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Professora
Jéssica 
dos Santos 
Silva

Parabéns pela formatura, Filha! É um 
orgulho muito grande ter assistido ao seu 
crescimento e evolução até esse ponto. 
Você se tornou em uma mulher linda, 
forte, corajosa e muito competente.

O seu talento, a sua força de vontade e a 
sua persistência trouxeram você até aqui... 
Professora... Pedagoga... Mãe... Esposa e Filha 
exemplar...

É mais uma conquista que você alcançou com 
seu esforço, e com todo merecimento daqui por 
diante colherá os frutos do seu empenho.

Desfrute deste momento e de todos os outros 
que estão para vir. Muitas felicidades e que a 
sua vida profissional seja coroada por muito 
sucesso!

Espero que esta vitória seja o início de 
muitas outras conquistas. Parabéns pela sua 
formatura!

Que todas essas boas qualidades conti-
nuem acompanhando você ao longo da sua 
vida, e que esta seja repleta de muito sucesso, 
tanto no campo profissional como no pessoal. 
Espero que seja sempre muito feliz, e para o 
que precisar, sabe que sempre poderá contar 
comigo. Te amo muito!

De sua 
mãe 

Maura
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cidades em açãocidades em ação

l  ASSECOM/PMCR
A inauguração das luzes de 

Natal, Chegada do Papai Noel 
e Cantata de Natal deixou Costa 
Rica – MS na noite do dia 11 de 
dezembro de 2018, cheia de cores e 
brilho. Trazendo de vez a magia do 
Natal e a fraternidade nas famílias 
costarriquenses.

“Além de deixar a cidade ilumi-
nada, aquecer a economia local, 
fazer um evento dessa magnitude 
é muito importante, mais o que me 
emociona e ver o encanto nos olhos 
das crianças e as famílias presen-
tes, verifico que estamos fazendo 
o caminho certo”, enfatizou o 
prefeito Waldeli dos Santos Rosa 
que estava presente acompanhado 
da primeira-dama e secretária de 
Assistência Social Áurea Maria 
Frezarin Rosa e das suas netas.

O secretário de Administração, 
Finanças, Planejamento, Receita 
e Controle Paulo Renato Andriani 
que falou em nome do prefeito 
Waldeli dos Santos Rosa agradeceu 
pelo empenho de todos “agradecer 
toda equipe que não mediu es-
forços para que toda estrutura se 

l  Assessoria PMA
A Prefeitura de Alcinópolis, 

através da Secretaria Municipal 
de Administração, Planejamento e 
Finanças, antecipou o pagamento da 
segunda parcela do 13º salário dos 
servidores municipais no dia 14 de 
dezembro. Além disso, o município 
também vai pagar antecipadamente 
o salário de dezembro, que será 
creditado no dia 27 de dezembro. 
A folha complementar do 13º e o 
salário do mês vai injetar cerca de R$ 
R$1.350.000,00 na economia local.

Contrariando a realidade fi-
nanceira de muitos municípios 
do Brasil, o secretário da pasta, 
Laeryk Rodrigues, destacou que 
a antecipação autorizada pelo 
prefeito Dalmy Crisóstomo da 
Silva, reforça o compromisso da 
administração com o funciona-
lismo público.“Além de conse-
guirmos antecipar o 13º, graças 
ao planejamento que vem sendo 

feito desde o início do ano, os 
salários foram pagos regularmente 
todos os meses, apesar de todas as 
dificuldades”, disse o secretário.

Para o prefeito Dalmy, a an-

tecipação ajuda os servidores a 
programarem melhor seus gastos 
num período em que muitos saem 
de férias e têm gastos extras com 
as festas de fim de ano. “Muitas 

outras cidades não conseguiram 
manter essa obrigação com seus 
servidores, enquanto Alcinópolis 
vai inclusive antecipar o salário 
de dezembro”, ressaltou Dalmy.

Alcinópolis antecipou 2ª parcela do 13º e paga salário de dezembro antes
Foto: Divulgação

Prefeitura de Alcinópolis
entra em recesso de fim de ano

l  Assessoria PMA
No período compreendido entre 

os dias 22 de dezembro de 2018 
a 06 de janeiro de 2019 a 
Prefeitura de Alcinópolis 
entrará em recesso de 
fim de ano. O expediente 
nas repartições públicas 
municipais retomará no dia 
07 de janeiro.

