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Prefeitura de Paraíso das Águas 
contrata médica Pediatra para aten-
der o município e nos distrito

a Prefeitura Municipal 
de Paraíso das Águas atra-
vés da Secretaria Munici-
pal de Saúde fez a inclusão 
dessa nova especialidade 
médica no município. A 
médica credenciada, dou-
tora Cristiana Fraga de 
Souza estará atendendo na 
sede e também nos distri-
tos de Pouso Alto e Bela 

Chapadão do Sul: Com média de mais de 2 
mil alunos por dia, final do 1° semestre apon-
ta 

Assim, Chapadão do 
Sul pode oferecer uma 
educação de qualidade, 
visando uma boa saúde 
mental das crianças, que 
após um ano, voltaram a 
ter o convívio com outras 
crianças, fundamental 
para o desenvolvimento 

Prefeitura de Cassilandia e Agesul 
recupera estrada do Indáia do Sul

Em visita ao Indaiá do 
Sul vice-prefeito Valdecy 
Costa, representando o 
prefeito Jair Boni, secre-
tario de desenvolvimento 
Waddyh (Mineiro), acom-
panhado da representante 
distrital Silma e Palmiro 
representante da Agesul 
aonde percorreram o traje-
to reformado e constataram 
a qualidade do serviço.

PÁGINA 03

PÁGINA 03

PÁGINA 04

Prefeito Dalmy Assina convenio 
para construção de monumento 
na entrada da cidade A atual gestão vem tra-

balhando para manter a 
entrada de nossa cidade 
mais bonita e atrativa, onde 
já foram inauguradas duas 
rotatórias temáticas na BR 
359, sendo uma em home-
nagem ao Cerrado Brasilei-
ro, com espécies da fauna 
e flora e a outra tendo as 
inscrições rupestres .

PÁGINA 06

Costa Rica planeja aimplan-
tação do GTO Urbano

A criação do GTO 
Urbano partiu de uma 
sugestão do Comitê de 
Crise para Supervisão e 
Monitoramento dos Im-
pactos da Covid-19 em 
Costa Rica e da Câmara 
dos Vereadores, custeado 
pela prefeitura de

PÁGINA 04

Câmara Municipal solicita estado de 
Calamidade ao agronegócio em Chapadão do Céu

Com a safra agrícola 
sendo afetada com a baixa 
produtividade, os prejuí-
zos para safrinha de milho 
serão maiores se o poder 
publico não intervir.

PÁGINA 04



02Edição 693 15 a 30 de junho de 2021 INFORMATIVO DO PODER LEGISLATIVO CHAPADÃO DO SUL

PAUTA PARA A 
1333ª SESSÃO ORDI-
NÁRIA,

DA 1ª SESSÃO LE-
GISLATIVA,

DA 9ª LEGISLA-
T U R A ,  A  R E A L I -
ZAR-SE

EXPEDIENTE DE 
VEREADORES

 

– Projeto de Lei nº 
24/2021. Vereador Tu-
cano

“Concede isenção no 
pagamento do Imposto 
sobre a Propriedade Pre-
dial e Territorial Urbana 
– IPTU aos portadores de 
câncer do Município de 
Chapadão do Sul – MS, 
nas condições que espe-
cifica”.

 

R e q u e r i m e n t o  n º 
21/2021 Vereadora Ká 
Nogueira

REQUER-SE à Mesa, 
na forma regimental e 
depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente 
Prefeito Municipal João 
Carlos Krug, com cópia 
expressa para o Diretor 
da SERC – Sr. João Felix 
Botezele, solicitando o 
encaminhamento a esta 
Vereadora de um Rela-
tório DESCRITIVO dos 
gastos e do PLANO DE 
TRABALHO, para os R$ 
200.000,00 (duzentos mil 
reais) que a Câmara apro-
vou recentemente para o 
Campeonato Estadual. 
Peço que detalhe, com 
URGÊNCIA, todo o pla-
no de trabalho, os gastos 
detalhados, os atletas que 
jogaram e quais são de 
Chapadão do Sul? 

Requerimento nº 
22/2021 Vereadora Ká 
Nogueira

REQUER-SE à Mesa, 
na forma regimental e 
depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente 
Prefeito Municipal João 
Carlos Krug, solicitando 
que seja encaminhado 
a esta Vereadora, com 
urgência, relatório con-
tendo os repasses feitos 
pra SERC nos últimos 5 
anos, em minúcias (gas-
tos, atletas contratados, 
equipe paga com o valor 
do repasse mensal, manu-
tenção, etc.). A documen-
tação pode ser enviada 
digitalizada.

