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Alcinópolis: Caixa vai investir mais de
R$ 3 milhões em recuperação ambiental

Numa ação inédita rea-
lizada pelo banco no mês 
do meio ambiente, onde o 
Caixa Florestas busca apri-
morar as ações da entidade 
na área socioambiental.

Prefeitura e Câmara Municipal entregam capacetes-res-
piradores para Fundação Hospitalar de Costa Rica

O equipamento é con-
siderado um mecanismo 
de respiração artificial não 
invasivo, tendo em vista 
que funciona como um 
tipo de capacete com fil-
tro e exaustão antiviral e 
antibacteriana, capaz de 
promover um ar renovado 
sem que o paciente precise 
ser internado.

Autoridades de Paraíso das Água se reuniram 
para instituir o incentivo financeiro adicional aos 
agentes comunitários de saúde e de endemias

Os vereadores Profº Leo-
nardo (DEM) e Fio do Povo 
(PSDB) se reuniram com 
o prefeito Anízio Andrade 
(DEM) e com o secretário 
municipal de Saúde Jefferson 
de Souza Corrêa, represen-
tando os agentes de saúde e 
de endemias do município, 
que procuraram os verea-
dores, a respeito da Portaria 
Nº 1.350 de 24 de julho de 
2002, 

Prefeito João Carlos Krug recebe representantes da Receita Federal e 
anuncia ampliação de serviços ofertados em Chapadão do Sul

O Ponto consistirá em 
um espaço estruturado pelo 
Município de Chapadão 
do Sul, para prestação de 
serviços da RFB através da 
recepção e digitalização de 
documentos, por servidores 
do município, e envio, por 
processo digital,

Cassilandia prefeitura continua 
recuperando pontes  e estradas
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EXPEDIENTE DE 
VEREADORES

PAUTA PARA A 
1331ª SESSÃO OR-
DINÁRIA,

Requerimento nº 
18/2021 Ver. Ká No-
gueira

REQUER-SE à 
Mesa, na forma re-
gimental e depois 
de ouvido o Douto 
Plenário de Delibe-
rações, o envio de 
expediente Prefeito 
Municipal João Car-
los Krug, solicitando 
que seja encaminha-
do a esta Vereadora, 
cópia da prestação de 
contas dos últimos 
cinco anos, referente 
ao Lar do Idoso Paulo 
de Tarso, e relatório, 
contendo o número 
de acolhidos, e os 
serviços ofertados no 
local.

Requerimento nº 
19/2021 Vereadores 
Mika e André dos 
Anjos

REQUER-SE à 
Mesa, na forma regi-
mental e depois de ou-
vido o Douto Plenário 
de Deliberações, o 
envio de expediente 
ao Prefeito Municipal 
João Carlos Krug, 
com cópia ao Secre-
tário da SEINFRA, 
Ricardo Bannak, so-
licitando que nos seja 
informado em que 
fase que está o Pro-
jeto de reforma da 
estrutura da Feira do 
Produtor, já que, em 
fevereiro deste ano, 
no OF/SEDEMA/PM 
Nº 002/2021, nos foi 
informado que o re-
ferido projeto estava 
em fase de elaboração 
para apresentação a 
GIGOV- Caixa Eco-
nômica Federal, para 
análise e aprovação, 
pois trata-se de Con-
vênio com o Ministé-
rio da Agricultura.

Destarte, solici-
tamos que nos seja 
informado a atual 
fase que o Projeto se 
encontra, pois é de 
conhecimento destes 
Vereadores que o re-
curso financeiro para 
este fim, foi deposi-

EXPEDIENTE DE 
VEREADORES

I n d i c a ç ã o  n º 
190/2021 Vereador 
Vanderson Cardoso

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, 
e depois de ouvido 
o Douto Plenário de 
Deliberações, o en-
vio de expediente ao 
Prefeito Municipal, 
João Carlos Krug, com 
cópia a Secretária de 
Saúde, Valéria Lopes 
dos Santos, solicitando 
que sejam adquiridos 
Capacetes Elmo, para 
tratamento de pacien-

tado em novembro de 
2018, ou seja há mais de 
dois anos.

Requerimento nº 
20 /2021  Vereador 
Emerson Sapo

REQUER-SE à Mesa, 
na forma regimental 
e depois de ouvido o 
Douto Plenário de Deli-
berações, o envio de ex-
pediente Prefeito Muni-
cipal João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário 
de Finanças e Planeja-
mento, Itamar Mariani, 
solicitando que seja in-
formado a este Vereador 
a previsão de arrecada-
ção de Alvará e IPTU, 
do comércio local, para 
o ano de 2022.

Indicação nº 181 
/2021 Vereador Mar-
celo do Bar

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, 
e depois de ouvido o 
Douto Plenário de De-
liberações, o envio de 
expediente ao Prefeito 
Municipal, João Car-
los Krug, com cópia 
ao Secretário de Obras, 
Transportes e Serviços 
Públicos, Ivanor Zorzo, 
solicitando a disponibi-
lização de uma rampa 
para carga e descarga de 
máquinas e implementos 
agrícolas para os empre-
sários estabelecidos no 
Polo Empresarial. Po-
dendo ser utilizada, tan-
to por parte da própria 
Municipalidade (que a 
utiliza para carga e des-
carga de maquinários 
públicos) como também 
pelos empresários sul-
chapadenses.

