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Cassilândia vai receber usina 
de energia solar em 2022

A unidade a ser instalada 
na zona rural de Cassilân-
dia terá capacidade de pro-
dução de 292 MWh/mês. 
Isso equivale a energia 
média consumida por cerca 
de 1.800 residências.

Costa Rica vai adquirir três ônibus 
novos e implantará transporte coletivo

O tão esperado trans-
porte coletivo municipal 
está cada vez mais perto de 
se tornar uma realidade em 
Costa Rica. O  Município 
de Costa Rica por inter-
médio da CPL (Comissão 
Permanente de Licitação) 
publicou no Diário Oficial 
Online aviso de prorro-
gação de licitação para a 
aquisição de três ônibus 
novos.

Prefeito Anizio Andrade 
convidou Governador para 
festividades do municipio

Reinaldo Azambuja 
confirmou a sua presença e 
ficaram de definir a data e 
na oportunidade será feito 
pelo o O Governo do Es-
tado , o lançamento oficial 
do tão sonhado Anel Viá-
rio que dará novo visual 
no acesso ao município  
com um investimento de  
R$ 9.422.698,30

Prefeito Dalmy e Geraldo Rezende 
assinam ordem de serviço da 

Ampliação Hospital Municipal
A Ampliação do Hos-

pital terá uma área de 325 
metros quadrados, con-
tendo sala de urgência e 
emergência, sala de curati-
vos, sala de procedimentos 
e coleta, banheiros para 
portadores de necessidades 
especiais

Reinaldo Azambuja : lançou 
novos investimentos e vistoriou 

obras em Chapadão do Sul
O governador Reinal-

do Azambuja  foi recep-
cionado hoje pelo pre-
feito João Carlos Krug 
, vereadores e cumpriu  
agenda de trabalho em 
Chapadão do Sul para en-
tregar obras, lançar novos 
investimentos e vistoriar 
empreendimentos.

Prefeitura de Figueirão começa 
a oferecer serviços de cardiologia

A prefeitura de Figuei-
rão, por meio da Secreta-
ria Municipal de Saúde, 
iniciou , o atendimento 
médico da especialidade 
de cardiologia.
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PAUTA PARA A 1342ª 
SESSÃO ORDINÁRIA,

EXPEDIENTE DE 
VEREADORES

Indicação n. 258/2021 
Vereador Vanderson 
Cardoso

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, e 
depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao 
Prefeito Municipal, João 
Carlos Krug, com cópia 
ao Diretor do DEMU-
TRAN, Pedro Lopes, so-
licitando que sejam feitas 
as demarcações viárias, 
tanto horizontal como 
vertical nas ruas do Bairro 
Sucupira.

Indicação n. 259/2021 
Vereador Vanderson 
Cardoso

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, e 
depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao 
Prefeito Municipal, João 
Carlos Krug, solicitando 
que junto à Secretária de 
Cultura do Estado, consi-
gam contratar um Cantor 
ou Banda Gospel de reno-
me no cenário Brasileiro, 
para vir abrilhantar as 
festividades de final de 
ano de nosso Município, 
denominada “Natal com 
Cristo”. Considerando 
que, no aniversário do 
nosso Município neste 
ano, não teremos shows, 
por conta da Pandemia.

Indicação n. 260/2021 
Vereador Vanderson 
Cardoso

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, e 
depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao 
Prefeito Municipal, João 
Carlos Krug, com cópia ao 
Diretor do DEMUTRAN, 
Pedro Lopes, solicitando 
que seja providenciada a 
regulamentação dos ve-
ículos fretistas junto ao 
Departamento de Trânsito 
Municipal. 

Indicação n. 261/2021 
Vereador Marcelo do 
Bar

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, e 
depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente 
Prefeito Municipal, João 
Carlos Krug, com cópia 
ao Secretário de Obras, 
Transportes e Serviços 
Públicos, Ivanor Zorzo 
e ao Diretor do DEMU-
TRAN, Pedro Lopes, so-
licitando a implantação de 
Lombofaixa na Avenida 
Dezesseis, em frente ao 
Hospital Municipal.

Indicação n. 262/2021 
Vereador Marcelo do 
Bar

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, e 
depois de ouvido o Douto 

Sessão Ordinária de 
nº 1340

EXPEDIENTE DE 
VEREADORES

Requerimento  nº 
34/2021 Vereador Mar-
celo do Bar

REQUER-SE à Mesa, 
na forma regimental e 
depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao 
Prefeito Municipal, João 
Carlos Krug, com cópia 
a Secretária de Saúde, 
Valéria Lopes dos San-
tos, solicitando que seja 
informado a este Vereador 
o porquê de estrem em 
falta alguns medicamen-
tos de pressão arterial e 
depressão na UBS Cen-
tral. Considerando que, 
este Vereador recebeu 
informação que muitas 
pessoas precisam desses 
remédios continuamente 
e os mesmos estão em 
falta na Unidade Básica 
de Saúde.

Existe alguma previsão 
para chegada dos medica-
mentos?

Porque não foi feito a 
compra com antecedência 
para que as pessoas que 
necessitam não ficassem 
sem?

Requerimento  nº 
35/2021 Vereadora Ká 
Nogueira

REQUER-SE à Mesa, 
na forma regimental e 
depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao 
Prefeito Municipal, Sr 
João Carlos Krug, bem 
como à Secretária de Ad-
ministração, Srª Raquel 
Tortelli e ao Controlador 
Municipal, Sr. Lucas Ri-
cardo Cabrera, na forma 
da lei, cópias digitalizadas 
de TODA A DOCUMEN-
TAÇÃO PERTINENTE 
aos fatos abaixo relacio-
nados:

    Doação de terreno, 
via Decreto n°3.122 de 
22 de abril de 2019 ao 
MARIDO da Presidente 
da Câmara de Vereadores 
de Chapadão do Sul/MS à 
época e sobrinho de Vossa 
Senhoria, Prefeito Muni-
cipal, também à época;

    Extrato de contrata-
ção Pública n°031/2020 
da EMPRESA MODU-
LAR CONSTRUÇÕES 
EIRELI – ME, CNPJ 
n°20.138.611/0001-58, 
publicada em Diário Ofi-
cial n°2.267, de 07 de abril 
de 2020;

    Extrato de resci-
são bilateral da Contrata-
ção Publica n°031/2020 
da EMPRESA MODU-
LAR CONSTRUÇÕES 
EIRELI – ME, CNPJ 
n°20.138.611/0001-58, 
publicada em Diário Ofi-
cial n°2.303/2020, de 03 
de junho de 2020;

    Extrato de Contrata-
ção Pública n°079/2020 
da EMPRESA MODU-
LAR CONSTRUÇÕES 
EIRELI – ME, CNPJ 

Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao 
Prefeito Municipal, João 
Carlos Krug, com cópia ao 
Secretário de Obras, Trans-
portes e Serviços Públicos, 
Ivanor Zorzo, solicitando 
algumas benfeitorias, para 
as dependências do Velório 
Municipal, tais como: co-
locação de bancos na parte 
externa, pintura e reparos 
necessários, colocação de 
mais ares condicionados e 
ainda, construção de mais 
salas.

Indicação n. 263/2021 
Vereador Emerson Sapo

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário do 
SEDEMA, José Teixeira 
Júnior, solicitando que seja 
disponibilizado um zelador, 
responsável para cuidar da 
área verde, localizada na 
Rua Vinte e Dois, próximo 
ao Colégio Maper. Solicito 
ainda, a colocação de lixei-
ras no local.

Indicação n. 264/2021 
Vereador Emerson Sapo

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia a Secretária de 
Saúde, Valéria Lopes dos 
Santos, solicitando que seja 
implantado, conforme es-
tudo de viabilidade, Postos 
de Saúde – ESF’s, nos no-
vos Residenciais, Financial 
Royal Park, Palmeiras e 
Liiv – Reserva das Nações, 
considerando o crescimento 
de nosso município e a im-
portância da boa distribuição 
do atendimento à saúde.