 

R e q u e r i m e n t o  n º 

23/2021 Vereadora Ká No-
gueira

REQUER-SE à Mesa, na 
forma regimental e depois de 
ouvido o Douto Plenário de 
Deliberações, o envio de ex-
pediente Prefeito Municipal 
João Carlos Krug, com cópia 
a Secretária de Saúde, Maria 
das Dores Zocal Krug, e a 
Coordenadora do CREAS 
Ipê, Cláudia Silva Aguiar, 
solicitando explicações 
quanto ao atendimento aos 
Menores em Conflito com a 
Lei no CREAS Ipê, seja na 
modalidade de Liberdade 
Assistida ou atendimento a 
menores em Cumprimento 
de Medidas Socioeducati-
vas variadas. Infelizmente, 
apesar de o referido atendi-
mento já estar acontecendo 
há anos, com esta Equipe 
Multiprofissional, o que se 
tem visto, é uma gradação 
pra pior nesses casos, com a 
participação corriqueira dos 
MESMOS INDIVÍDUOS 
em atos infracionais os mais 
variados, em nossa urbe. Os 
tais “menores infratores”, 
como assim são nomeados 
corriqueiramente, quando 
não são vítimas da própria 
má sorte – alguns chegaram 
a morrer, mesmo estando em 
atendimento e outros foram 
presos, logo após comemo-
rarem 18 anos – acabam por 
continuar a vitimar a socie-
dade, semana após semana, 
tendo a seu dispor, todo um 
sistema de atendimento e a 
garantia, inclusive de cursos, 
pagos às expensas do pa-
gador de impostos e assim, 
requeremos explicações 
quanto à tomada de posição 
desse CREAS e da Secreta-
ria a que se subordina, quan-
to a recente participação de 
um menor de idade, já velho 
conhecido das polícias civil 
e militar, no roubo a uma loja 
de celulares da cidade. 

Indicação: 194 / 2021 
Vanderson Cardoso Ve-
reador

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 para a Secretária 
de Saúde, Valéria Lopes dos 
Santos, solicitando que seja 
criado em nosso município 
um  programa para  realizar 
levantamento e cadastramen-
to , da população canina e fe-
lina, numa ação das   equipes 
de Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS), o cadastro de 
todos os animais de estima-
ção da população urbana e 
rural do município .

 

Indicação: 195 / 2021 
Vanderson Cardoso Ve-
reador

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 para a Secretária 
de Saúde, Valéria Lopes 
dos Santos, solicitando que 
sejam adquiridos equipa-
mentos hospitalares, tais 
como, muletas, cadeiras de 
roda, camas hospitalares, 
cadeira de banho e também 
aparelhos de inalação, para 
atender por empréstimo para 
quem precisar.

 

Indicação: 196 / 2021 
Vanderson Cardoso Vere-
ador

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 
SEDEMA, José Teixeira 
Júnior, para que promovam 
uma campanha de vacinação 
contra o surto de Cinomose 
em nosso Município, que 
essa vacinação seja feita nos 
cães abandonado nas ruas e 
também nos cães de famílias 
de baixa renda. 

Indicação: 197/2021 
Ver. Alline Tontini

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Deputado Fe-
deral Beto Pereira, para que 
destine Emenda Parlamentar 
ao Município de Chapadão 
do Sul/MS, no valor de R$ 
851.000,00 (Oitocentos e 
Cinquenta e Um Mil Reais), 
a fim de que seja construído 
um Estratégia de Saúde da 
Família – ESF, para aten-
dimento do complexo de 
Bairros Esplanadas I, II, III, 
IV e V. 

Indicação: 198/2021 
Ver. 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 Mu-
nicipal João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário 
de Obras, Transportes e 
Serviços Públicos, Ivanor 
Zorzo, e ao Diretor do DE-
MUTRAN, Pedro Lopes, 
solicitando a instalação de 
Placas Indicativas contendo 
os nomes de Ruas, no Bairro 
Planalto.

 

Indicação: 199/2021 
Ver. 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 Se-
cretário de Obras, Trans-
portes e Serviços Públi-
cos, Ivanor Zorzo, e ao 
Diretor do DEMUTRAN, 
Pedro Lopes, solicitan-
do que seja efetuado o 
trabalho de Sinalização 
Horizontal e Vertical, no 
bairro Planalto.

 

Indicação: 200/2021 
Ver. Mika

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, e 
depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao 
Prefeito Municipal João 
Carlos Krug, com cópia 
ao Secretário de Obas e 
Serviços Públicos Ivanor 
Zorzo, solicitando que 
sejam pavimentadas e 
feito guias nas ruas da 
Comunidade Pedra Bran-
ca, bem como, seja feita a 
urbanização dos canteiros 
com plantio de árvores e 
gramado.

 

Indicação: 201/2021 
Ver. 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 do SEDE-
MA, José Teixeira Junior, 
solicitando que seja ad-
quirida uma bomba para 
o Poço, existente desde 
2018, com 173 metros de 
profundidade, perfurado 
pela Funasa, no Assen-
tamento Aroeira, que até 
o momento não está em 
pleno funcionamento.

Indicação: 201/2021 
Ver. Mika

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, e 
depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente 
a Gerente Operacional 
da Anatel MS, Sra. Vera 
Lúcia Burato Marques 
Fierburguer, solicitando 
a instalação de uma torre/
antena de telefonia móvel 
na Comunidade Pedra 
Branca.