I n d i c a ç ã o  n º 
182/2021 Vereador 
Marcelo do Bar

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, 
e depois de ouvido o 
Douto Plenário de De-
liberações, o envio de 
expediente ao Prefeito 
Municipal, João Car-
los Krug, com cópia 
ao Secretário de Obras, 
Transportes e Serviços 
Públicos, Ivanor Zorzo, 
solicitando algumas ben-
feitorias para a Avenida 
que dá acesso a UFMS, 
tais como: melhorias 
na Iluminação Pública, 

poda da vegetação, cal-
çamento dos dois lados 
e construção de reduto-
res de velocidade.

Indicação nº 183/2021 
Vereadores Alline Tonti-
ni e Vanderson Cardo-
so

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, 
e depois de ouvido o 
Douto Plenário de De-
liberações, 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 uma Piscina Aqueci-
da e um Quiosque, no 
Centro de Convivência 
do Idoso – Conviver, em 
nosso Município.

I n d i c a ç ã o  n º 
184/2021 Vereador 
Vanderson Cardoso

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, 
e depois de ouvido o 
Douto Plenário de De-
liberações, o envio de 
expediente ao Prefeito 
Municipal, João Carlos 
Krug, com cópia ao Di-
retor do DEMUTRAN, 
Pedro Lopes, solicitan-
do para que seja feita a 
padronização das Placas 
Indicativa de Nomes 
de Ruas e Logradouros 
em nosso Município, e, 
ainda, que conste nes-
sas placas a numeração 
predial constante em 
cada via.

Indicação nº 185/2021 
Vereadora Alline Tonti-
ni

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, 
e depois de ouvido o 
Douto Plenário de De-
liberações, o envio de 
expediente ao Prefeito 
Municipal, João Carlos 
Krug, com cópia Secre-
tária de Saúde, Valéria 
Lopes dos Santos, soli-
citando a contratação de 
um pacote de exames de 
Ressonância Magnética, 
para atender pelo me-
nos 400 (quatrocentas) 
pessoas, já que, existem 
muitos munícipes que 
estão na fila de espera.

I n d i c a ç ã o  n º 

186/2021 Vereador 
Vanderson Cardoso

I N D I C A - S E  à 
Mesa, na forma re-
gimental, e depois de 
ouvido o Douto Ple-
nário de Deliberações, 
o envio de expediente 
ao Prefeito João Car-
los Krug, com cópia 
à Secretária de Ad-
ministração, Raquel 
Torteli, solicitando 
que faça a aquisição 
de um DRONE para 
doação à Polícia Civil 
de Chapadão do Sul, 
para o que mesmo seja 
utilizado em ações 
táticas pela polícia no 
município.

I n d i c a ç ã o  n º 
187/2021 Vereadores 
Vanderson Cardoso e 
Tucano

I N D I C A - S E  à 
Mesa, na forma re-
gimental, e depois de 
ouvido o Douto Ple-
nário de Deliberações, 
o envio de expedien-
te ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos 
Krug, com cópia ao 
Secretário de Educa-
ção, Guerino Perius, 
solicitando que seja 
perfurado um Poço 
para captação de água, 
na Escola do Assenta-
mento Aroeira.

I n d i c a ç ã o  n º 
188/2021 Vereadores 
Mika, Ká Nogueira e 
Emerson Sapo

I N D I C A - S E  à 
Mesa, na forma re-
gimental, e depois de 
ouvido o Douto Ple-
nário de Deliberações, 
o envio de expediente 
ao Prefeito Municipal, 
João Carlos Krug, soli-
citando estudos quan-
to a viabilidade de 
oferecer as Escrituras 
para os Policiais que 
ocupam as casas ce-
didas pelo Município, 
para que estes possam 
efetuar financiamento 
junto à Caixa Eco-
nômica Federal. As-
sim, o pagamento do 
financiamento, será 
encaminhado ao Con-
selho Municipal de 
Segurança, para que 
este possa gerenciar a 
construção de novas 

unidades para policias, 
mediante a doação de 
terrenos por parte do 
Executivo. Vale res-
saltar, que este tema já 
foi alvo de várias Indi-
cações na Legislatura 
passada.

Indicação nº 189/2021 
Vereador André dos An-
jos

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, 
e depois de ouvido o 
Douto Plenário de De-
liberações, o envio de 
expediente ao Prefeito 
Municipal, João Car-
los Krug, solicitando a 
construção de um Cen-
tro Cultural com um 
Teatro, em nosso Mu-
nicípio.

ORDEM DO DIA

– Projeto de Lei nº 
19, de 17 de maio de 
2021. Vereador Van-
derson Cardoso

“Dispõe sobre a obri-
gatoriedade de expedi-
ção de receitas médicas 
digitadas em computa-
dor, e dá outras provi-
dências”.