Indicação n. 265/2021 
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, 
solicitando que seja cons-
truído um pátio, uma área 
apropriada para estaciona-
mento público municipal de 
caminhões. Em atendimento 
a Lei Municipal nº 720, de 
20 de maio de 2009.

Indicação n. 266/2021 
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 Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário de 
Educação e Cultura, Guerino 
Perius, solicitando que seja 
disponibilizado um Curso de 
Gastronomia, para a Escola 
Cívico-Militar Nível Médio 
Profissionalizante.

Indicação n. 267/2021 
Vereadora Alline Tontini

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Secretário de 
Estado de Saúde, Geraldo 
Resende, solicitando a dis-
ponibilização de cotas para 
cirurgias eletivas, para o 
Município de Chapadão do 
Sul – MS, principalmente 
nas áreas de maior demanda, 
que são Urologia, Ginecolo-
gia e Gastroenterologia.

Moção de Aplausos n. 
18/2021 Vereador André 
dos Anjos

O Vereador André dos 
Anjos, dispensadas as for-
malidades, encaminha Mo-
ção de Aplausos a toda a 
Patronagem do CTG Cul-
tivando a Tradição, bem 
como aos membros e sócios 
pela determinação e força 
de vontade frente a entidade 
mesmo diante de momentos 
tão difíceis enfrentados du-
rante a Pandemia.

É de conhecimento de 
todos o brilhante trabalho 
realizado pelo CTG no mu-
nicípio, mantendo acesa a 
tradição e cultivando suas 
raízes, seja com atividades 
que envolvem música e dan-
ça ou mesmo com eventos 
tradicionalistas que reavi-
vam a tradição e a cultura 
gaúcha e, mesmo com a 
pandemia que impossibili-
tou a realização de eventos 
e almoços, principal fonte 
de renda do CTG, a patrona-
gem e seus membros foram 
perspicazes em promover 
atividades em formato deli-
very, de forma que puderam 
complementar o caixa da 
entidade durante o período 
de pandemia.

MENSAGEM DO EXE-
CUTIVO

– Mensagem nº 026/2021, 
encaminha Projeto de Lei 
nº 29, de 13 de setembro 
de 2021. Executivo que: 
“ALTERA A REDAÇÃO 
DA LEI Nº 665, DE 27 DE 
MARÇO DE 2008, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS”.

– Mensagem nº 027/2021, 
encaminha Projeto de Lei nº 
30, de 13 de setembro de 
2021. Executivo que: “AL-
TERA A REDAÇÃO DA 
LEI Nº 1.233, DE 06 DE 
DEZEMBRO DE 2019, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS”.

– Mensagem nº 028/2021, 
encaminha Projeto de Lei nº 
31, de 14 de setembro de 
2021. Executivo que: “DIS-
CIPLINA A CIRCULAÇÃO 
E O ESTACIONAMENTO 
DE VEÍCULOS PESADOS 
E O SERVIÇO DE CARGA 
E DESCARGA NO PE-
RÍMETRO URBANO DE 
CHAPADÃO DO SUL E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS”.

– Mensagem nº 029/2021, 
encaminha Projeto de Lei 

n°20.138.611/0001-58, pu-
blicada em Diário Oficial 
n°2.272/2020, de 16 de abril 
de 2020, cujo objeto de con-
trato é a AMPLIAÇÃO DO 
CEI SONHO MEU;

    Extrato de rescisão bila-
teral da Contratação Publica 
n°079/2020 da EMPRESA 
MODULAR CONSTRU-
ÇÕES EIRELI – ME, CNPJ 
n°20.138.611/0001-58, pu-
blicada em Diário Oficial 
n°2.308/2020, de 10 de ju-
nho de 2020;

    Importante faz frisar, 
que junto a TODA A DO-
CUMENTAÇÃO aportada 
nesses processos, REQUEI-
RO os pareceres técnicos 
emitidos pelo Dr. Lucas 
Ricardo Cabrera a cada uma 
dessas movimentações em 
sua função de Controlador 
Municipal.

Indicação nº 242/2021 
Vereador Emerson Sapo

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário de 
Esporte, Juventude e Lazer, 
Altair A. Trentin, solicitan-
do a disponibilização de 
uma área com infraestrutu-
ra necessária para receber 
os Módulos Esportivos de 
Quadra Society para Futebol 
e Basquetebol, do Governo 
Estadual de MS, que serão 
implantados em todos os 
municípios, sendo que em 
alguns desses municípios as 
obras já se iniciaram.

Indicação nº 243/2021 
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 Senador 
Nelsinho Trad e a Deputada 
Federal Rose Modesto, soli-
citando esforços no sentido 
de que seja disponibilizado 
ao Município de Chapadão 
do Sul, um Caminhão equi-
pado com Baú Isotérmico 
Refrigerado, para atender 
as demandas dos pequenos 
produtores de hortaliças dos 
assentamentos de nosso Mu-
nicípio. Esse recurso deve 
vir por meio do Ministério 
da Cidadania.

Indicação n. 244/2021 
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 Governador 
do Estado de Mato Grosso 
do Sul, Reinaldo Azambuja, 
com cópia ao Secretário 
de Estado de Justiça e Se-
gurança Pública, Antônio 
Carlos Videira, solicitando 
a implantação de um IML – 
Instituto Médico Legal, no 
Município de Chapadão do 
Sul – MS.

Indicação n. 245/2021 
Vereador Emerson Sapo

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 

de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
solicitando que seja enca-
minhado para apreciação 
desta Cassa de Leis, um Pro-
jeto de Lei, que discipline 
a circulação de veículos de 
cargas no perímetro urbano 
da cidade de Chapadão do 
Sul – MS.

Indicação n. 246/2021 
Vereador André dos Anjos

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia a Secretária de 
Assistência Social, Masria 
das Dores Zocal Krug, so-
licitando que seja disponi-
bilizado gratuitamente em 
nosso Município, um curso 
para formar profissionais na 
área de “Cuidador de Ido-
sos”. Considerando portan-
to, que esta é uma demanda 
que será cada vez maior 
em um futuro não muito 
distante, de modo que uma 
preparação do município e o 
fornecimento de cursos re-
lacionados a capacitação de 
Cuidadores de Idosos é algo 
importante a se pensar.

Indicação n. 247/2021 
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 Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
solicitando que seja criada 
uma aba no site da Prefeitu-
ra sugerindo “CHAPADÃO 
DO SUL AMIGA DOS 
ANIMAIS” para divulgação 
de adoção de pets.

Indicação n. 248/2021 
Vereador Marcelo do Bar

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio 
de expediente ao Prefeito 
Municipal, João Carlos 
Krug, com cópia ao Secre-
tário de Obras, Transportes 
e Serviços Públicos, Ivanor 
Zorzo, solicitando para que 
sejam colocados bancos 
na Praça de Eventos, mais 
precisamente próximo ao 
playground em formato de 
navio.

Indicação n. 249/2021 
Vereadora Alline Tontini

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente à Comandante 
da 4ª CIA Independente 
da Policia Militar, Major 
PM Leticia Raquel Ramos 
Lopes, solicitando que seja 
intensificado o Patrulha-
mento Escolar em Chapa-
dão do Sul.

Indicação n. 250/2021 
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 Mu-
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Iniciada a obra de pavimentação das rodovias MS-425, MS-229 
e MS-320 na região da Pedra Branca em Chapadão do Sul

 Governador de Mato 
Grosso do Sul Reinaldo 
Azambuja e o secretário 
Eduardo Riedel (Infraestru-
tura) esteve em Chapadão 
do Sul para lançamento e 
vistorias de várias obras 
que estão acontecendo no 
município.