 

Indicação nº 203/2021 
Ver. 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 à 
Secretaria de Governo, Ag-
nes Miller e ao Conselho 
de Segurança Municipal, 
na pessoa do Dr. Salvador 
Divino Araújo, solicitando 
que se faça, com urgência e 
remeta a esta Casa de Leis 
e a esta Vereadora, em es-
pecífico, um estudo para a 
viabilização de Câmeras de 
Segurança, em locais estra-
tégicos e já mapeados por 
nossas forças de segurança, 
com vistas a coibir a ação 
de marginais, cada vez 
mais audaciosos e perigo-
sos, pois que o número de 
ações desses criminosos, 
usando de força armada 
para seus maus feitos, tem 
crescido.

 

Indicação nº 204/2021 
Ver. 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 do SEDEMA, 
José Teixeira Junior, e ao 
Secretário de Educação e 
Cultura, Guerino Perius, 
solicitando que implemen-
tem em suas respectivas 
secretarias, gabinetes de 
apoio aos microempreen-
dedores individuais e agen-
tes culturais na solicitação 
de auxílio e utilização dos 
benefícios previstos pelo 
governo do estado para as 
referidas classes.

 

Moção de Aplausos nº 
10/2021

A Vereadora Alline Ton-
tini, da Câmara Munici-
pal de Chapadão do Sul, 
que esta subscreve, dis-
pensadas as formalidades 
regimentais, encaminha 
MOÇÃO DE APLAU-
SOS, aos Soldados QPPM 
João Roberto Lipú Pereira, 
QPPM Jackson Pereira dos 
Santos Martins e QPPM 
Talmom Antonio da Silva, 
da 4ª Companhia Indepen-
dente de Polícia Militar de 
Chapadão do Sul, pelo ato 
heroico de salvar um bebê 
de um engasgamento na 
noite do dia 18 de junho.

 

Moção de Pesar nº 
11/2021

Os Vereadores da Câ-
mara Municipal de Chapa-
dão do Sul, que esta subs-
crevem, dispensadas as 
formalidades regimentais, 
encaminham MOÇÃO 
DE PESAR aos familiares 
e amigos do Senhor Álido 
Brum e seu filho Nairo 

Brum, falecidos no dia 
27 de junho de 2021. Co-
nhecidos por toda socie-
dade, principalmente pela 
produção dos famosos 
Queijos Brum, eram mun-
dialmente reconhecidos, 
inclusive pelo Presidente 
Jair Bolsonaro que até 
mesmo gravou vídeo di-
vulgando o Queiro do Sr. 
Brum. 

MENSAGEM DO 
EXECUTIVO

–  M e n s a g e m  n º 
020/2021. Encaminha 
Projeto de Lei nº 23/2021. 
Executivo que: “Autoriza 
doação de área que espe-
cífica e dá outras provi-
dências”.

–  M e n s a g e m  n º 
021/2021. Encaminha 
VETO nº2 às Emen-
das Aditivas de nº 14 a 
34/2021 ao Projeto de Lei 
nº 13/2021, que “Dispõe 
sobre as Diretrizes Orça-
mentárias para a elabo-
ração e execução da Lei 
Orçamentária para o exer-
cício de 2022” Autógrafo 
nº 1401/2021.

ORDEM DO DIA

– Projeto de Lei nº 
16/2021, Executivo que 
“Dispõe sobre a Políti-
ca Municipal de Regu-
larização Fundiária do 
Município de Chapadão 
do Sul – MS e dá outras 
providências”.

SECRETARIA DAS 
SESSÕES, 02 DE JULHO 
DE 2021.

Jacqueline C. Tomiazzi 
Belotti,

Coordenadora de Ativi-
dades Legislativa.
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Chapadão do Sul: Com média de mais de 2 mil 
alunos por dia, final do 1° semestre 
aponta resultados positivos nas aulas presenciais

Chapadão do Sul foi 
pioneiro no estado do Mato 
Grosso do Sul com o retor-
no das aulas presenciais na 
rede municipal de Ensino. 
Após mais de 130 dias com 
aulas presenciais, com uma 
média de aproximadamente 
2 mil alunos por dia, tendo 
picos de até 2.300 alunos, 
o número de casos de con-
tágios do covid-19 foi de 
cerca de 20 casos, sem 
nenhuma internação.

Esses números são re-
sultados de muito empe-
nho, dedicação e esforços 
de todos os colabores da 
Rede Municipal de Ensino, 
que sempre mantiveram e 
exigiram todos os protoco-
los de biossegurança contra 
o Covid-19 e acompanha-
ram regularmente todos os 
alunos.

Assim, Chapadão do Sul 
pode oferecer uma educa-
ção de qualidade, visando 
uma boa saúde mental das 
crianças, que após um ano, 
voltaram a ter o convívio 
com outras crianças, fun-
damental para o desenvol-
vimento delas.

Para o secretário de 

Prefeitura de Paraíso das Águas 
contrata médica Pediatra para 
atender o município e nos distrito

Para dar melhor qua-
lidade no atendimento 
ao munícipe, a Prefeitura 
Municipal de Paraíso das 
Águas através da Secre-
taria Municipal de Saúde 
fez a inclusão dessa nova 
especialidade médica no 
município. A médica cre-

A Prefeitura de Cha-
padão do Sul, através da 
Secretaria de Finanças 
e Planejamento, lança a 
campanha de descontos e 
prêmios do IPTU 2021. 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 

Educação, Guerino Perius, 
o município conseguiu ga-
rantir o direito a educação 
com uma abertura segura 
das escolas municipais. “A 
volta das aulas presenciais 
se justificou pela impor-
tância da educação escolar 
no desenvolvimento inte-
lectual, social e emocional 
das crianças, adolescentes e 
também das suas famílias”, 
ressalta.