 

– Projeto de Lei nº 
20, de 18 de maio de 
2021. Vereador André 
dos Anjos

“Estabelece critérios 
para denominação de 
vias, praças, logradou-
ros públicos, prédios 
públicos e assemelha-
dos, próprios munici-
pais do Município de 
Chapadão do Sul – MS, 

tes com Covid 19. Este 
é um mecanismo de res-
piração artificial não in-
vasivo, que diminuiu em 
até 60% a necessidade 
de internação em leitos 
de Unidade de Terapia 
Intensiva.

Indicação nº 191/2021 
Vereador Vanderson 
Cardoso

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, 
e depois de ouvido o 
Douto Plenário de De-
liberações, o envio de 
expediente ao Prefeito 
Municipal, João Carlos 
Krug, solicitando que 
encaminhe um Projeto 
de Lei para apreciação 
desta Casa de Leis, para 
um aditivo no repasse 
financeiro à Associação 
Gileade.

I n d i c a ç ã o  n º 
192/2021 Vereador 
Vanderson Cardoso

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, 
e depois de ouvido o 
Douto Plenário de De-
liberações, o envio de 
expediente ao Prefeito 
Municipal, João Carlos 
Krug, com cópia Secre-
tária de Saúde, Valéria 
Lopes dos Santos, soli-
citando a compra de 20 
novos computadores ou 
notebooks para atender 
a demanda da Secretaria 
de Saúde de nosso Mu-
nicípio.

Indicação nº 193/2021 
Vereador Vanderson 
Cardoso

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, 
e depois de ouvido o 
Douto Plenário de De-
liberações, o envio de 
expediente ao Prefeito 
Municipal, João Carlos 
Krug, com cópia ao Se-
cretário SEDEMA, José 
Teixeira Júnior, solici-
tando que sejam adqui-
ridos equipamentos para 
a Pasteurização e Empa-
cotamento de Leite, para 
atender os produtores de 
leite do Assentamento 
Aroeira.

 
SECRETARIA DAS 

SESSÕES, 18 DE JU-
NHO DE 2021.

Jacqueline C. Tomia-
zzi Belotti,

Coordenadora de Ati-
vidades Legislativa.
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Agora chegou a vez da região do córrego do Cedro, local que além de escoamento de 
produtos do agronegócio é 
também frequentado por 
ciclistas que usam da pai-
sagem exuberante do local 
para fazer suas pedaladas 
diárias.

O Vice-Prefeito Valdecy 
Costa, ele disse que junta-
mente com Jair Boni fize-
ram um compromisso com 
aquela região de reformar 
estradas e pontes.

Já estão prontas as es-
tradas rurais e a ponte no 
Córrego da Cabaça que fica 

naquela região, sendo assim mais um compromisso do poder executivo cumprido.

Cassilandia prefeitura continua 
recuperando pontes  estradas

Alcinópolis: Caixa vai investir mais de R$ 
3 milhões em recuperação ambiental

Esteve presente em Al-
cinópolis, uma equipe de 
dirigentes da Caixa Eco-
nômica Federal, liderada 
pelo Vice-presidente de 
Negócios e Varejo da Cai-
xa, Celso Leonardo.

Numa ação inédita rea-
lizada pelo banco no mês 
do meio ambiente, onde o 
Caixa Florestas busca apri-
morar as ações da entidade 
na área socioambiental.

O prefeito municipal 
Dalmy juntamente com a 
Secretaria Municipal de 

Alcinópolis: Manutenção nas estradas 
vicinais prioridade da administração

A manutenção das estradas rurais do município sempre foi prioridade de da atua 
gestão do prefeito Dalmy Crisóstomo.

No inicio desse mês, atendendo pedido dos pecuaristas, moradores e de nossa 
Câmara Municipal, a prefeitura  municipal, através da secretaria de obras, esta re-
alizando o serviço de recuperação, adequação e cascalhamento dos pontos críticos 

da estrada que da acesso a 
fazenda Talismã, fazenda 
nossa Senhora Auxiliadora, 
Rio futuro, fazenda Menino 
Jesus e outras.

Em nome de nossa secre-
tária de obras interina Dalma 
Crisostomo e de nosso dire-
tor de obras Evando Alves, 
deixo meus agradecimentos 
a todos os profissionais pelo 
excelente trabalho que vem 
sendo realizado em prol da 
população da zona rural de 
Alcinópolis!! Afirmou o 

prefeito

Prefeito de Alcinópolis cumpre agenda em Campo 
Grande e pede veículo para combater incêndios

O Prefeito de Alcinó-
polis Dalmy Crisóstomo 
cumpriu agenda Campo 
Grande durante a tarde. 
“Tive uma reunião muito 
produtiva na governadoria 
com nosso coordenador da 

Prefeitura e Câmara Municipal entregam capacetes-res-
piradores para Fundação Hospitalar de Costa Rica

A Prefeitura Munici-
pal de Costa Rica, através 
da Secretaria de Saúde, e 
a Câmara de Vereadores 
entregaram 12 capacetes-
respiradores para a Funda-
ção Hospitalar.

