secretária de 
obras e com a  supervisão 
do prefeito Jair Boni e 

vice realizou a reforma 
da estrada do córrego do 
Cedro, moradores da região 
que aguardavam ansiosos 
esta obra.

Segundo o vice-prefeito 
Valdecy será feito as caixas 
ao lado da estrada, colocando 
terra aonde tem buraco e o 
cascalhamento em pontos 
críticos da mesma, sendo 
que é uma reinvindicação 
dos produtores de leite 
e pecuaristas daquela 
região.

O prefeito Jair Boni e 
o vice Valdecy sabem das 
dificuldades dos produtores 
rurais ,  agricul tores  e 
pecuaristas e por isso 
estão desenvolvendo um 
programa de reforma das 
estradas rurais do município 
que vai atender de maneira 
gradativa todas as regiões 
do munícipio.

Presidente da Câmara 
agradece administração: 
O Vereador Zé Divino, fez 
questão de tecer elogios 
a atual administração 
afirmando que “Visitando 
a estrada vicinal que liga a 
região do Galheiro, Feijão 
Brabo até a Árvore Grande, 
vimos à necessidade de 
manutenção. Hoje podemos 
ver o trabalho realizado, 
agradeço ao Prefe i to 
juntamente com o Vice e 
toda a equipe da secretaria 
de obras, por atender mais 
está reivindicação, a qual 
irá  atender os produtores 
daquela região” ressaltou 
o vereador Zé Divino.

R e b a i x a m e n t o  d e 
Guias- O prefeito Jair Boni 
atendendo reivindicação 
autorizou a Secretaria de 
Obras a fazer o rebaixamento 
da guia de estacionamento 
da Praça São José na Rua 
Sebastião Leal, que vai 
facilitar para os cadeirantes 
ou deficientes físicos acesso 
a praça.

Construção de novas 
canaletas- Para evitar 
deterioração do asfalto, a 
administração municipal 
esta realizando a construção 
e restruturação de caneletas 
em diversas ruas da cidade, 
com o objetivo de fazer 
com que as aguas que 
correm das chuvas ou de 
residências tenham seus 
escoamentos pelas guias 
e com isso evitará que o 
asfalto seja danificado.

Este serviço está sendo 
feito nas ruas do centro da 
cidade onde vai melhorar o 
trânsito de veículos. 

Segundo o Prefeito 
Municipal Jair Boni não 
adianta ter um asfalto novo 
e o escoamento de água 
não ser feito de maneira 
adequada

Rebaixamento de Guias

Balneário Municipal.... ANTES

Balneário Municipal  depois

Piscinas

Vestiarios 

Construção de novas canaleta

Zona Rural - São várias frentes de obra 

Chafariz

Coberturas de quadras esportivas-

Reformas dos parques

Novas salas de aulas 