O Decreto número 
80, de 04 de dezem-
bro de 2018, assi-
nado pelo prefeito 
DalmyCrisóstomo 
da Silva, estabe-
lece que ficam 
excluídos do re-

cesso administrativo os serviços 
considerados de natureza essencial 
e os serviços administrativos 

internos que forem conside-
rados necessários para o 
encerramento do exercício 
financeiro.

Os servidores públicos 
municipais cedidos ao Es-

tado de Mato Grosso do 
Sul e demais insti-

tuições deverão 
seguir as regras 

próprias destes 
órgãos duran-
te o referido 
período de 
recesso.

Festividades de final de ano 
chegaram em Costa Rica em grande 
estilo com muitas cores e brilho

Foto: Divulgação

trabalharam juntos, para a realiza-
ção desta importante obra para o 
município”, mencionou o Prefeito, 
que, aproveitou a oportunidade para 
solicitar ao secretário de justiça e 
segurança pública novas viaturas 
para o município.

O secretário da SEJUSP, Antônio 
Carlos Videira, aproveitou a opor-
tunidade e elogiou a administração 
municipal, disse que o município 
obteve resultados positivos, ocupan-
do o segundo lugar no Estado em 
números satisfatórios relacionados 
à segurança pública.

“Os números falam por si só, 
Paraíso das Águas está de para-
béns pelos resultados positivos 
que obteve. Quero parabenizar a 
administração municipal e o pre-
feito Ivan Xixi que soube enxergar 
o momento oportuno para investir 
na cidade. Sem a parceria do Estado 
e município essa obra não seria 
inaugurada” comentou o secretário.

Na sequência, houve a entrega 
da garagem da Policlínica, um 
investimento de R$267.697,37 
(duzentos e sessenta e sete mil, 
seiscentos e noventa e sete reais 
e trinta e sete centavos), recursos 
100% municipal.

“Essa é uma conquista muito 
grande para nosso município. A 
obra já estava planejada desde 
2016, porém teve que ser adiada 
para priorizarmos a contratação de 
mais médicos e mais ambulâncias 
para atender nossa população. Mas 
hoje, graças a DEUS e a união da 
nossa equipe estamos entregando 

essa garagem”, desabafou o chefe 
do executivo.

Depois, houve a entrega da Praça 
Orgelino Felício da Silveira, que 
possui em suas dependências quadra 
de vôlei de areia, pista de caminhada, 
pista de skate, playground, pista de 
bicicleta, entre outros.

A praça mede 6.726, 55 metros 
quadrados, um espaço de lazer e 
entretenimento muito aguardado 
pela população paraisense.

A obra foi orçada em 
R$682.581,70 (seiscentos e oitenta 
e dois mil, quinhentos e oitenta e 
um reais e setenta centavos), desses, 
R$536.413,61(quinhentos e trinta e 
seis mil quatrocentos e treze reais 
e sessenta e um centavos) recurso 
federal, e o restante R$146.168,09 
(cento e quarenta e seis mil, cento 
e sessenta e oito reais e nove cen-
tavos) contrapartida do município.

Houve ainda a assinatura da 
ordem de serviço para reforma de 
ponte de madeira com 19 metros 
de comprimento por 5 metros de 
largura sobre o Córrego Cangalha.

Na ocasião foram entregues 
também dois micro-ônibus para a 
Secretaria Municipal de Educação, 
no valor total de R$379.800,00 
(trezentos e setenta e nove 
mil e oitocentos reais), sendo 
R$338.250,00(trezentos e trinta 
e oito mil, duzentos e cinquenta 
reais) recurso federal e restante 
contrapartida do município.

A Secretaria de Saúde foi contem-
plada com uma Doblo 0km no valor 
de R$87.785,00 (oitenta e sete mil, 

Em dia D do novembro 
Azul, Secretaria de Saúde 
de Costa Rica realiza mais
de 2.000 atendimentos

l  ASSECOM/PMCR
Pensando na prevenção de 

doenças a campanha Novembro 
Azul, teve seu dia D dia 20 de 
novembro de 2018, na ESF – 
Estratégia de Saúde da Família 
Central, onde foi realizado o 
atendimento de mais de 800 
homens.

“Como gestor público fico 
muito contente ver que os 
homens estão se prevenindo e 
verificar que as ações da Ad-
ministração Municipal surtem 
efeitos positivos, mobilizando 
para a prevenção tanto na 
saúde do homem quanto na da 
mulher”, destacou o prefeito 
de Costa Rica,Waldeli dos 
Santos Rosa.

