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Chapadão do Sul realiza 1° Natal Alcinópolis inaugurou escultura
Com Cristo com shows musicais
em homenagem aos pioneiros
A Prefeitura de
Chapadão do Sul
a n u n c i o u q u e re a l i z a rá o 1 ° Na t a l C o m
C ri s t o d o s d i a s 1 7 a
2 4 d e De z e m b ro , n a
P ra ç a d e E v e n t o s .
A prefeitura ja iniciou
a colocação dos enfeites natlinos na praça,
que terá a casa do papel
noel, a arvore gingante
de natal, além de outras
novidades neste ano

PÁGINA 05
Para promover o empreendedorismo, Sebrae entrega
Plano de Desburocratização para Paraíso das Águas

PÁGINA 08

Figueirão recebeu do governo
Ultrassom de R$ 155 mi

De acordo com o prefeito de Paraíso da Águas,
Anízio Sobrinho de Andrade, as propostas elencadas
auxiliar os pequenos negócios. “É um plano muito
importante, onde vai trazer
uma facilidade para o empresário

PÁGINA 05

A Prefeitura Municipal de
Alcinópolis, continua confeccionando as esculturas
dos pioneiros do município,
é uma forma administração
encontrou de homenagear as
pessoas que fizeram parte do
início de Alcinópolis.
Foi inaugurado a escultura
de “Adevina Crisóstomo da
Silva”, popularmente conhecida como Divina.

PÁGINA 07

O prefeito de Figueirão Professor Juvenal Consolaro juntamente com o viceprefeito Jorge Roberto
Mortari, receberam na
manhã desta sexta-feira (19), o equipamento
de ultra sonografia,
foram doados pelo
Governador Reinaldo
Azambuja e o Secretário Estadual de Saúde
Geraldo Resende.

Cassilândia: estão abertas as inscrições
Chapadão do Céu: prefeitura já investiu
do Projeto Lote Urbanizado; confira
mais de R$ 3 milhões em maquinários

A Prefeitura de Chapadão
do Céu adquiriu mais uma
pá carregadeira para atender
as demandas do município.
A Nova máquinaadquirida
” faz parte de vários equipamentos que a prefeitura
adquiriu para reforçar a frota
municipal,

PÁGINA 04

PÁGINA 03

Edição 698 15 a 30 de novembro de 2021

INFORMATIVO DO PODER LEGISLATIVO CHAPADÃO DO SUL

Vereadores vão a ANATEL cobrar melhorias
na telefonia móvel em Chapadão do Sul
Chapadão do Sul há alguns anos vem sofrendo com as instabilidades e a precariedade
do sinal e internet da telefonia móvel.
Cansados de ficar mandando ofício para as operadoras cobrando melhorias,
a presidente da Câmara de
Chapadão do Sul Alline Tontini, juntamente com os vereadores Vanderson Cardoso e
Emerson “Sapo” e também
o Deputado Federal Beto Pereira estiveram reuniram na
ANATEL – Agencia Nacional
de Telecomunicações, Daniel
Martins D’Albuquerque, chefe da Assessoria de Relações
Institucionais.
Na reunião foi relatado
todos os problemas que os
sul-chapadenses sofrem principalmente com a operadora
VIVO, onde os vereadores solicitaram apoio junto a ANATEL para que as empresas de
telefonia sejam cobradas e até
autuadas, de forma que entregue um serviço de qualidade a população.
Daniel informou aos vereadores que já existem algumas ações previstas no município
para melhoria do serviço oferecido, que são:
Troca de equipamentos que permitem um melhor gerenciamento de tráfego para
rotas alternativas, “previsão final de novembro de 2021”.
Nova rota entre Chapadão do Sul e Rondonópolis, que vai encurtar o trajeto e dar
mais uma alternativa de tráfego, “previsão até Jan/2022”.
Até 2024 todos os municípios terão obrigatoriamente sinal 4G.
Até 2028-2029 todos os municípios terão obrigatoriamente sinal 5G.
As Rodovias vão ganhar mais pontos de rede e cada ponto terá um alcance de 10
km (raio).
EXPEDIENTE DE VEREADORES
– Mensagem nº 042/2021 Mesa que encaminha Projeto de Lei nº 44/2021 “Concede
Revisão Geral Anual aos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais, e dá outras providências”.
Requerimento nº 40/2021 Vereadora Alline Tontini
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, solicitando informações acerca da aquisição das câmeras de monitoramento para nossa
municipalidade, já que no ano de 2014 este Parlamento Municipal efetuou o repasse de
R$ 250.000,00 para compra e instalação do referido equipamento.
Requerimento nº 41/2021 Vereador Vanderson Cardoso
REQUER-SE à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário
de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com
cópia ao Secretário de Infraestrutura e Projetos Ricardo Bannak, solicitando informações sobre a construção da Represa de Contenção de Águas Pluviais, localizada ao lado
da Avenida Pantanal. Necessito de cópia do projeto arquitetônico, e também cópia da
documentação da doação da área onde está sendo construída.
Indicação n. 306/2021 Vereador Vanderson Cardoso
INDICA-SE à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de
Deliberações, o envio de expediente a Deputada Federal, Rose Modesto, solicitando
esforços junto ao DNIT, para que seja efetuado o recapeamento da BR 060, da divisa
do Estado de Goiás com o Município de Chapadão do Sul, até aproximadamente o Rio
Verde, um trecho de 160 km.
Indicação n. 307/2021 Vereadora Alline Tontini
INDICA-SE à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de
Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com
cópia ao Secretário de Esportes, Juventude e Lazer, Altair A. Trentin, solicitando que
estudem a possibilidade de criar o programa “Bolsa Atleta” aos atletas amadores do
município.
Indicação n. 308/2021 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
à Secretária de Saúde, Valéria Lopes dos Santos, solicitando a criação do “Programa
Virada da Saúde”, para realizar orientações de prevenção, tratamento e diagnóstico de
doenças em ações coordenadas em bairros do município.
Indicação n. 309/2021 Vereador Vanderson Cardoso
INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de
Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com
cópia a Secretária de Saúde, Valéria Lopes dos Santos, solicitando que seja contratado
um Médico Endocrinologista, para atender a demanda da população Sul-Chapadense.
Indicação n. 310/2021 Vereador Vanderson Cardoso
INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de
Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia
ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo e ao Diretor do
DEMUTRAN, Pedro Lopes, solicitando que seja finalizada a pavimentação asfáltica e
a sinalização da Avenida Santa Catarina, sentido à Avenida Rio de Janeiro.
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Vereadores de Chapadão do Sul vão a
Brasília cobrar recuperação da BR 060