Em uma das mais im-
portantes obras que a ci-
dade está recebendo, foi 
à autorização do início da 
obra de implantação e pavi-
mentação asfáltica de 40,37 
quilômetros nas rodovias 
MS-425, MS-229 e MS-
320, entre a BR-060 e o 
entroncamento da MS-316, 
nas proximidades da Escola 
Municipal Pedra Branca, 
seguindo até o trevo do 
Pouso Alto. O investimento 
é de R$ 53,1 milhões em 

Reinaldo Azambuja assinou ordem de
serviço para pavimentação asfáltica da
Av Espirito Santo em Chapadão do Sul

O Governador de Mato 
Grosso do Sul Reinaldo 
Azambuja e o secretário 
Eduardo Riedel (Infra-
estrutura) estiveram em 
Chapadão do Sul para 

O governador Reinaldo 
Azambuja  foi recepciona-
do hoje pelo prefeito João 
Carlos Krug , vereadores e 
cumpriu  agenda de traba-
lho em Chapadão do Sul 
para entregar obras, lançar 
novos investimentos e vis-
toriar empreendimentos.

Na lista de entregas es-
tão duas obras da Sane-
sul. A primeira, de R$ 3,8 
milhões, é de execução 
de 24.194 metros de rede 

coletora de esgoto e 2.382 ligações domiciliares. Já a segunda, de R$ 534,7 mil, é de 
implantação de 4.612 metros de rede coletora e 135 ligações domiciliares em ruas 
que receberão rede de drenagem e pavimentação asfáltica.

Entre novos investimen-
tos, o governador autorizou 
o início da obra de implanta-
ção e pavimentação asfáltica 
de três rodovias: MS-425, 
MS-229 e MS-230, numa 
extensão de 40,37 quilô-
metros (R$ 53,1 milhões). 
Ele ainda liberou o início 
da obra de pavimentação e 
drenagem na Avenida Espí-
rito Santo (R$ 611,5 mil) e 
lança o processo licitatório 
para a construção do novo 
quartel da Polícia Militar (R$ 3,7 milhões).

Reinaldo Azambuja assinou o convênio de R$ 800 mil para financiar um projeto de 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico de materiais genéticos para produção de soja 
e milho nas áreas produtivas da região nordeste do Estado, na safra 2021/2022.  Ele 
também entregou cheques a microempresários beneficiados pelo Programa Estadual 
de Microcrédito Produtivo e Orientado, o +CréditoMS.

Vistorias
Em Chapadão do Sul, o governador visitou o posto da Polícia Rodoviária Estadual 

da MS-306, as 96 unidades habitacionais do Residencial Planalto I do Programa Minha 
Casa, Minha Vida (R$ 8,2 milhões) e o local da obra de implantação e pavimentação 
asfáltica das rodovias MS-425, MS-229 e MS-320.

O Lançamento da cons-
trução do novo quartel da 
Policia Militar de Chapadão 
do Sul , bem como do polo 
esportivo com pistas pro-
fissinais para a pratica do 
atletismo.

Ele também fez ao lado 
de prefeito, vereadores e 
secretários municipais o 
descerramento de placa da 
obra de perfuração e ativa-
ção de dois poços tubulares 

profundos da Sanesul (R$ 1,2 milhão).
Desde 2015, quando assumiu o comando do Governo do Estado, Reinaldo Azambuja 

destinou mais de R$ 170 milhões em investimentos para Chapadão do Sul.
Bruno Chaves, Subcom Foto: Willian Vaz

Oportunidade para quitar suas dívidas 
com Chapadão do Sul ganhando 100% 

de desconto nos juros e multa.

A Prefeitura de Cha-
padão do Sul publicou 
no Diár io  Ofic ia l  do 
Município nº 2.499, a 
Lei Municipal que Ins-
titui o Refis 2021, des-
tinado a promover e re-
gularização dos créditos 
tributários e não tributá-
rios devidos à Fazenda 
Pública Municipal, com 
fato gerador ocorrido 
até 31 de dezembro de 
2020, decorrentes de dé-
bitos de pessoas físicas 

investimentos.
O canteiro de obras já 

conta com máquinas tra-
balhando da empresa TCL 
Tecnologia e Consultoria 
que foi a vencedora da li-
citação da obra.

O referido traçado con-
templará a maioria dos 
produtores rurais da região 
e encurtará, em aproxima-
damente 28 quilômetros, a 
distância entre os Municí-
pios de Chapadão do Sul e 
Três Lagoas, importantes 
polos de desenvolvimento 
para o Estado.

A pavimentação e in-
terligação das rodovias 
também beneficiarão, em 
muito, os alunos da Escola 
Municipal Pedra Branca 
e abrirá oportunidades de 

uma grande área do Mu-
nicípio de Chapadão do 
Sul receber novos inves-
timentos em melhoria de 
produtividade nas áreas de 
pecuária e de diversifica-
ção de culturas agrícolas e 
florestais.

Ainda estiveram presen-
tes durante a solenidade  o 
secretário Sérgio de Paula 
(Casa Civil), o diretor-pre-
sidente da Sanesul, Walter 
Carneiro Júnior, e o dire-
tor-presidente da Funtrab, 
Marcos Derzi, o prefeito  de 
Paraíso das Águas, Anízio 
de Andrade, o vice prefeito 
de Paraíso Roberto Carlos, 
a presidente da Câmara 
Municipal de Chapadão 
do Sul Alline Tontini, os 
vereadores André dos An-
jos, Vanderson Cardoso, 
Emerson Sapo, Airton Tu-
cano e Alírio Bacca,  o Pre-
sidente do Sindicato Rural 
de Chapadão do Sul Beto 
de Andrade, Presidente da 
Fundação Chapadão  Ilton 
Henrichsen, superintenden-
te da Iaco Agrícola,  Edson 
Luiz da Rocha Cunha, entre 
outro autoridades locais.

lançamento e vistorias 
de várias obras que estão 
acontecendo no municí-
pio.

E durante a visita  foi 
assinado a ordem de início 

de serviço para a pavimen-
tação asfáltica e drenagem 
de águas pluviais na Aveni-
da Espírito Santo na parte 
um, que fica entre as Ave-
nida Goiás até a Avenida 
Tocantins que hoje só conta 
com uma pista pavimenta-
da e a outra que passa ao 
lado da Escola Estadual 
Augusto Krug ainda não 
tem pavimento.

Esta obra foi lançada 
em 2019 era para já ter 
sido entregue, mas empre-
sas que tinham vencido as 
licitações abandonaram a 
obra.

e jurídicas.
No Ref is  2021 os 

créditos tributários e 
não tributários poderão 
ser pagos:

Em parce la  ún ica 
com a redução de 100% 
da multa e dos juros de 
mora;

Em até 03 parcelas 
com redução de 80% 
da multa e dos juros 
de mora;

Em até 06 parcelas 
com a redução de 60% 
da multa e dos juros de 
mora;

Em até 12 parcelas 
com redução de 50% 
da multa e dos juros de 
mora.

Vale lembrar ainda 
que débitos superiores 
ao montante de vinte 
mil reais, poderão optar 
pelo pagamento em até 
24 parcelas com a redu-
ção de 20% da multa e 
dos juros de mora.

Mais informações so-
bre o Refis 2021 podem 
ser solicitadas através 
dos telefones (67) 3562-
5620 e (67) 3562-5627

Reinaldo Azambuja : lançou 
novos investimentos e vistoriou 

obras em Chapadão do Sul
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Alcinópolis: SEMUDES e Fundação apresentaram 
resultado da colheita da soja em campo experimental

Na manhã desta quarta-feira, foi realizada no plenário da Câmara Municipal, uma 
reunião entre a prefeitura 
municipal através da SE-
MUDES “Secretaria de De-
senvolvimento, Agricultura, 
Pecuária, Turismo e Meio 
Ambiente” e a Fundação 
Chapadão, para apresentar 
os resultados da Colheita da 
soja, feita em Campo Expe-
rimental safra 2020/2021.