Outro resultado impor-
tante em Chapadão do Sul, 
com o retorno das aulas na 
Rede Municipal foi que 
os pais e responsáveis dos 
alunos puderam trabalhar 
tranquilamente sabendo 
que seus filhos estavam em 
um local de aprendizado e 
com segurança.

O prefeito de Chapadão 
do Sul, João Carlos Krug, 
parabeniza toda a comuni-
dade escolar, que compre-
endeu a importância do re-
torno das aulas presenciais 
bem como de seguir à risca 
todo o protocolo de biosse-
gurança contra o Covid-19. 
“Fico feliz em saber que a 
nossa decisão foi bem acei-

ta pela comunidade e que 
todos fizeram a sua parte 
para que essa retomada 
da educação atingisse os 
resultados propostos lá em 
fevereiro. Temos crianças 
e adolescentes aprendendo, 
convivendo e felizes onde 
estão. Parabéns a todos”, 
finaliza o prefeito.

O recesso começa no 
dia 03 de julho e seguirá 
até o dia o dia 18, quando 
as crianças e adolescentes 
retornam à sala de aula e 
concluem o ano letivo.

Aula presencial é op-
cional

A  aula presencial na 
Rede Municipal de Ensino 
de Chapadão do Sul sempre 
foi opcional, cabendo aos 
pais e responsáveis decidi-
rem se enviam seus filhos à 
escola ou se continuariam 
no sistema de aprendizado 
remoto. As aulas também 
foram ministradas respei-
tando o limite de 50% da 
capacidade máxima e com 
distanciamento social den-
tro da sala de aula. 

Prefeitura de Paraíso das Águas entre-
ga mais de mil kits alimentares para 
alunos da rede municipal de ensino

A Prefeitura Municipal de 
Paraíso das Águas através da Se-
cretaria Municipal de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer fez a 
entrega de kits alimentícios para 
os alunos da rede municipal de 
ensino.

No total foram entregues 1100 
kits (mil e cem) contendo arroz, 
feijão, açúcar, farina de trigo, 
biscoito, fermento, leite integral, 

macarrão, óleo, ovos, sal, carne 
bovina, carne de frango, abobri-
nha, acelga, alface, alho, almei-
rão, batata, beterraba, brócolis, 
cebola, cenoura, cheiro verde, 
chuchu, couve, couve flor, es-
pinafre, laranja, limão, maça, 
mamão, pepino, pimentão, 
repolho, rúcula  e tomate.

As verduras foram adquiri-
das através do PNAE(recurso 
federal)  e o kit de merenda 
escolar através de recursos 
municipais.

Cada kit alimentar foi preparado em sua própria escola, com auxílio de toda a equipe 
e supervisionado pela nutricionista do município Débora Novaes que escolheu cuida-
dosa os alimentos, baseado no que os alunos consomem nas escolas durante o período 
de aulas presenciais. 

IPTU 2021: Para garantir descontos que 
chegam a 40%, contribuintes devem fa-
zer o pagamento até dia 10 de julho

denciada, doutora Cristiana 
Fraga de Souza estará aten-
dendo na sede e também 
nos distritos de Pouso Alto 
e Bela Alvorada(Copper- 
Cooperativa dos Produto-
res de Paraíso e região).

Os atendimentos se-
rão realizados da seguinte 
forma:

Segunda-feira: período 
vespertino (tarde)

Quarta-feira: período 
matutino

Sexta-feira: período ma-
tutino

As consultas serão re-
alizadas de acordo com 
agendamentos.

Nos distritos de Pouso 
Alto e Bela Alvorada serão 
definidos os dias e horários 
dos atendimentos.

Informações podem ser 
obtidas através do telefone: 
67- 32481053 

ASSECOM- Prefeitura 
Municipal de Paraíso das 
Águas

benefícios basta manter o 
pagamento em dia.

COTA ÚNICA: O paga-
mento em cota única, com 
desconto de 30% (trinta 
por cento) que pode chegar 
até 40%, poderá ser efetua-
do até o 10 de julho;

PARCELADO: O pa-
gamento parcelado em 5 
(cinco) prestações, com 
desconto de 10% (dez por 
cento) sobre cada parcela, 

também poderá ser efetua-
do até o 10 de julho, sen-
do a 1ª (primeira) parcela 
nesta data e as demais no 
mesmo dia dos meses sub-
sequentes;

PROGRAMA FIDE-
LIDADE EM DIA COM 
O IPTU: Conforme Lei 
622, de 11 de junho de 
2007, o contribuinte que 
quitar o Imposto Predial e 
Territorial Urbano – IPTU 
lançados na respectiva ins-
crição imobiliária desde 
o ano de 2014 dentro do 
prazo previsto no carnê de 
lançamento e não possuir 
nenhum débito inscrito em 
dívida ativa neste período 
receberá mais 10% (dez por 
cento) de desconto, totali-
zando 40% (quarenta por 
cento) de desconto para o 
pagamento em cota única;
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Aulas presenciais em Cassilân-
dia somente no início de agosto

As unidades escola-
res da Rede Estadual de 
Ensino de Mato Grosso 
do Sul (REE/MS) e Mu-
nicipal voltarão a receber 
os estudantes em agosto. 
A Secretaria de Estado de 
Educação informou que as 
aulas serão a partir do pró-
ximo dia 02 de agosto.