Os vereadores de Chapadão do Sul Vanderson
Cardoso, Emerson Sapo,
e a Professora Almira,
estiveram em Brasília
pedindo a recuperação da
BR 060 que liga Chapa-

dão do Sul a Camapuã.
Os vereadores estiveram no gabinete da Deputada Federal Rose Modesto, protocolando um
ofício, aonde solicitaram
o empenho dela junto ao

DNIT para que faça o recapeamento total de parte
da BR 060 no trecho que
liga Chapadão do Sul até
próxima a Camapuã, pois
só fazer o tapa-buracos
não adianta, porque logo
aparecem novos e só está
jogando dinheiro fora.
A rodovia principalmente no trecho após o município de Paraíso das Águas
está em situação precária,
onde está acontecendo com
vários acidentes além de
prejuízos para os motoristas que passa local e acaba
estragando seu veiculo.

Moção de Aplausos nº 24/2021
A Vereadora Alline Tontini, da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, que esta
subscreve, dispensadas as formalidades regimentais, encaminha MOÇÃO DE APLAUSOS, as atletas de Chapadão do Sul, que conquistaram o primeiro lugar nas categorias
JOJUMS e JEMS feminino, na Liga Integração MS/GO de Handebol.
Moção de Aplausos nº 25/2021
O Vereador Tucano, da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, que esta subscreve,
dispensadas as formalidades regimentais, encaminha MOÇÃO DE APLAUSOS, a
toda a equipe de Profissionais do Hospital Municipal, atuantes no Projeto Sentinela e
Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar, no combate ao Covid-19 – 24 Horas.
MENSAGEM DO EXECUTIVO
– Mensagem nº 039/2021, encaminha Projeto de Lei nº 41/2021. Executivo que:
“Concede complementação de auxílio financeiro à ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
EMPRESARIAL DE CHAPADÃO DO SUL, e dá outras providências”.
– Mensagem nº 040/2021, encaminha Projeto de Lei nº 42/2021. Executivo que:
“Concede Revisão Geral Anual aos vencimentos dos servidores públicos municipais,
e dá outras providências”.
– Mensagem nº 041/2021, encaminha Projeto de Lei nº 43/2021. Executivo que
“Institui, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, a Gratificação por Prêmio de
Melhor Desempenho, junto ao Programa Nacional PREVINE BRASIL em substituição à premiação financeira de incentivo do Programa de Melhoria do Acesso e da
Qualidade na Atenção Básica (PMAQ-AB), conforme Lei Municipal nº 1.167, de 13
de dezembro de 2017, e dá outras providencias”.
PAUTA PARA A 1351ª SESSÃO ORDINÁRIA,
EXPEDIENTE DE VEREADORES
Indicação n. 311/2021 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 à Secretária de Saúde, Valéria Lopes dos Santos, solicitando a contratação de
mais um Profissional de Fonoaudiologia para o município.
Indicação n. 312/2021 Vereador Vanderson Cardoso
INDICA-SE à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de
Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com
cópia a Secretária de Saúde, Valéria Lopes dos Santos, solicitando a contratação de
mais Médicos Ginecologistas para atender no município.
Indicação n. 313/2021 Vereador Vanderson Cardoso
INDICA-SE à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de
Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com
cópia a Secretária de Saúde, Valéria Lopes dos Santos, solicitando a contratação de
um Profissional Médico Angiologista para o nosso município.
Indicação n. 314/2021 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 Diretor-Presidente do DETRAN/MS, Rudel
Trindade Junior, com cópia ao Secretário de Estado SEINFRA, Eduardo Correa Riede,
solicitando que sejam tomadas providências no sentido de retirar os veículos apreendidos e batidos que foram colocados em frente ao 17ª CIRETRAN de Chapadão do
Sul.
Indicação n. 315/2021 Vereadores Vanderson Cardoso e Alline Tontini
INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de
Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com
cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo e ao
Secretário SEDEMA, José Teixeira Junior, solicitando a reativação dos Ecopontos,
inserindo pessoal responsável pelo acolhimento em período comercial, e que sejam
cercados, tenham guarita e câmeras de vigilância.
Indicação 316 Vereador André dos Anjos
INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de
Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com
cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando a instalação de Iluminação Pública, com lâmpadas de LED na Avenida Três,
neste Município.
Indicação n. 317/2021 Vereador André dos Anjos
INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de
Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com
cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo solicitando
que seja dada continuidade na pavimentação asfáltica entre o Parque dos Eucaliptos
e a CTL, em nosso município.
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SEDEMA passa a emitir liberação
de licenciamentos ambientais

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente/SEDEMA, Chapadão do Sul, será agora a responsável pela a emissão de licenciamentos ambientais.
Isso significa mais agilidade na liberação do licenciamento ambiental, tanto para
empresas, como para obras públicas, gerando mais arrecadação para o município e
ações voltadas ao meio ambiente, aonde as taxas que iriam para o estado permanecem
com administração municipal.
Mais um compromisso assumido e cumprido pelo prefeito Joao Carlos, vale ressaltar
que toda a articulação foi feita pela equipe da SEDEMA, através do seu secretário
Junior Teixeira.