O Munícipio e a Funda-
ção fez um Convênio para 
desenvolver o Projeto da In-
tegração Lavoura-Pecuária 

em umas propriedades rural.
Ao total foram 5 hec-

tares nessa primeira etapa d o 
projeto, que teve problemas cli-
máticos, utilizando 25 va- rie-
dades de soja .

O resultado obtido 
teve variações em vários t a -
lhões de plantio. Alguns a 
media chegou aos 40 sacas por 
hectares, outros a produ- ção 
foi bem menor e a media f o i 
de 21 sacas por hectare.

A Secretária Municipal 
da SEMUDES, explicou que a parceria com a Fundação Chapadão, foi extremamente 
importante, pelo acompanhamento, orientação, já que é uma referencia em Pesquisas e 
tem uma equipe altamente qualificada.

O Diretor Executivo- “André Piesanti, disse que o resultado foi muito positivo, algu-
mas variedades mostraram o resultado satisfatório e de alta produtividade, o que deixou 
bastante animados para a próxima safra. O diretor também confirmou que ocorreram 
alguns fatores extras, que prejudicou a produção em algumas areas. O projeto continua 
e acreditamos que Alcinópolis tem potencial para produção de grãos.

O Prefeito Dalmy Crisóstomo, disse que o resultado já era para ter sido apresentado 
há tempo, mais devido alguns entraves, somente nessa data foi possível.

Dalmy lembrou que a administração acreditou muito nesse projeto e os resultados 
de hoje, apesar de ter encontrado algumas adversidades climáticas, vai trazer novas 
atividades para o setor agropecuário, principalmente para nova área com a integração 
Lavoura Pecuária. Lembrou o prefeito que o relevo das terras no município também é 
um fator positivo para futuro.

“É de conhecimento de todos, que onde colocava dois a três cabeças de animais por 
hectares, hoje não coloca uma, com o consórcio entre a pecuária e a integração com 
a lavoura é a solução, para fazer a recuperação do solo para as pastagens ” Afirmou o 
prefeito.

Estiveram presentes as seguintes autoridades; presidente da Câmara Municipal “Isa-
bel”, vereador “Evaldo”, Vereadora “Onilza”, secretário de obras “Fernando Nicoletti”, 
gerente da Fazenda Rodansechis, Gerente da Sementes Germinex “Eder”, Presidente 
da Fundação Chapadão Sr. “Ilton Hernchsen”, Diretor Executivo- “André Piesanti”, 
Pesquisador FC “Fábio” e gerente da Fazenda Rodeio “Nei”.

Prefeito Dalmy e Geraldo Rezende 
assinam ordem de serviço da 

Ampliação Hospital Municipal

O prefeito Municipal 
Dalmy e o Secretário Es-
tadual de Saúde, Geraldo 
Rezende, assinaram  a 
Ordem de Serviço de Am-
pliação e reforma do Hos-
pital Municipal “Averaldo 
Fernandes Barbosa”.

O evento contou com 
a presença do Secretário 
Estadual de Saúde, Geral-
do Resende, a Assessora 
de Gabinete, Adriana To-
bal, Assessor Especial, 
Lourival Bettini, Prefeito 
de Figueirão, Professor 
Juvenal, Vice-prefeito e 
Secretário de Saúde de 
Figueirão, Jorge Roberto 
Mortari, a Presidente da 
Câmara, Isabel de Souza, 
os vereadores Ângelo do 
Nicola, Ademir Müller, 
Helder Carneiro, Evaldo 
Furtado, Onilza Matias, 
Paula do Edivaldinho, Ro-
sângela Garcia e Valdeci 
Passarinho, entre outras 
autoridades.

A Ampliação do Hos-
pital terá uma área de 325 
metros quadrados, con-
tendo sala de urgência e 
emergência, sala de curati-
vos, sala de procedimentos 
e coleta, banheiros para 
portadores de necessidades 
especiais e terá um investi-
mento de R$1.200,000,00 
(um milhão e duzentos 
reais.

Os investimentos são 
R$400,000,00 (quatrocen-
tos mil reais) de emenda 
enviada pela Senadora Si-
mone Tebet, R$200,000,00 
(duzentos mil reais) de 
emenda do Deputado Fe-
deral Dagoberto Nogueira 
e R$600,000,00 (seiscen-
tos mil reais) de emenda da 

Alcinópolis: Prefeitura abriu inscrições 
para o Projeto de Incentivo a Piscicultura

Estão abertas as inscri-
ções para o Projeto de 
Incentivo a Piscicultura 
promovido pela Prefeitu-
ra de Alcinópolis através 
da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento.
Serão  se lec ionadas  10 
p rop r i edades  de  a t é  4 
módulos fiscais (240 há) 
para essa primeira etapa 
do projeto.
As inscrições podem ser 
realizadas somente pes-
soa lmente  no  seguin te 
endereço: Rua Olegário 
Barbosa da Silveira, nº 
1 .344,  Bair ro  centro  – 
município de Alcinópolis 
– MS, das 7h às 11h e das 
13h às 17h de segunda a 
sexta (exceto feriados).

Secretaria Estadual de Saúde 
– Governo do Estado.

O Secretário Municipal 
de Saúde, no uso da palavra, 
disse se sentir orgulhoso 
com toda a equipe da saúde, 
por mais está conquista para 
a saúde de nosso município. 
Frisou que a ampliação e re-
forma do Hospital Municipal 
24 hs, trará mais melhoria no 
atendimento à população e 
conforto. Concluiu dizendo 
que é um sonho que está 
se realizando e agradeceu 
ao Secretário Estadual de 
Saúde, o Governador Rei-
naldo Azambuja, prefeito e 
vice-prefeito por mais esta 
conquista para a área da 
saúde de Alcinópolis.

O Secretário Estadual de 
Saúde, Geraldo Resende pa-
rabenizou o prefeito Dalmy 
pela excelente administra-
ção, afirmando que Dalmy 
é um dos melhores prefeitos 
do Estado de Mato Grosso 
do Sul. Geraldo afirmou 
que oferecer uma saúde de 
qualidade é dever do Esta-
do, para que todos tenham 
atendimento de excelência. 
Enalteceu o SUS e afirmou 
que o Estado está vencendo 
a pandemia da Covid-19, 
graças ao empenho de todos 

em prol da saúde, não 
esquecendo dos desa-
fios enfrentados durante 
o último ano. Encerrou 
dizendo que temos o me-
lhor sistema de saúde do 
mundo e está trabalhando 
com empenho para que o 
Sul-mato-grossense tenha 
uma saúde pública de 
qualidade.

O prefeito Dalmy, no 
uso da palavra agradeceu 
a Senadora Simone Tebet, 
ao Deputado Federal Da-
goberto Nogueira e o Se-
cretário Estadual de Saúde 
pelas emendas destinadas 
para a execução da Obra 
do Hospital Municipal, 
dizendo que é um sonho 
que se concretiza. Dalmy 
se diz grato por mais essa 
conquista para nosso mu-
nicípio e finalizou agrade-
cendo a todos envolvidos 
na administração, assim 
como a Câmara de vere-
adores, que não mede es-
forços para trazer sempre 
o melhor para a população 
e a Deus, por dar sabedo-
ria e discernimento para 
fazer sempre o melhor 
para nossa cidade.

No final foi assinada 
a Ordem de Serviço de 
Reforma e Ampliação 
do Hospital municipal 
“Averaldo Fernandes Bar-
bosa”, finalizando assim a 
cerimônia.