Com a decisão, mais de 

Presidente e 1º secretário da Câmara 
de Alcinópolis pedem melhorias para 
Unidade da Polícia Civil do município

A presidente da Câmara 
Municipal de Alcinópolis, 
Isabel do Zezinho (MDB), 
juntamente com o 1º se-
cretário da Casa, Helder 
Carneiro (MDB), encami-
nharam um ofício ao Dire-
tor Geral da Polícia Civil 
de Mato Grosso do Sul, 
Adriano Geraldo Garcia, 
solicitando melhorias para 
a Unidade de Polícia Civil 
de Alcinópolis.

Foi após uma visita à 
Unidade de Polícia Civil 
do município, que os ve-

Costa Rica planeja a implan-
tação do GTO Urbano

O prefeito Cleverson Alves dos Santos, o secretário municipal de Governo, Airton 
Ruiz, e o secretário municipal 
de Administração, Finan-
ças, Planejamento, Receita e 
Controle, Uriel Carvalho, se 
reuniram com representantes 
do CONSEG (Conselho Co-
munitário de Segurança de 
Costa Rica) para discutir o 
orçamento para a criação do 
GTO Urbano. O GTO Urbano 
é uma operação conjunta en-
tre as forças de segurança.

A criação do GTO Urbano partiu de uma sugestão do Comitê de Crise para Super-
visão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 em Costa Rica e da Câmara dos 
Vereadores, custeado pela prefeitura de Costa Rica.

O objetivo é que, além do patrulhamento ostensivo, os policiais reforcem o traba-
lho da vigilância sanitária na fiscalização das medidas de restrição preventiva contra 
a Covid-19 dentro da cidade.

“O GTO Urbano vai reforçar o trabalho das equipes de policiais em serviço, dos 
agentes de fiscalização da vigilância sanitária que atuam no combate a proliferação 
da Covid-19, além de intensificar o patrulhamento ostensivo preventivo na cidade”, 
explicou o prefeito.

Atualmente o GTO atende área rural e é custeado por fazendeiros da região, que 
pagam uma mensalidade para a manutenção do grupo tático.

O projeto completo do GTO Urbano será encaminhado para a Câmara de Vereadores 
para aprovação.

Também participaram da reunião o presidente do CONSEG, Rodrigo Evaristo Wen-
ceslau; o vice-presidente, Pedro Vlademir de Andrea; os membros natos Comandante 
da Polícia Militar, Tenente Joelson Nobre Limeira; o delegado da Polícia Civil de Costa 
Rica, Caique Ducatti e o subcomandante da PMA, Itamar de Souza Borges. 

Assessoria de Comunicação

Secretaria Municipal de Obras divulga balanço 
de ações durante o mês de junho em Costa Rica

A Secretaria Municipal 
de Obras Públicas divulgou 
o balanço das ações e ser-
viços executados durante 
o mês de junho em Costa 
Rica.

Conforme o gestor da 
pasta, Penides Jacinto, foram 
recuperados 93,6 quilôme-

200 mil alunos retornarão de 
forma alternada, respeitando 
o Protocolo de Volta às Au-
las, lançado em novembro 
de 2020.

De acordo com o calen-
dário escolar, entre os dias 
02 e 16 de julho os estudan-
tes da Rede Estadual de En-
sino estarão em recesso. O 
retorno às atividades, ainda 

de forma remota, será no 
dia 19 do mesmo mês.

No dia 19 de julho, os 
profissionais da REE/MS 
retornam de forma presen-
cial para planejamento das 
atividades e organização 
das unidades de ensino 
junto às equipes escolares, 
bem como para o devido 
acompanhamento dos es-
tudantes que seguirão com 
as aulas remotas até o final 
do mês.

No dia 02 de agosto 
será o retorno às ativida-
des no formato presencial 
para os estudantes, com 
alternância, respeitando 
os indicadores (bandei-
ras) do Comitê Gestor 
do Programa de Saúde e 
Segurança da Economia 
(Prosseguir).

Prefeitura de Cassilandia e Agesul 
recupera estrada do Indáia do Sul

O distrito de Indaiá do Sul recebeu a reforma das estradas rurais através de uma 
parceria entre Agesul e prefeitura municipal aonde segundo a Silma representante 

municipal no distrito 
as estradas foram todas 
cascalhadas, patroladas e 
feito caixas de contenção 
de águas da chuva, sendo 
12 km da MS 306 até 
Indaiá do Sul e mais 28 
km até a entrada da MS 
306 que liga a cidade de 
Chapadão do Sul.