Criado para tratar pa-
cientes com insuficiência 
respiratória, incluindo a 
causada pela Covid-19, o 
mecanismo de respiração 
artificial não invasivo que 
pode reduzir a necessidade 
de internação em UTI (Uni-
dade de Terapia Intensiva) 
e a intubação de pacientes 
com a doença.

Para a diretora da Fun-
dação, Rogéria Eiks Paes 
Barbosa, com o aumento 
assustador do número de 
casos de contaminação pela 
Covid-19 o equipamento 
chega em boa hora. “O país 

Desenvolvimento, Bruna 
Barbosa, e da gestora do 
parque, Martha Gutiérrez,  
acompanhou os visitantes 
até o Parque Estadual das 
Nascentes do Rio Taquari. 
Na unidade de conserva-
ção fomos recepcionados 
pelo Secretário de Estado 
de Meio Ambiente, Desen-
volvimento Econômico, 
Produção e Agricultura 
Familiar, Jaime Verruck e 
pelo Diretor-Presidente do 
IMASUL, André Borges.

Está previsto o repasse 
de mais de 3 milhões para 
o desenvolvimento de um 
projeto dentro do Programa 
Nacional Águas Brasileiras 
para a recuperação de áre-
as degradadas em pontos 
estratégicos do parque, 
uma vez que, a unidade 
de conservação tem em 
seu interior e entorno im-
portantes nascentes para a 
Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraguai, entre elas, as que 
formam o Rio Taquari.

Na oportunidade, o pre-
feito solicitou apoio da 
equipe para solucionar a 
ausência de atendimento 
da Caixa em nosso muni-
cípio, uma vez que a única 
lotérica de Alcinópolis se 
encontra fechada no mo-
mento, fazendo com que 
as pessoas tenham que se 
locomover a outros municí-
pios para serem atendidas.

região Norte, Ivan Xixi, e 
com o secretário de Estado 
da Casa Civil, Tuta”, expli-
cou o gestor.

De acordo com ele, 
foi protocolado um ofício 
300, solicitando que seja 

feito um convênio com o 
município de Alcinópolis 
para aquisição de uma ca-
mionete 4X4 com kit com-
bate incêndio para agregar 
a frota do município. “É 
de extrema importância 
que estejamos preparados 
para o combate a incêndios 
florestais em nosso municí-
pio”, disse o prefeito.

Ele lembrou que a re-
gião passa por período de 
falta de chuva. “Estamos 
chegando no período mais 
crítico das secas em nosso 
município”, justificou ao 
fazer a solicitação.

está passando por um dos 
piores cenários da saúde, 
principalmente pela alta 
de internações, busca por 
leitos em UTIs e demanda 
por respiradores e ventila-
dores pulmonares, fazendo 
com que várias unidades já 
não tenham mais vagas e 
nem equipamentos dispo-
níveis. Com o olhar sempre 
voltado para a população, 
a gestão municipal não 
tem medido esforços para 
minimizar esse cenário, 
buscando recursos e equi-
pamentos para reforçar o 
atendimento à população”, 
enfatizou a diretora.

Ao fazer a entrega junto 
com o vereador Jovenaldo 
Francisco dos Santos, o 
secretário municipal de 
Saúde, Jesus Baird, falou 
dos benefícios do equipa-

mento.
“O equipamento é con-

siderado um mecanismo 
de respiração artificial não 
invasivo, tendo em vista 
que funciona como um 
tipo de capacete com fil-
tro e exaustão antiviral e 
antibacteriana, capaz de 
promover um ar renovado 
sem que o paciente precise 
ser internado. O equipa-
mento também aumenta a 
segurança dos profissionais 
da saúde e demais internos 
do hospital de contami-
nação cruzada, tendo em 
vista que, por ser vedado, 
não permite a proliferação 
de partículas de vírus, além 
de fazer a filtragem do ar 
respirado pelos pacien-
tes contaminados com o 
coronavírus”, explicou o 
secretário.
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Autoridades de Paraíso das Água se reuniram 
para instituir o incentivo financeiro adicional aos 
agentes comunitários de saúde e de endemias

Os vereadores Profº 
Leonardo (DEM) e Fio do 
Povo (PSDB) se reuniram 
com o prefeito Anízio 
Andrade (DEM) e com 
o secretário municipal de 
Saúde Jefferson de Souza 
Corrêa, representando 
os agentes de saúde e de 

Paraiso: Vereador Profº Leonardo solicitou 
à Agesul limpeza das margens da 316

O presidente da Câmara Muncipal, vereador Profº 
Leonardo (DEM) apresentou , a indicação ao diretor-
presidente da  Agência Estadual de Gestão de Empreendi-

Prefeito Cleverson recebe investidor da 
Agrobusiness Florestas e Pecuária

O prefeito de Costa 
Rica, Cleverson Alves 
dos Santos, recebeu em 
seu gabinete,  o empre-
sário Geraldo Vinholi da 
Agrobusiness Florestas e 
Pecuária, que falou dos 
projetos de investimentos 
no município.