Geraldo Resende com 
sua equipe, acompanhado 
do Prefeito, Vice-prefeito 
e Secretário municipal 
de Saúde visitou as de-
pendências do Hospital 

Vereadores de Alcinópolis prestigiam cerimônia de assinatura da 
Ordem de Serviço para a Reforma e Ampliação da UBS 24h

Os vereadores municipais 
prestigiaram e participaram da 
Assinatura de Ordem de Serviço 
para a Reforma e Ampliação da 
UBS 24h, em uma cerimônia em 
que contou com a presença do 
Secretário Estadual de Saúde, 
Geraldo Resende.

A obra será fruto da soma-
tória de emendas: R$ 400 mil 
originária da Senadora Simone 

Tebet; R$ 200 mil originária do Deputado Federal Dagoberto Nogueira; e R$ 600 mil 
da Secretaria Estadual de Saúde – Governo do Estado.

Estes investimentos totalizam R$ 1.200.000, 00, que serão aplicados na ampliação 
da UBS 24h que contará com uma área de 325m², contendo sala de urgência e emer-
gência, sala de curativos, sala de procedimentos e coleta, e banheiros para portadores 
de necessidades especiais.

A reforma e ampliação trará mais conforto no atendimento à população. “Este é um 
anseio de todo alcinopolense, um sonho que começa a se realizar hoje”, explica a pre-
sidente da Câmara Municipal de Alcinópolis, Isabel do Zezinho (MDB). “Parabenizo 
toda a equipe da saúde que tem trabalhado incansavelmente, e a todos do executivo 
municipal pelo empenho e dedicação com a população. Reafirmo, juntamente com meus 
colegas, o apoio e união entre os poderes”, finalizou a presidente.

Ao final das falas, a Ordem de Serviço de Reforma e Ampliação da UBS 24h foi 
assinada pelas autoridades, e demais vereadores, finalizando a cerimônia.

Participaram da cerimônia o Prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva; o vice-prefeito, 
Valter Roniz; o Secretário Municipal de Saúde, João Abadio de Oliveira Neto; o Se-
cretário Estadual de Saúde, Geraldo Resende; a Assessora de Gabinete, Adriana Tobal; 
o Assessor Especial, Lourival Bettini; o Prefeito de Figueirão, Professor Juvenal; o 
Vice-prefeito e Secretário de Saúde de Figueirão, Jorge Roberto Mortari; bem como 
os vereadores: Ângelo do Nicola (DEM), Ademir Müller (PSDB), Helder Carneiro 
(MDB), Evaldo Furtado (DEM), Onilza Matias (PL), Paula do Edivaldinho (DEM), 
Rosangela Garcia (PL) e Valdeci Passarinho (DEM), entre outras autoridades locais. 
Fonte: Asscom/ Bruna Souza. 
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Prefeito Anizio Andrade 
convidou Governador para 
festividades do municipio

O Prefeito Anizio Andrade, 
juntamente com seu vice Ro-
berto Carlos,acompanharam 
a visita do Governador Rei-
naldo Azambuja ao municí-

Plano de Desenvolvimento Econômico 
é lançado em Paraíso das Águas

Foi realizado o lança-
mento do Plano de Desen-
volvimento Econômico de 
Paraíso das Águas, uma 
parceria entre Prefeitura 
Municipal e Sebrae por 
meio do programa Cidade 
Empreendedora, executado 
no município desde abril 
deste ano.

Entre os presentes no 
evento estava o prefeito de 
Paraíso das Águas, Anízio 
Andrade, juntamente com 
vice prefeito Roberto Car-
los, vereadores, secretários 
municipais, entre outros.

De acordo com o pre-
feito de Paraíso das Águas, 
Anízio Sobrinho de Andra-
de, o plano é composto por 
ações que irão promover o 
crescimento da cidade.

“Hoje é um dia muito 
importante para todos nós, 
pois estamos lançando o 
Plano de Desenvolvimento 
Econômico para o nosso 
município e é um dia muito 
importante para todos que 
vivem aqui, pois são 25 

A Prefeitura Municipal de 
Paraíso das Águas divulgou 
a programação oficial do 18º 
Aniversário de emancipação 
político-administrativa e 9 
anos de instalação do Muni-
cípio de Paraíso das Águas.

Segue a programação:
Dia 16 de setembro, às 

16h na Avenida Sabino Ro-
drigues de Menezes - Lan-
çamento do Plano de De-
senvolvimento Econômico 
- PDE.

Dia 25, às 18 horas, no 
Pátio do Auto posto Tozzo -  

pio de Chapadão do Sul, 
durante lançamento de 
obras naquela cidade.

Na oportunidade o pre-
feito fez o convite ao chefe 

do executivo estadual, para 
participar das festividades 
do aniversario de Paraiso 
das Aguas, que acontece 
neste final de mês.

Reinaldo Azambuja 
confirmou a sua presença 
e ficaram de definir a data 
e na oportunidade será 
feito pelo o O Governo 
do Estado , o lançamento 
oficial do tão sonhado Anel 
Viário que dará novo visual 
no acesso ao município  
com um investimento de  
R$ 9.422.698,30 num dos 
empreendimentos mais 
aguardados na cidade.

Prefeitura divulga programação do 18º Aniversá-
rio de Paraíso das Águas e 9 anos de instalação

Aviva Paraíso das Águas 
- Louvor, Adoração, Pre-
gação e Profecias. Rea-
lização: Associação do 
Conselho de Pastores de 
Paraíso das Águas.

Dia 27, às 16 horas, 
Plantio da Memória - 
Homenagem às vítimas 
de Covid-19, na Aveni-
da Um, no Jardim Ary 
Tozzo.

Dia 28, às 16h, apre-
sentação da Banda Musi-
cal Municipal - BAMPÁ 
e Projeto Arte & Trama 

Ballet e Jazz.
Dia 29 de setembro, às 

19h - Live Gospel com os 
cantores de nossa cidade, 
louvor e adoração.

Dia 30 de setembro, Dia 
do Aniversário de Paraíso 
das Águas, às 7h da noite, 
você vai acompanhar ao 
vivo no YouTube e Face-
book BNC Notícias, a live 
especial de Aniversário 
de 18 anos de Paraíso das 
Águas, com apresentação 
das principais conquistas 
da gestão municipal, pres-
tação de contas e show de 
Lucas Hipólito, grande 
finalista dos Revelações 
2021 da TV Aparecida e 
o melhor da música serta-
neja com Roberto Viola e 
Henrique. 

Ficou à definir as datas 
para a Ordem de Serviço 
da pavimentação asfáltica 
no distrito de Bela Alvo-
rada e a entrega da obra de 
construção de vestiários e 
quadra esportiva coberta 
no distrito de Pouso Alto, 
que também estão previstas 
dentro da programação.

Servidores participam de curso de nova lei de licitação oferecido 
pela Câmara Municipal de Vereadores de Paraíso das Águas

ações que foram elenca-
das com a participação da 
sociedade como um todo 
e irão promover muitas 
melhorias para a nossa 
cidade e impulsionar o de-
senvolvimento”, ressaltou 
o gestor.

Elaborado a partir de 
pesquisas socioeconômicas 
e do diálogo com lideran-
ças locais do município, o 
Plano de Desenvolvimento 
Econômico de Paraíso das 
Águas contém 25 ações 
de melhorias que visam 
incentivar a população a 
comprar dos comerciantes 
locais, fortalecer a agricul-
tura familiar e promover

A sustentabilidade eco-
nômica. Na data, as ações 
foram apresentadas pelo 
secretário Municipal de 
Desenvolvimento Eco-
nômico, Meio Ambiente 
e Turismo de Paraíso das 
Águas, Wilson Matheus, 
que enfatizou a relevância 
do documento, principal-
mente, por conduzir os pró-
ximos passos da cidade.