Em visita ao Indaiá do 
Sul vice-prefeito Valdecy 
Costa, representando o 
prefeito Jair Boni, secre-

tario de desenvolvimento Waddyh (Mineiro), acompanhado da representante distrital 
Silma e Palmiro representante da Agesul aonde percorreram o trajeto reformado e 
constataram a qualidade do serviço.cassilandiaemfoco

readores perceberam a 
necessidade de algumas 
aquisições e melhorias, 
visando a efetividade dos 
atendimentos e maior co-
modidade à população 
durante os atendimentos. 
“Notamos que houve um 
aumento na demanda dos 
trabalhos, e com isso per-
cebemos a necessidade 
de melhorar, também, as 
condições de trabalho dos 
nossos Policiais Civis”, 
explica a presidente.

“Com este pedido aten-

dido, ofereceremos mais 
conforto, segurança e 
tranquilidade para a po-
pulação que necessita de 
atendimentos no local”, 
acrescenta o 1º Secretá-
rio. Entre os itens soli-
citados estavam alguns 
materiais de expediente, 
imprescindíveis para o 
trabalho, tais como com-
putadores completos, 
mouses, teclados apare-
lhos de ar condicionado, 
jogos de mesas com ca-
deiras padronizadas para 
cartório, cestos de lixo.

Além destes itens, 
foram incluídos matérias 
para a sala de espera: 
cadeiras ou poltronas pa-
dronizadas e bebedouro 
ou filtro de água, além de 
uma lixeira grande para 
ser coloca em frente a 
Unidade Policial.Fonte: 
Asscom

tros de estradas já previs-
tos para serem executados 
no período e mais 116 qui-
lômetros que não estavam 
no cronograma inicial. Ao 
todo foram 209,6 km de 
estradas patroladas e/ou 
cascalhadas.

Ainda segundo o secre-

tário, neste período foram 
executadas limpezas de 
terrenos na área urbana, 
aterros em diversos pontos, 
manutenção de bueiros, 
abertura de estradas, execu-
ção de mata burros e muros 
em terrenos da prefeitura, 
reformas de pontes, além 
da entrega de aterro para a 
população.

“Agradecemos o empe-
nho de todos os servidores 
da Secretaria, pois sem 
ajuda deles não seria pos-
sível. Estamos trabalhando 
simultaneamente em várias 
frentes, prezando sempre 
pelo bem-estar da popula-
ção costarriquense”, pon-
tuou Penides. Assessoria 
de Comunicação
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Infomativo da Câmara Municipal de Paraíso das Águas

Confira as indicações dos vereadores lidas em 
Plenário, durante a realização da Sessão Ordi-
nária.

INDICAÇÕES 126 E 132

N.º 126/2021Autoria: Ver. Leonardo Corniani Dias
INDICA ao Exmo.  Srº Anízio Sobrinho de Andrade, Prefeito Municipal, o estudo 

e a viabilização no sentido de construir dois retornos ao longo da Avenida “Benedita 
Cândida Garcia”, saída para o Distrito de Pouso Alto, neste município.

N.º 132/2021Autoria: Ver. Leonardo Corniani 
Dias

INDICA ao Exmo.  Srº. Anízio Sobrinho de Andrade, Prefeito Municipal, com có-

Prefeito de Figueirão Professor Juvenal Consolaro e Prefeito de Alci-
nópolis participam de reunião sobre as Escolas Cívico-Militares

Prefeito de Figueirão, 
Professor Juvenal Consola-
ro, juntamente com Prefeito 
de Alcinópolis, Dalmy Cri-
sóstomo, participaram de 
uma reunião no auditório do 
paço municipal de Figuei-
rão, na manhã desta sexta-
feira (02), na oportunidade 
o Suboficial da Reserva da 
Marinha do Brasil Maurício 
dos Santos e Coordenador 
Estadual da Associação 
Brasileira de Educação Cí-
vico Militar) (ABEMIL) e 
a Secretária da ABEMIL 
no Estado de Mato Grosso 
do Sul Eliane Porto Pereira 
dos Santos, esclareceram 

Abertas as pré-inscrições para os 
serviços da patrulha agrícola mecanizada

A Prefeitura de Figueirão , através de secretaria Municipal de Insfraestrutura, Agrone-
gócio e Meio Ambiente, informa que a partir desta quinta-feira (01) até dia 01/08/2021 
estarão abertas as Pré-inscrições para os serviços da patrulha agrícola mecanizada.

* GRADE ARADORA

* GRADE NIVELADO-
RA

* TERRACEAMENTO

* CALAGEM/ADUBA-
ÇÃO

* PLANTIO DE MILHO

* COLHEITA/SILA-
GEM

* ROTOENCANTEIRADOR

A região será dividida em micro-regiões, e será feito um sorteio para definir a sequ-
ência em que serão atendidas cada uma delas.

O atendimento ao produtor não será na data em que ele deseja e sim pela definição 
do sorteio realizado internamente.