Chapadão do Céu: prefeitura já investiu
mais de R$ 3 milhões em maquinários

A Prefeitura de Chapadão do Céu adquiriu
mais uma pá carregadeira
para atender as demandas
do município
Com um Investimento
de R$ 449.000.00, dos
caixas do município, o

prefeito Vinicius Terin,
entregou , uma maquina Pá
Carregadeira, para atender
a grande demanda do setor
de obras do município de
Chapadão do Céu.
O município já fez
um investimento de R$

3.351.500.00, em aquisição de maquinários para
atender os munícipes, principalmente na zona rural,
com a manutenção das
estradas vicinais.
A Nova máquinaadquirida ” faz parte de vários
equipamentos que a prefeitura adquiriu para reforçar
a frota municipal, como a
Motoniveladora no valor de
R$ 1.250.000,00 e o Rolo
Compressor no valor de R$
850.000,00 que já foram
entregues, ainda é aguardada para a próxima semana a
entrega de uma escavadeira
hidráulica adquirida no valor de R$ 802.500,00.

Chapadão do Céu: Escola Flores do Cerrado
ganhara mais tres novas salas de aulas

Com um investimento de
R$ 660,000,00(seiscentos
e sessenta mil reais), a
prefeitura municipal de
Chapadão do Céu, iniciou
a ampliação Municipal de
Ensino Infantil e Ensino
Fundamental Flores do
Cerrado.
atualmente a escola

atende em torno de 1080
alunos do 1º ao 9º anos.
Com as novas salas de
aulas esse número passara
para 1.260. alunos.
“Estamos em constante
crescimento, nossa equipe
segue trabalhando forte para que a qualidade

de ensino seja uma das
melhores do Brasil, são
muitas obras em andamento. Nossa prioridade é
garantir qualidade para os
alunos e professores, com
ampliação e readequação
de espaços, construção de
novas escolas e creches,
e aquisição de materiais
auxiliares, como os R$
500.000,00 em materiais
de informática destinados
as salas de aulas”, disse o
Prefeito Vinicius Terin.
Prefeitura Municipal,
planejando um futuro de
desenvolvimento e qualidade de vida!

Edital Licença de Instalação e Operação
Eu, Jose Batista da Silveira Sobrinho, proprietário
da Fazenda Losango, torna público que requereu do
Instituto de Meio Ambiente De Mato Grosso do Sul
– IMASUL/MS, a Licença de Instalação e Operação –
Lio, para confinamento Bovino, na Fazenda Losango,
localizado no Município de Paraiso das Águas - MS,
com capacidade de 2.000 Animais.
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“É O CARA” – Gestão de Graxa colocou Chapadão do Céu entre as melhores cidades de Goiás.
Município é o 3º no ranking do IMB

Nascido para ser “prefeito de Chapadão do Céu”, Rogério Pianezzola (Rogério
Graxa) sempre se mostrou um gestor à frente de seu tempo quando o assunto foi
conduzir o futuro de uma cidade que não para de crescer. O reconhecimento na
forma da 3ª colocação no IMB (Índice de Desempenho dos Municípios Goianos)
na avaliação do Desempenho dos Municípios Goianos ratifica sua importante
atuação no contexto socioeconômico entre as 246 cidades do estado em seis áreas
de atuação: Economia, Educação, Infraestrutura, Saúde, Segurança e Trabalho.
Graxa esteve no comando da cidade de 2013 a 2020. Começou a gestão com
cerca de 5 mil habitantes e entregou com 12 mil. Somente este crescimento
demográfico já revela que o município criou condições para atrair pessoas que
apostaram nele o seu futuro. Dobrou a população de trabalhadores e investidores
que enxergaram em Chapadão do Céu um cenário ideal de crescimento em torno
do agronegócio e serviços.
Rogério recebeu a Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira.
Homem de “papo reto” e sem rodeios, Rogério Graxa fez uma gestão transparente voltada ao crescimento econômico sem esquecer-se da saúde, educação
e questões sociais. Este tripé alavancou sua administração e fez aumentar a
credibilidade perante a população e – claro – a colocação de Chapadão do Céu
entre as melhores cidades para se viver em Goiás. Além de ser um dos políticos
mais importantes da região, Graxa também conhece como poucos os caminhos
da Governadoria em Goiás para a captação de recursos de obras de infraestrutura
na cidade.
Graças a este trânsito político a importante rodovia ligando Chapadão do Céu
a Itumirim e a Goiânia saiu do papel. Fortaleceu a economia local e aumentou
a integração regional, apoiou investimentos comerciais, transformou a saúde do
município como uma da melhores do estado, a Educação, carro chefe de sua administração ganhou notoriedade no Estado. Este potencial colocou Chapadão do
Céu à frente do demais quando o assunto é administração.
O QUE É IBM
Produzido a cada dois anos pelo Instituto Mauro Borges de Pesquisas e Estatísticas (IMB) – órgão jurisdicionado a Secretária-geral da Governadoria (SGG) – o
Índice de Desempenho dos Municípios Goianos é um estudo que avalia o contexto
socioeconômico dos 246 municípios goianos em seis áreas de atuação: Economia,
Educação, Infraestrutura, Saúde, Segurança e Trabalho.
O diagnóstico obtido da análise de diversas dimensões em cada uma das áreas
permite subsidiar o planejamento das ações dos governos nas esferas municipais
e estadual, além de utilizar metodologia semelhante à da construção do Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH).
“A tomada de decisão assertiva deve estar embasada em estudos, na ciência”.
Governar é olhar 360 graus para as necessidades dos municípios goianos, entendendo suas particularidades, regionalidades e as vulnerabilidades.
Classificação final
A análise das seis áreas vistas conjuntamente resulta no índice de desenvolvimento dos municípios goianos (IDM). Logo, a configuração final do estudo
mostrou que, no balanço geral dos índices mapeados, Ouvidor foi o município que
apresentou o melhor desempenho; seguido pela capital Goiânia (2º); Chapadão do
Céu (3º); Morro Agudo de Goiás (4º) e Alto Horizonte (5º). Ficando o município
de Santa Rita do Araguaia na última posição do ranking.
Os dados utilizados pelo IMB foram fornecidos por referendadas instituições
como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O Índice de Desempenho Municipal (IDM) é um indicador sintético multidimensional que tem como objetivo representar o nível de desenvolvimento de cada
um dos municípios goianos. Ao todo são trabalhados 37 indicadores agrupados em
seis dimensões: Economia (7); Trabalho (4); Educação (9); Segurança (5); Infraestrutura (4) e Saúde (8). Cada dimensão contribui igualmente para a composição
do índice final, ou seja, cada uma tem o mesmo peso no cálculo final.
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Cassilândia: estão abertas as inscrições
do Projeto Lote Urbanizado; confira