“Nós acreditamos que 
por sermos um município 
novo, podemos crescer 
ordenadamente e essas 
ações que estão sendo de-
senvolvidas, com o apoio 
do Sebrae, por meio do 
Cidade Empreendedora, 
são de suma importância 
para contribuir com esse 
processo. O plano é mais 
uma entrega que vem a so-
mar para que nós possamos 
seguir de forma organizada 
e conseguirmos superar as 
dificuldades que temos”, 
pontuou o secretário.

As ações elencadas no 
plano também irão nortear 
a execução do programa 
Cidade Empreendedora no 
município, que é executado 
a partir do eixo compe-
titivo “Cidade de Agro”. 
A vertente foi escolhida 
pela administração pública 
e é focado no potencial 
produtivo da cidade com 
a proposta de estimular o 
pequeno produtor e criar 
incentivos para impulsionar 
a economia agrícola local. 
Segundo a diretora-técnica 
do Sebrae/MS, Maristela 
França, com esse trabalho 
junto à prefeitura, a insti-
tuição se faz presente para 
auxiliar na transformação 
do município e o Plano de 
Desenvolvimento Econô-
mico é mais uma entrega 
que tem esse propósito.
(assecom)

Paraíso das Águas é a única cidade de 
MS fora da lista de vulneráveis à Covid

Um estudo feito pelo 
Instituto Votorantim di-
vulgado por meio da pla-
taforma chamada IVM 
(Índice de Vulnerabilida-
de dos Municípios), traz 
um raio-x da vulnerabi-
lidade dos municípios 
em relação à Covid-19. 
Confira no final da ma-
téria a lista por ordem de 
municípios mais vulnerá-
veis ao vírus.

Em Mato Grosso do 
Sul, segundo o IVM, a ci-
dade de Mundo Novo, no 
extremo sul do Estado, é a 
mais vulnerável, marcan-
do 56,65 pontos na escala 
estabelecida pelo índice. 
Já a menos vulnerável é 
Laguna Carapã, que mar-
cou 35,76 pontos.

O IVM é composto 
por 14 indicadores dis-
tribuídos em seis pilares 
temáticos que abrangem 
dados relacionados à: 

população vulnerável, 
economia local, estrutura 
do sistema de saúde, or-
ganização do sistema de 
saúde, capacidade fiscal 
administração pública e 
capacidade municipal de 
resposta à crise da Co-
vid. Para cada indicador 
e pilar temático, foram 
atribuídos pesos de acor-
do com sua relevância no 
contexto da pandemia.

O IVM varia de 0 a 
100 pontos, indicando que 
quanto maior o valor do 
índice de um determinado 
município, mais vulnerá-
vel e suscetível ele está 
com relação aos impactos 
da Covid.

Classificação por co-
res

O levantamento tam-
bém estabelece a classifica-
ção por cores, relacionando 
cada cor aos pontos mar-
cados. Por exemplo, todas 

as cidades que marcam 
pontuação igual ou maior a 
56 são classificadas de cor 
vermelha. Nesse caso, MS 
tem apenas cinco cidades 
vermelhas.

De cor laranja-escuro, 
que variam de 52 a 55,99 
pontos, estão 16 municí-
pios. Já as cidades laranja-
claro, que vão de 49 a 
21,99, são 12, inclusive a 
capital Campo Grande, que 
registra 49,17 pontos. Em 
seguida, estão as cidades 
de cor amarela, que têm 
pontuação 44,1 a 48,99, 
com 22 municípios.

A boa notícia é que o 
maior grupo é o de cor 
verde, com pontos que são 
iguais ou menores que 44. 
Nesse espectro, estão 25 
municípios. Apenas uma 
cidade não contém parâ-
metros para a classificação, 
que é Paraíso das Águas.

com a presença do presi-
dente da Câmara Municipal 
de Vereadores de Paraíso 
das Águas, vereador Prof° 
Leonardo Corniani Dias 
(DEM), o curso de Nova 
Lei de Licitações, oferecido 
pela Câmara Municipal aos 
seus servidores e também 
aos servidores da Prefeitura 
Municipal.

A empresa MR Capaci-
tação e Consultoria estará 
ministrando o curso durante 
dois dias. São 16 horas de 
curso e mais 60 dias de aten-
dimento remoto.

O curso é ministrado 
pela Renata Rios e acom-
panhado também pelo 
Marcelo Malheiros.

Para o presidente Profº 
Leonardo, o curso é de 
suma importância para 
que cada vez mais a ges-
tão do Legislativo, siga 
com sua transparência 
e responsabilidade e de 
acordo com a Lei. “Vemos 
a necessidade de abranger 
este conhecimento em 
sua amplitude aos nossos 
servidores da Câmara 
Municipal e como sobrou 

vagas, oferecemos também 
aos servidores da Prefeitura 
Municipal”. Destacou.

O curso apresenta as 
principais hipóteses de 
dispensa e de inexigibili-
dade de licitação de acordo 
com o regime atual (Lei nº 
8.666/1993) e o regime da 
nova Lei de Licitações (Lei 
nº 14.133/2021).

Os processos de con-
tratação direta sempre ge-
ram dúvidas a respeito do 
correto enquadramento da 
hipótese legal e da instru-
ção processual adequada e 
segura. O tema desperta es-
pecial atenção em razão da 
fiscalização exercida pelos 
tribunais de contas nessas 
contratações. Diante desse 
cenário, os agentes respon-
sáveis pelas dispensas e 
inexigibilidades na Admi-
nistração devem conhecer e 
dominar os entendimentos 
para alinhar ações e evitar 
apontamentos e responsa-
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Confira as indicações dos vereadores Paraíso das Águas
INDICAÇÕES 156 À 159

N.° 156/2021 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 Silvia Simone Pinho Rohden 
Silva, o estudo e a viabilização no sentido de fazer os reparos necessários na estrada da 
Fazenda Alto Angical, Fazenda Dona Zica e Fazenda pSueli, neste município.

JUSTIFICATIVA    
Tal indicação tem por finalidade melhorar o tráfego facilitando a chegada de insumos 

e o transporte de grãos. Portanto, visando atender os anseios da população parisiense, 
solicito aos nobres Edis que aprovem a presente indicação.

N.º 157/2021 Autoria: Vereador Edson da Oficina

INDICA ao Exmo.  Srº Anízio Sobrinho de Andrade, Prefeito Municipal, com có-
pia a Secretária Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana, Srª Silvia Simone Pinho 
Rohdem Silva, o estudo e a viabilização no sentido de fazer os reparos na iluminação 
pública no Distrito de Bela, neste município.

JUSTIFICATIVA
Tal indicação tem por finalidade em melhorar a segurança e dar mais visibilidade 

para a população. Portanto, visando atender os anseios da população paraisense, solicito 
aos nobres Edis que aprovem a presente indicação.

N.º 158/2021 Autoria: Vereador Edson da Oficina

INDICAM ao Exmo.  Srº Anízio Sobrinho de Andrade, Prefeito Municipal, com 
cópia a Secretária Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana, Srª Silvia Simone Pinho 
Rohdem Silva, o estudo e a viabilização no sentido patrolar e cascalhar a estrada que 
dá acesso à ponte do Córrego Lagoa na fazenda Olho D’água, neste município.

JUSTIFICATIVA
Tal indicação tem por finalidade em melhorar as condições de trafego. Portanto, 

visando atender os anseios da população paraisense, solicito aos nobres Edis que apro-
vem a presente indicação.

 N.º 159/2021 Autoria: Vereador Profº Leonardo

INDICA ao Exmo.  Srº Anízio Sobrinho de Andrade, Prefeito Municipal, o estudo e a 
viabilização no sentido de publicar todos os atos da Câmara Municipal no Diário Oficial 
do município como: as indicações, ofícios, requerimentos, moções, entre outras.