Entre consultar médicas, 
atendimentos de saúde bucal, 
vacinação e testes rápidos de HIV, 
Sífilis e Hepatite B e C foram 
realizados 2.316 atendimentos, 
o que faz que a prevenção seja 
mais abrangente.

NúmERoS
l 832 – Consultas médicas
l 797 – Testes rápidos de HIV, 

Sífilis e Hepatite B e C
l 613 – Atendimentos de Saúde 

Bucal
l 74 – Homens vacinados

Conforme a secretária de Saú-
de Adriana Maura MasetTobal“o 
novembro Azul é uma campa-
nha de conscientização, em 
especial, aos homens, para 
conscientização a respeito de 
doenças masculinas, com ênfase 
na prevenção e no diagnóstico 
precoce do câncer de próstata. 
Agradecemos a todos os ho-
mens que foram na ESF e se 
preveniram e a equipe do SUS 
de Costa Rica que fizeram a 
diferença nesta campanha”, 
frisou a gestora.

A ação do dia D aconteceu 
na ESF Central, entretanto, foi 
mobilizado homens de todas 
as regiões do Município para 
participar e também equipes de 
outros Postos de Saúde para que 
o atendimento fosse realizado 
com agilidade e rapidez.

“A campanha passa, mas a 
prevenção deve ser realizada 
durante todo ano, por isso, os 
homens que por algum motivo 
não pode ir durante algum dia 
da campanha, pode procurar a 
unidade saúde mais próxima 
de sua residência”, destacou 
a coordenadora da Atenção 
Básica e assessora em Saúde 
Daiane Pupin.

Executivo inaugura obras, assina ordem de 
serviço e entrega veículos em Paraíso das Águas

setecentos e oitenta e cinco reais), 
desse montante, R$60.000,00 (ses-
senta mil reais) emenda dos deputa-
dos Lídio Lopes e Zé Teixeira, e o 
restante contrapartida do município, 
e também um veículo Uno Way, 
orçado em R$53.350,00 (cinquenta 
e três mil trezentos e cinquenta reais) 
recurso 100% municipal.

Finalizando as solenidades, 
houve um belíssimo show na Praça 
Orgelino Felício da Silveira, com a 
dupla Eduardo e Rafael, que animou 
todo o público presente no evento.

Foto: Camila Oliveira

tornasse realidade. Desejo a todos 
um Feliz Natal e um Ano Novo de 
prosperidade”, disse.

A festa de início encantou os 
presentes com a apresentação 
piromusical com fogos de artificio, 
logo depois com a chegada do bom 
velhinho Papai Noel e em seguida 

a apresentação do Projeto Flores-
tinha e de corais das igrejas locais.

Houve a distribuição de pipoca, 
algodão doce, maça do amor e 
refrigerante, e ainda, brinquedos 
como pula-pula, aero-hockey, es-
corregador tudo de forma gratuita 
para criançada.

“Resumo em uma palavra o tra-
balho realizado, gratificante”, falou 
a subsecretária de Administração 
Liliane de Campos que coordenou e 
planejou toda a decoração da avenida 
José Ferreira da Costa, Paço Muni-
cipal e Parque Ecológico Vilibaldo 
Rodrigues Barbosa “Viliboldo”.

l Daniela Lossávero, Max Arantes 
ASSECOM/PMCR

Paraíso das Águas realizou um 
grande evento para a entrega de 
obras, assinatura de ordem de ser-
viço e entrega de veículos na tarde 
do dia 19 de dezembro de 2018.

Com a presença do Prefeito 
Ivan da Cruz Pereira(Xixi), Vice 
Prefeito Ocesino Alves, Secretário 
de Estado de Justiça e Segurança 
Pública, Antônio Carlos Videira, 
Secretário Geral da Polícia Civil 
Marcelo Vargas Lopes, Delegado 
Regional da Polícia Civil Wallace 
Martins Borges, Delegado da 
Polícia Civil de Chapadão do Sul, 
Felipe Machado Potter, Delegado 
da Polícia Civil de Paraíso das 
Águas, Gustavo Mendes Silva  , 
secretários municipais e verea-
dores, foi inaugurada a sede da 
Delegacia de Polícia Civil em 
Paraíso das Águas.