Cassilândia recebe novo aparelho de
ultrassonografia do Governo do Estado

Departamento de Habitação da Prefeitura de Cassilândia, comunica as pessoas interessadas que já estão abertas as inscrições para
para o Loteamento 03 de agosto. veja abaixo o comunicado:
COMUNICADO
Comunicamos que a INSCRIÇÃO para o Projeto Lote Urbanizado
do LOTEAMENTO 3 DE AGOSTO – 58 lotes, será feito no Setor
de Habitação no endereço:
Rua: Laudemiro Ferreira de Freitas
nº 134
Bairro: Centro.
Horário de 07:00 às 11:00 MS – 13:00 as 16:00 MS
A partir do dia 16 de novembro à 14 de dezembro de 2021.
Para realizar as inscrições será necessário apresentar as seguintes documentações:
RG;
CPF;
Comprovante do Estado Civil (casamento ou nascimento);
Comprovante de endereço;
Comprovante de renda e CTPS;
Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos;
Atestado Médico que comprove a doença alegada;
Relatório Resumo Familiar – V7;
Trazer as originais e xerox destes documentos (2 vias)
QUEM TIVER UNIÃO ESTAVEL TRAZER O DOCUMENTO
DO COMPANHEIRO

Cassilândia recebeu
do Governo Estadual
equipamento para re-

alização de ultrassonografia, através
do programa Bem

Nascer Mato Grosso
do Sul. Equipamento
com melhor resolução
que irá substituir o que
já utilizamos em nosso
Ambulatório Médico
de Especialidades, informa o secretário de
Saúde José Lourenço.
O Projeto ‘Bem Nascer MS‘ vem apoiar
a assistência quanto a
qualidade dos serviços
de saúde que por muitas vezes, não tem tido
potência suficiente para
evitar mortes evitáveis
tanto materna quanto
infantil em Mato Grosso do Sul
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Chapadão do Sul realiza 1° Natal
Com Cristo com shows musicais

Mais fácil. Parceria entre Prefeitura e Sebrae
facilita abertura e fechamento de empresas

A Prefeitura de
Chapadão do Sul
anunciou que realiz a rá o 1 ° Na t a l C o m
C ri s t o d o s d i a s 1 7 a
24 de Dezembro, na
P ra ç a d e E v e n t o s .
Na a b e rt u ra n o d i a
17, o dia da Chegad a d o P a p a i No e l n a
p ra ç a e v e n t o s , a c o n tecerá dois grandes
shows, os pratas da
casa Hugo & Eduard o e a c a n t o ra B ru n a
Vi o l a .
O dia 18 de dezembro será o segundo
dia de shows do Natal
com Cristo, e contará
com atrações que vão
animar toda população de Chapadão do
Sul. A festa começa
à s 2 0 h c o m a c a n t o ra
Jully que vai animar
todos os presentes
e logo em seguida o
grande cantor Joab,
que fez sucesso em
nível nacional cantando em programas
t e l e v i s i v o s , s e n d o fi nalista em um deles.
No dia 19, noite
Gospel com a abert u ra c o m o s c a n t o re s
Linda Campo e Gilson Job e a atração
principal da noite
será o pastro e cantor
J o n a t h a n C o d e i ro .
A prefeitura ja iniciou a colocação dos
enfeites natlinos na
praça, que terá a casa
do papel noel, a arvore g i n g a n t e d e n a t a l ,
a l é m d e o u t ra s n o v i dades neste ano.