JUSTIFICATIVA
Tal indicação tem por finalidade em promover a publicidade dos trabalhos que a 

Câmara Municipal presta aos munícipes. Portanto, visando atender os anseios da po-
pulação paraisense, solicito aos nobres Edis que aprovem a presente indicação.

INDICAÇÕES 151 À 155

N.º 151/2021Autoria: Fio do Povo, Profº Leonardo,

INDICAM ao Exmo.  Srº Anízio Sobrinho de Andrade, Prefeito Municipal, 
com cópia ao Secretário Municipal de Administração e Finanças Srº Ildo Furta-
do de Oliveira, o estudo e a viabilização no sentido de igualar a alíquota de ISS  
cobradas pelo Município de Paraíso das Águas/MS,  dos serviços prestados pelos 
pedreiros aos demais prestadores de serviços (3%).  

N.°152/2021Autoria: Vereador Marquinhos do Pouso Alto

INDICA ao Exmo.  Srº Anízio Sobrinho de Andrade, Prefeito Municipal, com 
cópia ao Secretário de Cultura Esporte e Lazer, o Srº João Donizete Corsini, o 
estudo e a viabilização no sentido liberar a quadra de esporte, e disponibilizar 
material esportivo para o Distrito de Pouso Alto, neste município.

N.° 153/2021Autoria, Neife Vida

INDICAM ao Exmo.  Srº Anízio Sobrinho de Andrade, Prefeito Municipal, 
com cópia ao Secretário de Saúde o Srº Jefferson de Souza Correa, o estudo e a 
viabilização no sentido de substituir a “Frota” de ambulância, neste município.

N.º154/2021Autoria: Tuta

INDICAM ao Exmo.  Srº Anízio Sobrinho de Andrade, Prefeito Municipal, 
com cópia ao Secretário de Saúde o Srº Jefferson de Souza Corrêa, o estudo e a 
viabilização no sentido de fornecer café da manhã para os pacientes que neces-
sitam de tratamento de saúde em outras cidades, neste município.

N.º 155/2021 Autoria: Fio do Povo

INDICAM ao Exmo.  Srº Nelsinho Trad, Senador, o estudo e a viabilização 
no sentido destinar uma emenda parlamentar para aquisição uma pá carregadeira, 
uma retroescavadeira, e 02 caminhões basculantes, para o município de Paraíso 
das Águas/MS.

Alcinópolis: Vereadores aprova-
ram Projeto de Lei que concede 

auxílio a universitários

Os vereadores reuni-
ram-se no Plenário “Adol-
fo Alves Carneiro” para 
a realização de Sessão 
Ordinária que teve como 
destaque a votação de um 
Projeto de Lei, de autoria 
do Executivo Municipal.

O Projeto autoriza o 
Poder Executivo a conce-

der auxílio a estudantes 
universitários residentes 
no município de Alcinó-
polis, foi aprovado com 
unanimidade dos votos 
dos vereadores presentes.

Além do Projeto, foi 
apresentada a indicação 
nº 191/21, de autoria da 
vereadora Paula do Edi-

valdinho (DEM), para que 
seja disponibilizado um 
ônibus para transportar a 
seleção de Alcinópolis – 
MS a Camapuã – MS, nos 
dias 26/09, 03, 17 e 24/10, 
para participarem do cam-
peonato intermunicipal.

Prestigiaram esta ses-
são, os servidores públicos 
que integram o Sindicato 
dos Servidores Munici-
pais, bem como parte da 
população. Mesmo com 
as sessões acontecendo 
com as portas abertas para 
o público, as medidas de 
segurança estão sendo 
aplicadas e respeitadas.

A próxima Sessão Or-
dinária está prevista para o 
dia 27 de setembro.Bruna

Os vereadores municipais reuniram-se no Plenário Adolfo Alves Carneiro para 
a realização de uma Sessão Ordinária, tendo como destaque a votação de dois 

Projetos de Lei, e apre-
sentação de indicações.

Os Projetos de Lei a 
serem votados eram: o 
de nº 019/21, que institui 
o Projeto de Incentivo à 
Piscicultura e estabelece 
normas no município de 
Alcinópolis – MS; e o 

de nº 021/21, que autoriza o município de Alcinópolis a prestar apoio à merenda 
escolar da Escola Estadual Professora Romilda Costa Carneiro. Ambos Projetos 
foram aprovados com unanimidade dos votos dos vereadores presentes.

Além destes, foi apresentado o Projeto de Lei nº 023/21, que autoriza o Poder 
Executivo Municipal a conceder auxílio a estudantes universitários residentes no 
município de Alcinópolis – MS, de autoria do Executivo Municipal.

Além destas matérias, durante esta Sessão ainda foi apresentada a Indicação 
nº 184/21, de autoria da vereadora Onilza Matias (PL), para que a Secretaria de 
Obras realize algumas mudanças para as pessoas carentes.

Prestigiaram a Sessão a Diretora da Escola Estadual Profª Romilda Costa Car-
neiro, Vanucci Moreira; e alguns munícipes. A próxima Sessão está prevista para 
o dia 20 de setembro.

Fonte: Asscom/ Bruna Souza. 

Câmara de Alcinópolis arpovou o 
Projeto de Incentivo à Piscicultura 
na sessão ordinária desta semana
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Costa Rica vai adquirir três ônibus 
novos e implantará transporte coletivo

O tão esperado trans-
porte coletivo municipal 
está cada vez mais perto 
de se tornar uma reali-
dade em Costa Rica. O  
Município de Costa Rica 
por intermédio da CPL 
(Comissão Permanente 
de Licitação) publicou 
no Diário Oficial Online 
aviso de prorrogação de 
licitação para a aquisição 
de três ônibus novos.

Com o objetivo de 
atender a demanda da 

Prefeitura de Costa Rica adquiriu pá carregadeira 
compacta 0 KM para auxiliar na limpeza pública

O Município de Costa 
Rica, por meio da SEMT-
MA (Secretaria Municipal 
de Turismo, Meio Am-
biente, Esporte e Cultura), 
recebeu uma máquina Pá 
Carregadeira compacta 
JCB 155 que será utilizada 
nos serviços de manuten-
ção das vias urbanas e 
nas atividades de limpeza 
pública.

O maquinário é todo 
automatizado, moderno e 
garantirá mais eficácia e 
agilidade nos serviços, ge-
rando economia de recur-
sos dos trabalhos públicos 
prestados. O equipamento 
custou R$ 302.002, sendo 
R$ 195.836,79 oriundos 
de recursos provenientes 
de parceria do Governo 

O prefeito de Costa 
Rica, Cleverson Alves dos 
Santos, o vice-prefeito, 
Roni Cota, secretários e 
subsecretários municipais 
participaram de uma reu-
nião com o consultor do 
Sebrae de Mato Grosso do 
Sul e ex-prefeito de Cam-
po Verde, Fábio Schroe-
ter. A pauta principal do 
encontro foi tratar sobre 
as compras públicas da 

Costa Rica se reúne com consultor do Sebrae e 
discute compras públicas da agricultura familiar

Nove empresas vencem e Figueirão homologa 
licitação de R$1,1 milhão para transporte escolar

Para realizar o trans-
porte de alunos da zona 
rural do município, a 258 
km de Campo Grande, a 
prefeitura de Figueirão 
homologou licitação por 
R$ 1.119.795,05. No total, 
nove empresas foram ven-
cedoras do pregão presen-
cial nº 45/2021.

As empresas deverão 

Prefeitura de Figueirão começa a 
oferecer serviços de cardiologia

A prefeitura de Figueirão, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou , o 
atendimento médico da especialidade de cardiologia.

O médico cardiologista é 
o Drº Cláudio Augusto de 
Albuquerque Xavier Qua-
ranta.