A propriedade rural fica 
a cerca de 30 km de Costa 
Rica, sentido Figueirão.

A propriedade anterior-
mente era destinada a pe-
cuária. Há 12 anos houve 
uma mudança na cultura 
de produção.

Município sanciona lei que institui Programa Crédito Fácil 
para pequenos e microempreendedores de Costa Rica

Com aprovação da Câ-
mara de Vereadores, o pre-
feito municipal, Cleverson 
Alves dos Santos, sancio-
nou nesta quarta-feira (17) 
a Lei nº 1.599 que institui 
o Programa Crédito Fácil, 
para fomentar a concessão 
de crédito com carência 
mínima de 12 meses a pes-
soas jurídicas sediadas no 
município de Costa Rica.

Conforme o prefeito, 
o Programa Crédito Fácil 
tem como objetivo preser-
var o emprego e a renda, 
garantir a continuidade 
das atividades laborais e 
empresariais e fomentar 
o desenvolvimento do 
comércio local.

“A pandemia causada 
pelo coronavírus abalou 
a economia e paralisou 
diversas atividades por 
todo o mundo. Uma forma 
de minimizar este im-
pacto para pequenos e 
microempreendedores de 
Costa Rica é a criação do 
Programa Crédito Fácil 
pelo governo municipal, 
visando fomentar a eco-
nomia local”, informou o 
prefeito de Costa Rica.

Para o presidente da 
Câmara, Averaldo Bar-
bosa da Costa, a criação 
do programa é como um 
auxílio emergencial. “Es-
tas pequenas empresas ne-
cessitam dessa ajuda para 
que não venham a encerrar 
suas atividades, esta é uma 
forma de fomentarmos o 
comércio local em tempos 
de pandemia”, explica 
Averaldo.

O programa será coor-
denado, executado, mo-
nitorado e avaliado pela 

endemias do município, que 
procuraram os vereadores, 
a respeito da Portaria Nº 
1.350 de 24 de julho de 
2002, que trata do incentivo 
financeiro adicional e Lei 
Nº 11.350 de 05 de outubro 
de 2006.

Os agentes afirmam que 

até hoje não houve o 
pagamento de nenhuma 
parcela do benefício am-
parado por lei.

Vários municípios já 
fizeram o repasse aos 
agentes comunitários de 
saúde e de endemias.

Aos vereadores, o pre-
feito e secretário infor-
maram que irão analisar 
cuidadosamente o tema e 
verificarão se realmente 
este recurso está sendo 
regularmente depositado 
no Fundo Municipal de 
Saúde (FMS).

Caso esteja constando 
no FMS, o repasse será 

mentos (Agesul), Emerson 
Antônio Marques Pereira, 
o estudo e a viabilização 
no sentido fazer a lim-
peza as margens da MS-
316, saída de Paraíso das 
Águas sentido ao Distrito 
de Pouso Alto.

Para o vereador a ma-
nutenção é necessária, 
tendo em vista garantir 
melhor estética e segu-
rança para os motoristas 
e usuários da via.

Prefeitura de Paraíso das Águas concluí 
obras na região da fazenda São Basílio

A Prefeitura Municipal 
de Paraíso das Águas atra-
vés da Secretaria Munici-
pal de Infraestrutura Rural 
e Urbana concluiu benfei-
torias em mais uma região 
de fazenda no município 
de Paraíso das Águas

São diversos quilôme-
tros de estradas recupera-
das somente nesta gestão, 

que teve início em 1° de 
janeiro de 2021.

Os maquinários estão 
atendendo os produtores 
rurais que precisam escoar 
sua produção e realizar o 
preparo das terras com a 
chegada dos insumos agrí-
colas, que dependem de 
boas condições das estradas 
para o tráfego seguro.

A última estrada finali-
zada hoje, dia 15 de junho, 
foi na região das fazendas 
São Basílio, Olho d’ Água, 
São Domingos, Cervo, 
Angélica e Mangabá. Fo-
ram 10 quilômetros de 
levantamento de estrada 
em arenito.

Quem esteve acom-
panhando as obras nesta 
região, foi o prefeito de 
Paraíso das Águas, Anízio 
Andrade, o vice prefeito 
Roberto Carlos, chefe de 
gabinete Adriano Dias 
Agostinho, secretária de 
infraestrutura rural e urba-
na Silvia Simone Pinho, os 
vereadores que compõem 
o legislativo municipal, os 
funcionários da secretaria 
de obras e os produtores 

Ações para o Plano de Desenvolvimento Econômi-
co de Paraíso das Águas foram definidas durante 

 Uma reunião com re-
presentantes da Prefeitura 
Municipal de Paraíso das 
Águas e lideranças locais do 
município, como membros 
da Associação Comercial 
e do Sindicato Rural, onde 
foi discutida e estabelecidas 
ações de melhorias para a 

cidade. Restrito aos convi-
dados, o encontro seguiu os 
protocolos de biossegurança, 
como a exigência do uso de 
máscaras e álcool em gel.