Com a proposta de melhorar o ambiente de negócios do município e estimular o
empreendedorismo, uma parceria entre Sebrae/MS e a Prefeitura de Chapadão do Sul
definiu a implementação do Plano de Desburocratização municipal, que terá ações
voltadas para tornar o processo de abertura e fechamento de empresas mais célere e
eficiente, além de iniciativas que visam transformar o município em um local mais
atrativo para novos empreendimentos.
De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente,
José Teixeira Junior, a implantação do plano no município irá proporcionar o desenvolvimento dos pequenos negócios na cidade. “O plano de desburocratização melhora
o ambiente de negócios do município, traz desenvolvimento, geração de emprego e
renda, além da facilidade para o empresário local empreender. Implantar esse plano só
trará benefícios para a cidade, pois todo valor que trazemos de isenção de impostos,
irá voltar em desenvolvimento e em movimentação econômica. Agradecemos o Sebrae
pela parceria na elaboração desse projeto, e reforço que Chapadão do Sul com certeza
vai executar todos os quesitos necessários, para se tornar um município referência em
desburocratização de processos na abertura de empresas”, destacou.
Já para o secretário de Finanças e Planejamento, Itamar Mariani, a desburocratização é um plano que se faz necessário para o desenvolvimento de um município. “Não
só Chapadão do Sul, mas todos os municípios deveriam pensar nesse plano. Nosso
dia a dia está cada vez mais corrido e com isso, temos que arrumar formas com que
o nosso contribuinte consiga o serviço público mais rápido e mais prático. Com as
tecnologias existentes, quanto mais nosso município investir nisso, o resultado será
cada vez melhor”, finalizou.
De acordo com o analista-técnico de Políticas Públicas do Sebrae/MS, Julio Cesar
da Silva, o plano foi desenvolvido em parceria e de de forma personalizada, por meio
de um levantamento feito pela prefeitura. “As ações foram construídas para que o município atenda todos os critérios exigidos pela Lei da Liberdade Econômica e pela Lei
Geral das Micro e Pequenas Empresas. Isso irá trazer mais dinamismo para a economia,
fazendo com que os empresários consigam abrir o negócio de forma rápida, gerando
mais empregos e renda, além de simplificar o processo para o empreendedor. A partir
de agora, o Sebrae vai dar suporte, por meio de consultoria, para que as mudanças
sejam implementadas”, esclareceu Julio.
Maiores informações sobre o plano, podem ser obtidas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – SEDEMA, pelo telefone 3562-1821.
Fonte: Assecom PMCHS
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Para promover o empreendedorismo, Sebrae entrega
Plano de Desburocratização para Paraíso das Águas

Vereadores de Paraíso das Águas solicitam ambulância UTI ao chefe da Casa

Os vereadores Ueder
Angola (DE.), Fio do Povo
(PSDB), Neife Vida(DEM)
e Tuta (PSDB), juntamente
com a assessoria da deputada estadual Mara Caseiro

(PSDB), estiveram na
Casa Civil do Governo
de Mato Grosso do Sul,
onde entregaram em mãos
o ofício n° 048/2021, solicitando uma ambulância

UTI Móvel para atender ao
município.
Os parlamentares foram
recepcionados pelo chefe
da Casa Civil, Sérgio de
Paula e pelo secretário adjunto da Casa Civil Tuta e
assessor da deputada Mara
Caseiro, Cleber.
“A reivindicação será
estudada com carinho pelo
nosso governador Reinaldo
Azambuja e dentro da medida do possível, novamente, nosso governador estará
atendendo nossa querida
Paraíso das Águas”, destacou o secretário Tuta .

Câmara Municipal concederá Título Cidadão Honorário Paraisense em dezembro
A Câmara Municipal de Paraíso das Águas concederá o título de Cidadão Honorário Paraisense no mês de dezembro, em data, local e horário
à definir.
A publicação com os nomes dos homenageados está no Diário Oficial
do Município, edição nº 1.925 de 18 de novembro de 2021.
Decreto Legislativo nº 04/2021, de 16 de novembro de 2021
Autoria: Câmara Municipal
Concede título de Cidadão Paraisense das Águas e
dá outras providências.
O Presidente da Câmara Municipal de Paraíso das Águas – MS, no uso
de suas atribuições legais, faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte Decreto
Legislativo:
Art. 1º. Fica concedido, nos termos do inciso XXI do artigo 50 da Lei
Orgânica do Municipio, o Título de
Cidadão Paraisense das Águas, às pessoas abaixo relacionadas, pelos
relevantes e inestimáveis serviços
prestados a nossa Comunidade e ao Município:
– CLEONICE COLOMBO DA SILVA
– BENEDITO RODRIGUES DA SILVA
– GUILHERME MAIA JÚNIOR
– JOÃO ALBERTO PELIZARO
– JOSÉ ALDAIR DOS SANTOS
– PRUDÊNCIO ALONSO RAMOS
– JOSÉ ANTÔNIO DIAS
– SANDRA SUELY COSTA SCHONS
– SILVIO LUIZ PEREIRA DA SILVA
Art. 2º. A honraria será entregue em Sessão Solene destinada a esse fim,
em data a ser estabelecida pela
Mesa Diretora da Câmara.
Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Plenário das Deliberações Ver. Kendi Nakai, 16 de novembro de
2021.

Com a proposta de melhorar o ambiente de negócios do município e estimular o empreendedorismo,
na manhã desta sexta-feira
(12), o Sebrae/MS entregou
para a Prefeitura Municipal
de Paraíso das Águas um
Plano de Desburocratização com ações voltadas
para tornar o processo de
abertura e fechamento de
empresas mais célere e
eficiente, além de iniciativas que visam transformar
o município em um local
mais atrativo para novos
empreendimentos.
Segundo o analista-técnico de Políticas Públicas
do Sebrae/MS, Julio Cesar da Silva, o plano foi
desenvolvido de forma
personalizada, por meio de
um levantamento feito pela
instituição e é a primeira
entrega do eixo “Desburocratização”. “As ações foram construídas para que o
município atenda todos os
critérios exigidos pela Lei
da Liberdade Econômica e
pela Lei Geral das Micro e
Pequenas Empresas.
Isso irá trazer mais dinamismo para a economia,
fazendo com que os empresários consigam abrir o