O investimento total desta obra 
foi de R$673.723,77(seiscentos 
e setenta e três mil, setecen-
tos e vinte e três reais e se-
tenta e sete centavos), desses 
R$511.291.85(quinhentos e onze 
mil, duzentos e noventa e um 
reais e oitenta e cinco centavos) 
recurso estadual e o restante 
R$162.431,92(cento e sessenta e 
dois mil, quatrocentos e trinta e um 
reais e noventa e dois centavos) 
contrapartida do município, que, 
também cedeu quatro terrenos 
para a construção da sede.

“Uma conquista que se deu 
graças a união dos poderes que 
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poder legislativo em destaquepoder legislativo em destaque

l Ademilson Lopes
(ASSEIM/CMCR)

O vereador Averaldo Barbosa 
da Costa (MDB) é o presidente da 
Câmara Municipal de Costa Rica 
– MS a partir de 1º de janeiro de 
2019. A eleição para a nova Mesa 
Diretora do Legislativo costarriquense 
aconteceu durante asessão plenária 
realizada na manhã do dia (17/12). 
Na ocasião, também foram eleitos os 
parlamentares Rayner Moraes Santos 
(PR) para o cargo de vice-presidente; 
Jovenaldo Francisco dos Santos, o 
Juvenal da Farmácia (PSB), como 
primeiro-secretário; e Claudomiro 
Martins Rosa, o Cocó (PSD), para a 
função de segundo-secretário. 

Averaldo, Rayner, Juvenal da Far-
mácia e Cocó concorreram à eleição 
da Mesa Diretora da Câmara por 
uma chapa única, denominada “Um 
Novo Tempo”,que venceu o sufrágio 
por unanimidade, ou seja, com votos 
favoráveis de todos os vereadores 
costarriquenses. O mandato dos 
quatro edis é de dois anos e, portanto, 

começa em janeiro de 2019 e termina 
no dia 31 de dezembro de 2020. 

Após a eleição da Mesa Diretora,na 
sessão legislativa da última segunda-
-feira, o vereador Averaldo Barbosa 
fez uso da Tribuna do Plenário no 
expediente das considerações finais 
e agradeceu aos demais edispela 
votação unânime. Como presidente 
da Câmara, ele deixou evidente que 
vai atuar em busca do consenso, 
união, diálogo e harmonia entre os 
parlamentares costarriquenses.  

“Estaremos aqui diuturnamente 
sempre com o mesmo objetivo que já 
tivemos no passado, de atender bem 
e por meio do diálogo com os demais 
membros deste Parlamento buscar, de 
forma sempre unânime ou com o apoio 
da grande maioria dos vereadores, 
aquilo que o povo realmente almeja, 
que é o bem-estar. Sempre tenho dito 
que a união faz a força. De repente, 
desagregados nós somos fracos, mas 
se nós nos juntarmos e dermos as mãos 
com certeza o trabalho será produtivo”, 
ressaltou o presidente eleito. 

Ainda no pronunciamento, Averal-
do Barbosa comentou que ele que vai 
precisar da ajuda dos funcionários da 
Câmara e também da imprensa para 
desenvolver um trabalho produtivo 
ao longo do mandato. 

“Quero dizer aos servidores da 
Câmaraque preciso e vou contar 
com o apoio de cada um. Sabemos 
que só com os vereadores esta Casa 
não vai avante. Também precisamos 
da imprensa, não daquela imprensa 
que faz um papel medíocre, que 
às vezes, ao invés de agregar, ten-
ta desagregar os membros deste 
Parlamento. Não aquela imprensa 
que noticia as decisões dessa Casa 
de maneira distorcida! Queremos 
contar com a apoio da imprensa que 
faz o verdadeiro trabalho de noticiar 
e não aquela que fabrica notícias”, 
completou Averaldo Barbosa.

Os vereadores Rayner, Cocó e 
Juvenal da Farmáciatambém fizeram 
uso da palavra no expediente das 
considerações finais, agradeceram 
aos colegas de Câmara pelos votos 

recebidos e parabenizaram os atuais 
membros da Mesa Diretora - cujo 
mandato acaba em 31 de dezembro 
desse ano - pela gestão do Legislativo 
Municipal em 2018.