“Os atendimentos bus-
cam zerar filas de espera dos 
pacientes que aguardam a 
tempo, os critérios de aten-
dimento estão seguindo os 
princípios do Sistema Único 
de Saúde (SUS) conforme 
solicitação de encaminha-

mentos médicos”, finalizou o Secretário Municipal de Saúde, Jorge Roberto Mortari.

O prefeito de Figueirão, Professor 
Juvenal Consolaro, acompanhado 
pela primeira Dama Elenir, Procu-
rador Jurídico Matheus Lacerda, 
Secretário Municipal de Assistência 
Social Valdereis Freitas e Assessor de 
Gabinete Cleiton Cosme, participa-
ram de uma reunião  com o Deputado 
Estadual Amarildo Cruz tratando de 
assuntos sobre investimentos no setor 
habitacional para Figueirão.

Prefeito Juvenal reuniu-se deputado Amarildo e 
solicitou investimento habitacional para o municipio
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população costarriquense 
que necessita dessa mo-
dalidade de transporte 
público, a Secretaria Mu-
nicipal de Administração, 
Finanças, Planejamento, 
Receita e Controle está 
licitando dois ônibus para 
implantar o sistema de 
transporte coletivo na ci-
dade e outro para atender 
o CREC (Costa Rica Es-
porte Clube).

O certame está marcado 
para o dia 28 de setem-

bro de 2021, às 8h30, 
no Paço Municipal, no 
Departamento de Licita-
ções, localizado na rua 
Ambrosina Paes Coelho, 
228, Centro.

A Licitação será pelo 
Pregão Eletrônico nº 124, 
Processo nº 1619/2021. 
O edital alterado e arqui-
vos poderão ser retirados 
diretamente através do 
site http://www.costarica.
ms.gov.br, no campo “li-
citações” ou ainda através 
do site www.portalde-
compraspublicas.com.br 
onde ocorrerá a sessão 
pública.

Maiores informações 
podem ser obtidas através 
do telefone (67) 3247-
7037 ou pelo e-mail: lici-
tacao@costarica.ms.gov.
br.

Federal e outros mais R$ 
106.163,21 de contrapar-
tida do Poder Executivo 
Municipal.

A entrega foi acom-
panhada pelo secretário 
da pasta Artur Delgado 
Baird e pelo secretário de 
Transportes, Urbanização 
e Obras Públicas, Penides 
Garcia Jacinto, no pátio da 
secretaria de obras.

“Poucos sabem, mas a 
nossa secretaria é respon-
sável por vários serviços 
na cidade, entre eles estão, 
a limpeza das ruas, ter-
renos e praças, com essa 
nova pá carregadeira as 
demandas podem ser rea-
lizadas em menos tempo”, 
destacou o secretário.

O prefeito Cleverson 

Alves dos Santos rea-
firmou a importância da 
união de forças entre o 
Governo Federal e Mu-
nicipal para solucionar 
os problemas locais. “A 
prefeitura precisa desse 
apoio porque não dispõe 
de maquinário suficiente, 
então nós fizemos essa in-
termediação com o gover-
no Federal para garantir 
esse aporte financeiro com 
contrapartida do Muni-
cípio, com o objetivo de 
suprir a demanda” disse.

O maquinário zero km 
tem potência do motor de 
58 hp e peso operacional 
de 2.970 kg é potente su-
porta a jornada diária sem 
problemas, oferecendo 
resistência e eficiência 
durante as aplicações. A 
máquina tem cabine am-
pla, confortável, ergonô-
mica com assento padrão 
conta com suspensão me-
cânica, um carregador de 
12 V, além de painéis de 
controle de fácil leitura e 
uma manopla eletrônica 

Agricultura familiar.
A reunião faz parte das 

ações do Programa Cidade 
Empreendedora, idealizado 
pelo Sebrae, voltado para a 
gestão municipal e os micros 
e pequenos negócios, tendo 
como foco o desenvolvi-
mento das cidades através, 
principalmente do empre-
endedorismo.

Na oportunidade também 
foi discutida o andamento da 

chamada pública da Secre-
taria Municipal de Educa-
ção e a primeira chamada 
pública da Assistência 
Social, além de outros pro-
jetos a serem implantados 
no município.

Também participaram 
do encontro a secretária 
municipal de Agricultura e 
Desenvolvimento Suelen 
Furquim; o subsecretá-
rio de Agricultura, Fer-
nando Barbosa Martins; 
o subsecretário de De-
senvolvimento, Roberto 
Paes Barbosa; a secretária 
municipal de Assistência 
Social, Evair Gomes; o 
secretário municipal de 
Governo, Airton Ruiz e 
a subsecretária de Educa-
ção, Angélica Moraes.

realizar o transporte esco-
lar para o transporte dos 
alunos da zona rural ma-
triculados nas escolas da 
rede estadual e municipal 
de Figueirão. Elas deverão 
atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Espor-
te e Turismo.

Confira as empresas 

vencedoras e quanto devem 
receber da administração:

    André Fernando da Sil-
va – MEI – R$ 110.876,28

    Elito Rodrigues 
Fernandes – ME – R$ 
108.891,52

    Natanael Maciel da 
Rocha – R$ 146.213,30

    Marcelo Nogueira 
da Silva Domingos – R$ 
72.506,15

    Jerônimo Inácio da Sil-
va Júnior – R$ 72.486,85

    Eduardo da Cunha Me-
deiros – R$ 139.776,12

    Kelly Malaquias Car-
neiro – R$ 97.822,40

    Maria Divina de 
Rezende Rodrigues – R$ 
104.568,80

    Rubens Malaquias Ro-
drigues – R$ 266.653,63
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Cassilândia vai receber usina
de energia solar em 2022

Mato Grosso do Sul 
deve ganhar uma nova 
usina de energia solar em 
2022, que será construída 
no município de Cassilân-
dia, na divisa com Goiás, 
a cerca de 430 quilômetros 
de Campo Grande.

O anúncio do empre-
endimento foi feito pela 
Ambiental MS Pantanal 
– empresa que surgiu da 
Parceria Público-Privada 
(PPP) entre a Sanesul e o 

Iniciado a asfaltamento do novo 
loteamento em Cassilândia

Após o sorteio do lo-
teamento 03 de agosto 
e da fase documental, o 
mesmo está recebendo 
asfalto.

O Vice-Prefeito Val-
decy Costa e o Secretário 
de obras Renatão esti-
veram no local acompa-
nhando o começo dos 
trabalhos.

Valdecy destacou o 
compromisso que ele e 
o prefeito Jair Boni tem 
com a população e que 
se as pessoas estão cons-
truindo e investindo, o 
poder público tem que 
fazer sua parte.

* C a s s i l â n d i a  E m 
Foco

Grupo Aegea.
A unidade a ser instala-

da na zona rural de Cassi-
lândia terá capacidade de 
produção de 292 MWh/
mês. Isso equivale a ener-
gia média consumida por 
cerca de 1.800 residências. 
O contrato para a constru-
ção foi assinado em junho 
deste ano e as obras devem 
ser iniciadas em outubro. 
Estima-se que a usina co-
mece a operar em fevereiro 

do próximo ano.
De acordo com o di-

retor-presidente da MS 
Pantanal, Celso Paschoal, 
o investimento em recur-
sos sustentáveis, como a 
usina de energia solar, é um 
dos princípios da empresa. 
“Através da PPP, podemos 
levar muito mais saúde à 
população do nosso Estado 
e nossa missão é fazer isso 
de maneira sustentável”, 
disse.

Com o cumprimento 
da meta estabelecida pela 
PPP no estado, o MS deve 
garantir acesso a mais 1,7 
milhão de pessoas aos ser-
viços de saneamento até o 
final de 2031. Para isso, a 
MS Pantanal estima inves-
tir cerca de R$ 1 bilhão em 
obras.