negócio de forma rápida,
gerando mais emprego e
renda, além de simplificar
o processo para o empreendedor. A partir de agora,
o Sebrae vai dar suporte,
por meio de consultoria,
para que as mudanças
sejam implementadas”,
esclareceu Julio.
De acordo com o prefeito de Paraíso da Águas,
Anízio Sobrinho de Andrade, as propostas elencadas auxiliar os pequenos
negócios. “É um plano
muito importante, onde
vai trazer uma facilidade
para o empresário abrir
a sua empresa e tocar o
seu empreendimento. Nós
aqui do município, ficamos
contentes com a proposta,
porque vimos que esse
plano trará praticidade e
clareza. Então, parabéns
ao Sebrae pela iniciativa
de nos proporcionar essa
desburocratização”, finalizou.
Melhorias para a Sala
do Empreendedor
Além da entrega do Plano de Desburocratização,
durante a reunião o Sebrae/
MS também entregou para
a Prefeitura Municipal de
Paraíso das Águas um kit

para a Sala do Empreendedor composto por dois
notebooks, camisetas e um
Memorial Descritivo que
apresenta um novo layout
para o espaço.
“Tivemos a satisfação
de receber esse kit para
a sala do empreendedor,
onde estamos tentando
inovar aqui no município.
Além do kit, recebemos
também o plano de desburocratização que é o mais
importante para nós, pois
foi exposto detalhes onde
podemos melhorar e, com
toda certeza, nos ajudará
muito, fazendo Paraíso
da Águas ter um outro
retrospecto. Então, tenho
certeza de que esse apoio
do Sebrae será grandioso
para nós”, frisou o secretário de Desenvolvimento
e Meio Ambiente, Wilson
Mateus.
Com a proposta de
transformar a Sala do Empreendedor em um ambiente cada vez melhor para
atender os empresários
locais, o projeto que traz o
novo layout será executado a partir desta entrega e
a inauguração está prevista
para o próximo ano. O local desempenha o papel de
apoio ao comércio local,
com atendimento voltado
para esclarecer dúvidas e
auxiliar o empresário na
regularização do empreendimento, além de dar
suporte ao Microempreendedor Individual (MEI).
Mais informações sobre o programa Cidade
Empreendedora podem ser
obtidas pelo número 0800
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Figueirão: prefeito Juvenal adquiriu 03
caminhões com recursos próprios

Em seu primeiro ano de
administração o prefeito
municipal de Figueirão
Juvenal Consolaro já demonstrou sua competência
administrativa em aplicar
os recursos do município
em causas de extrema
necessidade para atender
a população.
Desde a sua emancipação é a primeira vez
que um administrador
faz um investimento de
tamanha envergadura,

com a aquisição de 03
caminhões 0 km, ao valor
de R$ 1.600.00, com 100%
de recursos próprios, para
atender a demanda da Secretaria de Infraestrutura.
No ato da entrega ocorrido no pátio da prefeitura, o prefeito afirmou
que Figueirão começa a
viver um novo conceito
de administração, seria e
transparente, aplicando o
dinheiro no povo corretamente e isso faz com que o

município passa a receber
mais emendas de bancadas parlamentares e desta
forma possa ser aplicado
os recursos próprios.
Consolaro destacou
também, a união da sua
base na Câmara vereadores, que, que tem como
objetivo trabalhar em
busca de melhorias para
atender as demandas do
município.
Participaram da cerimônia de entrega dos caminhões o Prefeito Municipal Juvenal Consolaro,
Vice-Prefeito Jorge, Secretário de Infraestrutura
Pedro Furtado, Secretária de Saúde Catiucia,
Secretário de Educação
Alexandre, Secretário de
Assistência Social Valdereis, Secretário de Gestão
Ivan, Chefe de Gabinete
Marinalva, Presidente
do Legislativo Luciene,
Vereador Roni Silva, Vereadora Renata, Vereador
Tiago, Vereador Denivan,
Vereador Abadio, Procurador Jurídico Dr. Matheus e demais servidores
públicos.
Ocorreionews/regionalms

Figueirão recebeu do governo Ultrassom de R$ 155 mi

O projeto é um conjunto de ações e investimentos que buscam reduzir o índice de
mortalidade materna e
infantil. Isso porque, a
maior parte desses óbitos estão associados a
falta de acesso aos serviços de saúde e à qualidade da assistência e
são, portanto, considerados preveníveis.
Aqui no Estado, em 2021, foram registrados até o momento 45
óbitos maternos. Com a implantação do Projeto a redução do óbito
materno deve chegar a 10% anualmente.
O governador ressaltou que além de equipar os municípios, o projeto visa intensificar as consultas do pré-natal, fazer a estratificação
de risco gestacional e fazer acompanhamento diferenciado da gestante
de alto risco, em especial, as obesas e hipertensas.
Todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul estão aderindo ao
Projeto e 75 deles serão contemplados com a entrega dos aparelhos
de ultrassons, avaliados em R$ 155 mil cada. O total investido na
aquisição é de R$ 11.625.000,00. A meta até 2030 é reduzir a razão de
mortalidade materna para menos de 30 por 100 mil nascidos vivos.