Como parte do programa 
Cidade Empreendedora, ade-
rido pela primeira vez pela 

Prefeitura Municipal, a reu-
nião consistiu na Oficina de 
Planejamento Participativo 
(OPP) que propõe, a partir 
do diálogo com os inter-
locutores do município e 
das análises de pesquisas 
socioeconômicas feitas 
pelo Sebrae, a elaboração 
de um Plano de Desenvol-
vimento Econômico (PDE) 
para a cidade. O documento 
vai nortear a execução do 
Cidade Empreendedora no 
município.

Segundo prefeito de 
Paraíso das Águas, Anísio 
Andrade, a oficina foi bas-

A plantação de euca-
lipto passou a ser feita 
na propriedade. “O pro-
jeto visa madeiras para a 
serraria e temos cuidado 
disso, como uma cultura”, 
destaca Vinholi.

O projeto divide-se 
em três fases de cortes e 
prevê a geração de até 35 
empregos diretos e indi-
retos nesta nova fase. Já 
contratados estão 10 fun-
cionários de Costa Rica.

Até o início de agosto 
deve chegar os implemen-
tos e maquinários automa-

tizados para a extração de 
até 2.000 metros cúbicos 
por mês de eucaliptos e 
a tendência é aumentar 
esta expectativa, gerando 
renda e divisas para o 
município.

A floresta conta hoje 
com cerca de 450 mil 
metros cúbicos de euca-
lipto. 

Vinholi solicitou apoio 
da Prefeitura Municipal 
na manutenção e conser-
vação das estradas rurais 
que dão acesso à proprie-
dade e a terraplanagem de 
cerca de 10 mil metros 
quadrados no pátio da 
propriedade, que será 
utilizado inicialmente.

Cleverson garantiu 
total apoio à Agrobusi-
ness Florestas para sua 
produção e agradeceu aos 
investidores pelo olhar 
especial ao município de 
Costa Rica.

Secretaria Municipal de 
Agricultura e Desenvol-
vimento, em articulação 
com a Secretaria Muni-
cipal de Administração, 
Finanças, Planejamento, 
Receita e Controle.

Programa Crédito 
Fácil

Para a execução do 
Programa Crédito Fácil, 
fica o Poder Executivo au-
torizado a arcar com o pa-
gamento da taxa de juros 
remuneratórios referente 
aos 12 primeiros meses 
de crédito concedido por 
instituições financeiras 
credenciadas a pessoas ju-
rídicas que façam adesão 
ao Programa mediante os 
seguintes requisitos: que a 
receita bruta anual da pes-
soa jurídica não ultrapasse 
a R$ 360 mil comprovado 
por documento oficial da 
Receita Federal do Bra-
sil; que a empresa seja 
sediada no município de 
Costa Rica  e que a pessoa 
jurídica esteja constituí-
da formalmente há pelo 
menos um ano antes da 
publicação da Lei.

Fica estabelecido como 
limite para o custeio da 
taxa de juros remunera-
tórios de que trata este 
artigo, o valor de R$ 2 
mil, por pessoa jurídica 
beneficiária final, que de-
verá ser suficiente para o 
pagamento dos valores 
relativos aos juros cor-
respondentes ao período 
de carência mínimo a ser 
concedido ao tomador 
final do crédito.  A auto-
rização aplica-se apenas 
ao custeio dos valores re-
lativos aos juros remune-

ratórios, ficando vedada 
qualquer concessão de 
garantia do valor princi-
pal pelo Poder Público.

O custeio dos juros 
remuneratórios realizado 
pelo Município em hipó-
tese alguma se configu-
rará em solidariedade da 
dívida ou fiança, sendo 
nulo qualquer ato admi-
nistrativo do Município 
ou da instituição finan-
ceira que caracterize tal 
situação.

Para a concessão do 
benefício previsto nesta 
Lei, o Poder Executivo 
adotará metodologia de 
atendimento, valores e 
limites de crédito con-
forme regulamento a ser 
baixado por ato do Chefe 
do Poder Executivo.

O regulamento defi-
nirá os critérios de pre-
ferência a serem ado-
tados na hipótese do 
recurso destinado para 
a execução desta Lei 
ser insuficiente para o 
atendimento de todas 
as pessoas jurídicas que 
tenham feito adesão ao 
Programa, podendo ser 
adotado como critérios, 
dentre outros:

I – a preferência para 
Microempreendedores 
Individuais – MEI que 
possuam funcionário e 
dependentes comprova-
dos;

II – o tempo de cons-
tituição formal da pessoa 
jurídica, da mais anti-
ga para a mais recente; 
e (Redação dada pela 
Emenda Modificativa e 
Supressiva nº 01, de 06 
de junho de 2021)

III – a menor receita 
bruta anual comprova-
da.

O Poder Executivo 
credenciará as institui-
ções financeiras inte-
ressadas em participar 
do Programa, com as 
quais negociará e disci-
plinará: as condições de 
financiamento e a forma 
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Infomativo da Câmara Municipal de Paraíso das Águas

Paraiso das Águas: Confira as 
indicações dos vereadores

Confira as indicações dos vereadores lidas em Plenário, durante a realização da 
Sessão Ordinária.