MAIORES INFORMAÇÕES NOS TELEFONES:

67 3274 1430 (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA)

67 98449-9350(GEORGE)

67 98437-4541(WAGNER)

O Vice prefeito de Chapadão do Céu Vinicius Terin, assumiu a administração 
do município, devido ao afastamento do atual prefeito Eduardo Peixoto, que pediu 

afastamento por um periodo 
de 90 dias.

Peixoto alegou que es-
tará afastado do cargo no 
Poder Executivo no período 
de 05 de julho até o dia 3 
de outubro para tratar de 
assuntos particulares, em 
seu lugar assumirá tempo-
rariamente a administração 
o vice-prefeito Vinicius 
Terin.

O Projeto do Decreto 
Legislativo foi aprovado 
em Sessão Extraordinária, 

realizada nesta sexta-feira (02), de acordo com a Lei Orgânica do município.

N ã o  é  s ó  a  p a n -
demia  que  t em d i -
ficu l t ado  o  d i a -d ia 
d a s  p e s s o a s ,  e m 
p a r a l e l o  c o m  e s s a 
s i tuação ,  a  fa l ta  de 
chuva  na  reg ião  de 
C h a p a d ã o  d o  C é u 
g e r a  p r e j u í z o  a o s 
p r o d u t o r e s  d a  r e -
g ião .  No ú l t imo d ia 
21 com requerimen-
t o  a p r e s e n t a d o  e 

Vinicius Terin assume a prefei-
tura em Chapadão do Céu

Câmara Municipal solicita estado de Ca-
lamidade ao agronegócio em Chapadão do 

aprovado por todos 
os  vereadores ,  so-
l ic i tou  ao  prefe i to 
munic ipa l ,  que  de-
cre te  es tado  de  ca-
lamidade  publ ica .

C o m  a  s a f r a 
agrícola sendo afe-
t a d a  c o m  a  b a i -
x a  p r o d u t i v i d a d e , 
o s  p r e j u í z o s  p a r a 
s a f r inha  de  mi lho 
serão  maiores  se  o 

poder  pub l ico  não 
in te rv i r .

C o m  a  s i t u a ç ã o 
de  ca lamidade  pu-
b l i c a  d e c r e t a d a , 
j u r i d i c a m e n t e  o s 
p r o d u t o r e s  t e r ã o 
chance  de  renego-
c ia r  seus  cont ra tos 
a t r e l a d o s  a  s a f r a 
2021.

O  r e q u e r i m e n t o 
N °  0 2 7  f o i  a p r e -
sentado pelo Presi-
dente  Gean Rubens 
( M D B ) ,  a s s i n a d o 
e  votado  pe los  de-
m a i s  v e r e a d o r e s 
e  encaminhado  ao 
p r e f e i t o  m u n i c i -
pa l .

*Assessor ia  Câ-
mara

aos presentes como funciona 
a escola Cívico-Militar.

“Visa contribuir com a 
qualidade do ensino na edu-
cação básica, além de propi-
ciar aos alunos, professores e 
funcionários um lugar mais 
seguro, passível de uma atu-
ação focada na melhoria do 
ambiente e da convivência 
escolar.”Revelou o subofi-
cial, Maurício.

A ABEMIL – Associa-
ção Brasileira de Educação 
Cívico-Militar é uma ins-
tituição jurídica de direito 
privado, constituída da for-
ma de sociedade civil de fins 
não lucrativos, cujo maior 

objetivo é proporcionar a 
Orientação Técnica para as 
Escolas Públicas e Privadas 
na Implantação de Escolas 
Cívico Militares, conforme 
o Decreto N° 10.004, de 05 
de Setembro de 2019.

Participaram da reunião 
Secretária Municipal de Edu-
cação, Professora Andréia 
Furtado Ferreira, chefe de 
gabinete, Marinalva Paniago 
Ferreira, Secretário Munici-
pal de Gestão e Desenvol-
vimento, Marcelo Antunes, 
Secretário Municipal de 
Saúde e vice-prefeito Jorge 
Roberto Mortari, Diretora da 
Escola Estadual, Professora 
Marcilei Berco da Silva, 
Presidenta da Câmara Muni-
cipal de Vereadores, Luciene 
Teodora da Silva, Vereador 
Juliano Nogueira, vereador 
Thiago Inácio, vereador 
Abadio Ribeiro da Rocha, 
Inspetor de Educação de 
Alcinópolis, Jesus Apareci-
do de Lima, Diretora Escola 
Estadual Professora Romilda 
Costa Carneiro, Vanucci 
Aparecida Moreira.

Prefeito de Figueirão reúne com produ-
tores rurais da região do Caracol.

P r e f e i t o  d e  F i -
g u e i r ã o ,  p a r t i c i p o u 
de uma reunião  jun-

tamente com o secre-
t á r i o  M u n i c i p a l  d e 
Insfraestrutura,  Roni 

S i l v a ,  n a  r e g i ã o  d a 
fazenda Chapada.

Onde foi  discut ido 
c o m  o s  p r o d u t o r e s 
r u r a i s  d a  r e g i ã o  d o 
Ca raco l ,  pa r a  t r a t a r 
da  me lho r i a  das  e s -
t radas  vicinais  da lo-
cal idade.