EXPEDIENTE
Adejair Morais da Silva ME
DRT/MS 184/MS
CNPJ - 36.502.302/0001-86

Com 31 ações, Plano de Desenvolvimento Econômico
de Costa Rica irá ajudar a transformar o município
O Sebrae/MS e a Prefeitura Municipal de Costa Rica lançaram o Plano de
Desenvolvimento Econômico (PDE) para a cidade que
inclui ações de melhorias
voltadas para impulsionar
o desenvolvimento local. A
iniciativa foi desenvolvida
por meio do programa Cidade Empreendedora, executado no município desde julho
deste ano, e na oportunidade
o documento foi apresentado
ao público pelo prefeito de
Costa Rica, Cleverson Alves dos Santos.
De acordo com o gestor, o plano é importante para auxiliar a administração
pública a agir de forma mais assertiva e trazer, ainda mais, resultados para a
cidade.
“Costa Rica tem muitas potencialidades, o município se destaca nas áreas do
Agronegócio, Turismo, Comércio e, além disso, está geograficamente em uma
posição privilegiada. Todos esses ingredientes transformam Costa Rica em um
município com potencial para se tornar referência na região norte do Estado, por
isso, nós precisamos trabalhar bem essas potencialidades para que gente faça com
que a cidade se desenvolva e o plano vem ajudar nesse processo. Nos últimos 10
anos, o município cresceu, mas o desenvolvimento não veio na mesma proporção e, através da parceria com o Sebrae, a gente vai executar essas ações para
que Costa Rica se torne, realmente, a cidade que nós queremos ver”, ressaltou
o prefeito.
O Plano de Desenvolvimento Econômico de Costa Rica é composto por 31
ações voltadas para fortalecer a agricultura familiar, aumentar a autoestima da
população, transformar desemprego em empreendedorismo, fazer com que os
moradores comprem do comércio local, melhorar a gestão pública e alavancar a
área do turismo.
O subsecretário municipal de Desenvolvimento, Roberto Paes Barbosa, esclareceu que os eixos trabalhados foram elencados de acordo com as principais
necessidades.
“A iniciativa é muito boa para o município, o Sebrae, o prefeito e todo o secretariado municipal está trabalhando junto para melhorar a cidade. Nós demos
prioridade para os eixos que seriam mais importantes para a nossa população e
foi um trabalho minucioso para fazer essa classificação, então, todas as ações
são muito relevantes e irão ajudar no desenvolvimento do nosso município”,
pontuou o subsecretário.
As ações elencadas no plano irão nortear a execução do programa Cidade
Empreendedora em Costa Rica, que é executado a partir do eixo competitivo
“Cidade de Negócios”. A vertente foi escolhida pela administração pública e
envolve análises e entregas estratégicas para alavancar o desenvolvimento por
meio do empreendedorismo.
Segundo o diretor de Operações do Sebrae/MS, Tito Estanqueiro, com esse
trabalho junto à prefeitura, a instituição se faz presente para auxiliar na transformação do município e o Plano de Desenvolvimento Econômico é mais uma
entrega que tem esse propósito.
“O principal objetivo do plano é dar um norte para o desenvolvimento de
Costa Rica que já é um município pujante por natureza. Todo esse trabalho não é
feito sozinho, não é apenas o Sebrae, mas sobretudo a prefeitura, que se engajou
nesse processo junto com as lideranças locais, Associação Comercial e Sindicato
Rural. Todos pensaram nas melhorias necessárias para dinamizar o município e
promover o desenvolvimento. O Sebrae só tem a agradecer o envolvimento dos
costarriquenses, esperamos poder contar com o apoio de cada um, para que a gente
consiga, ao longo da execução do Cidade Empreendedora, continuar a fomentar
o desenvolvimento do município e promover a transformação”, destacou Tito.
Na data, também estiveram presentes durante o Lançamento do PDE, o
presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Costa Rica
(ACIACRI), Luis Bocalan; a vice-presidente da Câmara Municipal, vereadora e
professora Manuelina Cabral, os vereadores Ailton Amorim, Rosângela Marçal
e Juvenal da Farmácia, além de secretários e subsecretários municipais.
Melhorias para a Sala do Empreendedor
Além da apresentação do Plano de Desenvolvimento Econômico, durante o evento
o Sebrae/MS também entregou para a Prefeitura Municipal de Costa Rica um kit para
a Sala do Empreendedor composto por dois notebooks, camisetas e um Memorial
Descritivo que apresenta um novo layout para o espaço.
Com a proposta de transformar a Sala do Empreendedor em um ambiente cada vez
melhor para atender os empresários locais, o projeto será executado a partir desta entrega e a inauguração está prevista para o próximo ano. O local desempenha o papel de
apoio ao comércio local, com atendimento voltado para esclarecer dúvidas e auxiliar
o empresário na regularização do empreendimento, além de dar suporte ao Microempreendedor Individual (MEI).

Edital Licença de Instalação e Operação
Filiado a ABJ-Associação
Brasileira de Jornalistas

Matricula-MS 170

Registrado no Cart. Titulos e Documentos nº 06fls.02-Livro 01- conforme lei 5.250

O JORNAL NÃO SE
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Redação e administração: Av. oito 1467 - Chapadão do MATERIAS ASSINADAS
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Eu, Jose Batista da Silveira Sobrinho, proprietário
da Fazenda Losango, torna público que requereu do
Instituto de Meio Ambiente De Mato Grosso do Sul
– IMASUL/MS, a Licença de Instalação e Operação –
Lio, para confinamento Bovino, na Fazenda Losango,
localizado no Município de Paraiso das Águas - MS,
com capacidade de 2.000 Animais.
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Alcinópolis inaugurou escultura
em homenagem aos pioneiros

A Prefeitura Municipal
de Alcinópolis, continua
confeccionando as esculturas dos pioneiros do
município, é uma forma
administração encontrou
de homenagear as pessoas
que fizeram parte do início
de Alcinópolis.
Foi inaugurado a escultura de “Adevina Crisóstomo da Silva”, popularmente conhecida como Divina,
entre muitas emoções e
lágrimas.
O cerimonial iniciou
com as palavras da senhora Leila Barbosa a qual
fez uma pequena homenagem, dizendo que teve
uma grande oportunidade
de conviver com a dona
Divina, a qual se tornou
sua mãe, relatando que um
dia ela disse queria ser filha
também, a qual abraçou
ela como filha, na época
ela começou a participar
do grupo de oração, nesse
convívio ele se sentia muita
amada por ela, em um dos
momentos ela lembrou das
vezes que iam ao cemitério rezar para chover, não
conseguindo terminar as
palavras, Leila encerrou
agradecendo a dona Divina
por ter sito muito importante em sua vida, disse que se
sentiu muito amada e esse
amor foi recíproco, que de
onde ela estiver dê a sua
bênção.