INDICAÇÕES DE 121 A 125 DE 2021.

Texto – Secretaria da Câmara Municipal de Paraíso das Águas – MS.

N.°121/2021

                                           Autoria: Vereador Marquinhos do Pouso Alto

                                              INDICA ao Exmo.  Srº 
Anízio Sobrinho de Andrade, Pref                               eito 
Municipal, com cópia a Secretária Municipal de Infraes-
trutura Rural e Urbana a Srª Simone Pinho Rohen Silva, o 
estudo e a viabilização no sentido patrolar e encascalhar a 
estrada que dá acesso a Fazenda Dona Zica e Fazenda Sueli, 
no Distrito de Pouso Alto.

N.°122/2021

Autoria: Vereador Marquinhos do Pouso Alto

INDICA ao Exmo.  Srº Anízio Sobrinho de Andrade, 
Prefeito Municipal, com cópia a Secretária Municipal de 

Infraestrutura Rural e Urbana a Srª Simone Pinho Rohen Silva, reforçando a indicação 
de nº 78/2021, encaminhado dia 05/04/2021, de minha autoria, solicitando para que 
seja tapado o buraco que se formou na Rua Anicodemos José Barbosa, e na Av. Jusce-
lino Ferreira Guimarães, em frente a oficina do Senhor Taveira, e demais buracos que 
surgiram ao longo dos dias, no Distrito de Pouso Alto.

N.° 123/2021

Autoria: Vereador Marquinhos do Pouso Alto

INDICA ao Exmo.  Srº Anízio Sobrinho de Andrade, Prefeito Municipal, com cópia 
ao Secretário Municipal de Saúde Jefferson de Souza Corrêa, o estudo e a viabilização, 
no sentido de fazer a manutenção dos aparelhos de ar condicionado do Posto de Saúde 
do Distrito de Pouso Alto.

N.º 124/2021

Autoria: Profº Leonardo

INDICAM ao Exmo. Srº Emerson Antônio 
Marques Pereira, Diretor-Presidente da Agência 
Estadual de Gestão de Empreendimentos (Age-
sul) o estudo e a viabilização no sentido fazer a 
limpeza as margens da MS-316, saída de Paraíso 
das Águas sentido ao Distrito de Pouso Alto.

N.º 125/2021

Autoria: Fio do Povo  

INDICAM ao Exmo.  Srº Euro Nunes Varanis Superin-
tendente Regional do DNIT–MS, o estudo e a viabilização 

STJ mantém decisão que inocentou Vereadora Professora 
Manuelina em ação de improbidade administrativa

A vereadora Professora Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral (MDB) con-
quistou a terceira vitória consecutiva na ação de improbidade administrativa que o 
Ministério Público Estadual (MPE) moveu contra ela.

Dessa vez, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou recurso do MPE e manteve 
a decisão do Tribunal de Justiça (TJ-MS) que rejeitou a ação de improbidade admi-
nistrativa proposta contra Professora Manuelina. O processo já transitou em julgado, 
ou seja, não cabe mais recurso, e a vereadora saiu livre de todas as acusações.

A ação judicial, protocolada pelo MPE em abril de 2018, foi baseada em uma 
denúncia feita pelo atual vice-prefeito de Costa Rica e vereador à época, Ronivaldo 
Garcia Cota, o Roni Cota (PSDB).

No processo de improbidade administrativa, o MPE alegou que teria sido ilegal 
Manuelina receber cumulativamente os salários de vereadora – pagos pela Câmara 
de Costa Rica –, e de professora efetiva cedida para a Prefeitura Municipal – pagos 
pelo Governo de Mato Grosso do Sul -, entre os meses de janeiro de 2017 a janeiro 
de 2018, quando ela exercia o cargo de secretária municipal de Educação, embora 
sem receber o salário de secretária no Poder Executivo.

O MPE ainda denunciou Manuelina pelo suposto recebimento irregular de diárias 
no cargo de secretária de Educação de Costa Rica, no ano de 2017.

O Projeto de Lei Com-
plementar nº 003/21, cria 
o cargo de Fisioterapeuta 
(30h) no Plano de Cargos e 
Carreiras de Alcinópolis; e 
o Projeto de Lei nº 010/21, 
que altera os incisos III 
e V, do art. 3º, da Lei nº 
460/2019. Após a apre-
sentação dos pareceres das 
Comissões, os Projetos de 
Lei foram submetidos a 
votação e ambos aprovados 
com unanimidade dos votos 
dos vereadores presentes.

Além destes, foi apre-
sentado o Projeto de Lei 
nº 012/21, que autoriza a 

Camara municipal de Alcinopolis aprovou projeto 
para compra terrenos para o Polo Industrial 

aquisição através de desa-
propriação de área imóvel 
urbano para destinação 
ao pólo industrial de Al-
cinópolis, de autoria do 
Executivo Municipal.