P a r t i c i p a r a m  d a 
r e u n i ã o  o  v e r e a d o r 
A b a d i o  R i b e i r o  d a 
Rocha e  Assessor  do 
G a b i n e t e ,  C l e i t o n 
Cosme.
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Prefeito de Alcinópolis reivindica constru-
ção de ponte sobre o Córrego Bom Sucesso

Prefeito Dalmy Assina convenio para construção 
de monumento na entrada da cidade

Desde 2019 a Admi-
nistração municipal de 
Alcinópolis, resolveu 
iniciar a divulgação vi-
sual de suas origens, 
tanto na fauna, flora e 
cerrado e mostrando 
através de totem e mo-
numentos, e as imagens 
das inscrições rupes-
tres, cultivando assim 
a cultura e a historia do 
município.

A atual gestão vem 
trabalhando para man-
ter a entrada de nossa 
cidade mais bonita e 
atrativa, onde já foram 
inauguradas duas ro-
tatórias temáticas na 
BR 359, sendo uma em 
homenagem ao Cerrado 
Brasileiro, com espé-
cies da fauna e flora e 
a outra tendo as inscri-
ções rupestres e todo o 
patrimônio histórico e 

O Prefeito Dalmy Cri-
sóstomo, acompanhado do 
Vice-prefeito, Valter Roniz 
e do Coordenador do Go-
verno do estado na Região 
Norte, Ivan Xixi, partici-
param de uma reunião na 

Secretaria Estadual de 
Infraestrutura – SEINFRA 
– com o Assessor Especial 
de Gabinete, o ex-prefeito 
Neto, para fazer algumas 
reivindicações para o mu-
nicípio. 

O Prefeito solicitou du-
rante a reunião foi solici-
tado a construção de uma 
ponte de concreto na MS-
217, sobre o Córrego Bom 
Sucesso.

Dalmy informou ao as-
sessor que a ponte do local 
se encontra danificada, 
o que visualmente fica 
inviável a reforma de re-
ferida, sendo necessário a 
construção de uma nova 
ponte, o que facilitará o 
deslocamento da produção 
local e de seus moradores, 
trazendo assim agilidade 
no transporte. Na oportu-
nidade, ainda foi solicitado 
o patrolamento total da 
MS-217.

cultural de Alcinópolis 
como tema principal.

O prefeito Dalmy 
Crisóstomo, esteve na 
Fundação de Cultu-
ra de Mato Grosso do 
Sul,  para assinatura 
de um convênio para 
a construção de um 
novo monumento que 
será construído na ro-
tária na saída para o 
município de Coxim, 
Diretor-Presidente da 
FCMS, Gustavo de Ar-
ruda Castelo.

Com esse Convênio, 
a administração vai ho-
menagear o homem do 
campo e a principal 
atividade econômica 
de nosso município, a 
pecuária.

No ano passado, téc-
nicos da Secretária Mu-
nicipal de Desenvol-
vimento cadastraram 

proposta de um projeto 
intitulado “Monumen-
to a Bovinocultura em 
Alcinópolis” através 
de edital do Fundo de 
Investimentos Cultu-
rais- FIC/MS, sendo o 
mesmo aprovado com 
repasse previsto no va-
lor de R$ 228.768,36. 
O monumento tem assi-
natura de Humberto Es-
píndola, um dos artistas 
plásticos mais premia-
dos de Mato Grosso do 
Sul.

Para o monumento de 
Alcinópolis, Humberto 
se inspirou na cultura 
de nosso município em 
torno da pecuária e nos 
sítios arqueológicos que 
remetem a passagem 
dos primeiros homens 
em nosso estado a mais 
de 10 mil anos atrás.

Entrega da 10° Casa do Programa 
Habitacional Construindo Sonhos!
O prefeito municipal de Alcinopolis , Dalmy Crisóstomo, juntamente com a Câmara Municipal, 

realizou nessa segunda feira 28, a entrega  a 10ª  Casa do Programa Habitacional “Construindo 
Sonhos”, a beneficiada foi a Sra. Marilene de Oliveira Andrade.

O valor da construção da casa entregue hoje foi de R$ 61.209,00, ao todo, o valor total das obras 
do Projeto “Construindo Sonhos” 
foi de R$ 624.388,07.

Estiveram presentes os Vere-
adores, Ângelo do Nicola Helder 
Carneiro, Isabel de Souza, Onil-
za Matias, Rosângela Garcia e 
Evaldo furtado, o Secretário de 
Assistência Social, Aloísio Mar-
tins, a Secretária de Educação, 
Carina Marques, o Secretário de 
Saúde, João Abadio, o Secretário 
de Obras, Fernando Nicoletti, e a 

Secretária de Planejamento, Administração e Finanças, Célia Regina Furtado.
O prefeito agradeceu a participação e a contribuição, da Câmara Municipal, do Conselho 

Municipal de Habitação, dos servidores da secretaria de assistência social e secretaria obras, que 
mostraram que estão todos imbuídos e oferecer melhores condições de vida ao alcinopolenses.

Somos muito gratos por conseguir cumprir o papel do serviço público, revertendo os impostos 
em benefícios para a população e poder ajudar as famílias a ter o seu lar.