A presidente da Câmara
Isabel de Souza, em suas
palavras disse que aquele
momento era de muita
emoção, lembrou de ter
participado de muitas rezas
e novenas com ela, ainda
relatou foi a dona Divina
quem a ensinou a rezar
um terço, que na sua vida
religiosa ela deve muito a
ela, não conseguindo falar
movida pela emoção, agradeceu a todos, destacando
que ela é muito digna da
homenagem.
O vice-prefeito Valter
relembrou sua infância,
onde foi vizinho da dona
Divina, que teve honra
de conhecer, disse que a
homenagem é justa, parabenizou o artista pela obra
e todos os familiares.
Falando em nome da
família a filha Dalma Crisóstomo disse que falar da
mãe era muito fácil, que
ela não foi só mãe de seus
filhos, mas que ela foi mãe
de muitos, que ela foi uma
pessoa que acolheu, que
viveu intensamente, que
amou intensamente e que
procurava ajudar a todos,
que quando ela amava
queria ajudar, que tomava
as dores para si, relembrou
que quando iniciou o município sua mãe, juntamente com a amiga Maria “do
Pequi” construíram até caixão para algumas famílias,

destacou que ela deixou
um legado para seus filhos
de nunca fingir, de ser humilde, prestativo, ensinou
a gostar da alegria, de casa
cheia, de comemoração, de
ser verdadeiro nas nossas
emoções e sentimentos, a
crer em Deus e o buscar
sempre. Agradeceu a todos
os presentes e disse que
essa homenagem eterniza
sua mãe e tudo que ela foi
e representa, expressou
orgulho em ser sua filha
e agradeceu a Deus pela
oportunidade de tê-la como
mãe.
O prefeito Dalmy no uso
da palavra disse que hoje
seria o discurso mais difícil
de fazer, que gostaria que o
momento fosse outro, que
sua mãe estivesse aqui, mas
por uma fatalidade ela partiu, ressaltou a contribuição
dela no início do município,
sendo ela quem acolheu e
foi cozinheira para a equipe
de engenheiros que veio
fazer a medição das terras
onde tudo iniciou e também
da equipe que veio abrir
as primeiras ruas, além
dos trabalhos sociais que
já foram relatados por sua
irmã, que se sentia triste
por ela não estar, mas feliz
pela homenagem, muito
emocionado agradeceu a
presença de todos.
Regionalms

Alcinópolis ganhou mais um cartão
postal monumento à “Bovinocultura”

A Cultura e as Tradições e a sua origens, do
município de Alcinópolis,
estão sendo retratada e
transformada em monumentos, que estão sendo
construindo em diversas
partes da cidade.
Oprefeito Dalmy Crisóstomo, juntamente com
seu vice, vereadores e secretários municipais, realizou a inauguração no novo
monumento “Bovinocultura” que retrata as origens
do inicio do município, que
simboliza atividade econômica e o meio de transporte
na época que iniciou o

vilarejo, o carro de Boi,
o qual as famílias usavam
para buscar mantimentos
nas embarcações do Rio
Taquari em Coxim.
A administração do
prefeito Dalmy, já construiu nas rotatórias da BR
359, na saída para Costa
Rica, o monumento qual
representa a Fauna, Serrado e Flora. Na MS 436,
saída para Figueirão, com
a BR 359, foi construído o
Monumento que representa um dos maiores sítios
arqueológico do mundo
“Templo dos Pilares”.
O prefeito Dalmy, em

suas palavras agradeceu a
todas as autoridades, principalmente os vereadores,
secretariados e convidados
que estavam ali presentes,
iniciou agradecendo o artista plástico Humberto pela
presença, dizendo que tudo
que acontece tem um motivo, sempre lutar pelo bemestar das pessoas, pelo bem
da sua cidade, agradeceu a
toda a equipes da administração, desde seu primeiro
mandato, principalmente a
equipe da FCMS e a Deputada Mara Caseira que na
época era a diretora da fundação e se encantou com
projeto, abraçando a causa,
por isso que conseguiu essa
obra importante, através da
parceria com Governador
do Estado, a qual está sendo
inaugurada hoje e representa o que alavancou e que
fez o município ser o que
é, de muitas oportunidades,
que é a pecuária, que tem
orgulho de dizer que Alcinópolis tem uma pecuária
de verdade, que a melhor
carne do Mato Grosso do
Sul é de Alcinópolis, que
esse monumento representa
a nossa atividade econômica o nosso passado na
época do Carro de Boi,
na mesma hora o prefeito
lembrou-se dos seus avôs
que vinham de Mineiros
de carro de boi, que nada
mais justo que revivescia

Pela primeira vez Alcinópolis
terá festa do réveillon
Pela primeira vez na história o município de Alcinópolis, vai ter a festa da
virada do ano, ou seja, vai
comemorar o réveillon em
uma grande festa, que será
realizada em praça publica
para toda a população.
A administração contratou a uma empresa que irá
realizar o show pirotécnico.
A banda Lilás será a responsável para fazer o show da virada do ano.
O evento será realizado na Área de Lazer Adevina Crisóstomo da Silva, no
bairro Jardim Bom Sucesso, onde toda a população poderá comemorar com
muita festa e alegria a chegada do ano novo.
“queremos fazer um réveillon com muita PAZ, ALEGRIA e HARMONIA, por
ser o primeiro evento a ser organizado pela administração pública no município,
em uma praça da cidade, onde todos poderão participar com seus familiares,
amigos e convidados, prefeito disse que preferiu o show pirotécnico, por ser
só efeito de luzes e não ter barulho, que final de ano tem de comemorar com
alegria e PAZ” afirmou o prefeito.