Outro destaque dessa 
sessão foi a apresentação 
das indicações dos verea-
dores: a de nº 141/21, para 
a pavimentação asfáltica 
na Avenida Virgílio José 
Carneiro, de autoria do ve-
reador Fernando Nicoletti 
(DEM); a de nº 147/21, 
para a viabilidade de cons-
trução de pista de pouso e 

decolagem de aeronaves, 
de autoria das vereadoras 
Rosangela Garcia (PL) e 
Onilza Matias (PL); a de 
nº 149/21, para que seja 
providenciada uma casa 
de apoio aos pacientes e 
acompanhantes em Campo 
Grande  MS, de autoria da 
vereadora Rosangela Gar-
cia (PL); a de nº 154/21, 
para a implantação de uma 
equipe multidisciplinar na 
Secretaria Municipal de 
Educação para viabilizar o 
efetivo atendimento de pro-
fissionais especializados no 
acompanhamento e apoio 
à comunidade escolar, de 
autoria do vereador Ademir 
Müller (PSDB); e a de nº 
155/21, para a criação de 
Plano de Cargos, Carreira 
e Remuneração dos pro-
fissionais da saúde, e rea-
lizar atualização do Plano 
de Carreira e Remunera-
ção do Magistério Público 
Municipal, de autoria dos 
vereadores Ademir Müller 
(PSDB) e Valdeci Passari-
nho (DEM).
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Prefeito João Carlos Krug recebe representantes da 
Receita Federal e anuncia ampliação de serviços ofer-
tados em Chapadão do Sul

O prefeito de Chapadão 
do Sul, João Carlos Krug, 
acompanhado do secretá-
rio da SEDEMA, Júnior 
Teixeira, recebeu represen-
tantes da Receita Federal 
em seu gabinete na ma-
nhã da última quarta-feira, 
16. Estiveram presentes o 
delegado-adjunto da RF em 
Campo Grande, Clovis Ri-
beiro Cintra Neto e a chefe 
do Centro de Atendimento 
ao Contribuinte da RF em 
Campo Grande, Marizete 
Horner de Almeida Can-
dido.

Durante a reunião, foi 
firmado que o Posto de 
Atendimento da Receita Fe-
deral passará a ser um PAV, 
Ponto de Atendimento Vir-
tual, entretanto, continuará 

PTU 2021: Munícipes já podem 
retirar segunda via da Guia de 
pagamento no site da Prefeitura

A Prefeitura de Chapadão do Sul informa que já é possível retirar a segunda via 
do IPTU 2021 no Site da Prefeitura. A Administração Municipal mantém o desconto 
que pode chegar até 40% e também a premiação de R$ 100 mil que premiará 60 
contribuintes. Para ter aos benefícios basta manter o pagamento em dia.

Os carnês para pagamento serão entregues no domicílio fiscal do contribuinte, 
e, caso o contribuinte não receba o carnê até 30 de junho de 2021, tenha seu ende-
reço fiscal alterado ou já queira fazer a retirada da guia, deverá, para o pagamento 
do imposto, retirar a segunda via do documento de arrecadação no site ou ainda 
junto ao Departamento de Cadastro e Tributação, situado na Avenida Onze nº 201, 
Centro.

Caso o contribuinte queira emitir a guia de pagamento online, isso pode ser 
feito de forma simples e fácil diretamente no site da Prefeitura, acessando www.
chapadaodosul.ms.gov.br e clicando no banner que aparece na parte direita superior 
do site.

Após, ele será direcionado para um site onde deve fazer a opção por “Imobili-
ário”, para fazer login o número do Cadastro que é o número do BIC do imóvel e 
depois o CPF/CNPJ. O cupom para participar dos sorteios não está disponível na 
versão on-line da guia, apenas no carnê.

prestando todos os serviços 
que atualmente serão reali-
zados no local, e o municí-
pio cederá um servidor que 
ficará em tempo integral 
para junto com estagiários 
para auxiliar a população 
de Chapadão do Sul.

A mudança, reflete a 
tendência que vem acon-
tecendo em toda socieda-
de, embora seja Ponto de 
Atendimento Virtual, o 
município vai ganhar com 
mais opções de serviços 
disponíveis pela Receita 
Federal em nosso municí-
pio, como por exemplo a 
Certificação Digital.

O Ponto consistirá em 
um espaço estruturado pelo 
Município de Chapadão 
do Sul, para prestação de 

serviços da RFB através da 
recepção e digitalização de 
documentos, por servidores 
do município, e envio, por 
processo digital, para opera-
cionalização por servidores 
da Receita Federal.

O Ponto Atendimento 
Virtual é o modo de garantir 
a prestação dos serviços da 
Receita Federal nas diver-
sas localidades do País, 
ampliando sobremaneira 
a capilaridade de atendi-
mento do órgão, bem como 
aprofundar o diálogo e as 
parcerias com outros entes 
federados e organizações re-
presentativas da sociedade.

Os atendimentos con-
tinuarão na SEDEMA, lo-
calizada na Av. Onze, nº 
1.000. Mais informações 
sobre a atuação da RF em 