“A atual Mesa Diretora fez um 
relevante trabalho. Deu condições 
para que nós pudéssemos trabalhar, 
informatizou as sessões com note-
books para desempenharmos melhor 
a nossa função. A nossa Casa hoje é 
uma das primeiras a produzir energia 
solar e que isso sirva de exemplo para 
as demais câmaras do país. Hoje 
nós produzimos uma energia lima e 
renovável”, elogiou o vereador Cocó, 
segundo-secretário da nova Mesa 
Diretora a partir de janeiro de 2019.

Juvenal da Farmácia enfatizou que 
a nova Mesa Diretora vai atuar em 
benefício da Câmara e da população. 
“Quero também agradecer a todos 
os vereadores e a senhora vereadora 
pela votação unânime a nós confiada. 
Vamos dar ênfase a esses votos e tentar 
trabalhar da melhor maneira possível, 
tanto para os colegas vereadores como 

A Câmara Municipal de Paraíso 
das Águas, durante a 43ª Sessão 
Ordinária - última do ano de 2018, 
elegeu a nova Mesa Diretora para o 
biênio 2019-2020, na segunda-feira, 
dia 17 de dezembro de 2018.

Por unanimidade de votos, 9 votos 
favoráveis, foi eleita a chapa única, 
denominada: “Chapa União” - Biênio 
2019-2020 da Mesa Diretora do Poder 
Legislativo de Paraíso das Águas.

Roberto Carlos foi presidente 
na 1ª legislatura, durante o biênio 
2015-2016, onde realizou um grande 
trabalho à frente dos trabalhos do 
legislativo. Em seu primeiro discurso 
como presidente eleito, o vereador 
Roberto Carlos reforçou seu compro-
misso com os demais pares da casa 
e com a população, em legislar com 
igualdade, responsabilidade e ética. 
“Todos serão tratados iguais, não 
teremos diferenças. Continuaremos 
respeitando as ideologias de cada 
um, mas seguindo todos no mesmo 
rumo do compromisso que todos nós 
temos com a população”, destacou.

O atual presidente, vereador Aní-
zio Sobrinho de Andrade (DEM), 
fez seu último discurso no ano de 
2018 e como presidente do legis-
lativo, agradecendo a todos pelo 
apoio e desejando boa sorte à nova 
mesa. “Encerro meu mandato como 
presidente com a cabeça erguida e 
com o dever cumprido. Sei que não 
conseguimos fazer tudo, mas fizemos 
tudo que estava ao nosso alcance. 

l Ademilson Lopes
Os 14 servidores do Poder Legis-

lativo de Costa Rica – MS ganharam 
um “dinheirinho” a mais no final de 
2018. A Câmara Municipal aprovou 
o Projeto de Resolução (PR) n° 
019/2018, de autoria da Mesa Diretora, 
que concede um abono (complemento 
salarial) de R$ 200 para cada um dos 
funcionários da Casa de Leis.

O abono foi pago no mês de dezem-
bro, junto com o salário mensal e o 13º 
dos servidores. Todos os funcionários 
do Legislativo Municipal têm direito 
ao benefício, incluindo efetivos e 
comissionados.

No último dia 26 de novembro, a 
Câmara aprovou o Projeto de Lei (PL) 
n° 1.250/2018, de autoria do prefeito 
Waldeli dos Santos Rosa (MDB), que 
autorizou a concessão de abono de 
R$ 150 para os servidores efetivos 
e comissionados do Executivo de 
Costa Rica, além de R$ 100 para 
os estagiários do programa Jovem 
Aprendiz da Prefeitura que cumprem 
carga horária de 6h diariamente, e R$ 
50 para os aprendizes que trabalham 
4h por dia. Na ocasião, ao votar fa-
vorável à proposta, o vereador Lucas 
Lázaro Gerolomo (PSB) sugeriu 
que os funcionários do Legislativo 
também fossem contemplados com 
o mesmo benefício.

“Sabendo que o nosso presidente 
(José Augusto Maia Vasconcellos, o 
Dr. Maia) é sempre bondoso, sempre 
generoso, eu sugeri que o benefício 
fosse estendido também para os fun-
cionários da Casa”, explicou Lucas.

l Ademilson Lopes
Modernização e inovação: essas 

são duas palavras que definem bem 
os avanços alcançados pela Câmara 
de Vereadores de Costa Rica – MS 
em 2018, que agora já conta com uma 
nova fachada, além de um sistema de 
captação de energia solar próprio, que 
torna a Casa de Leis autossuficiente na 
produção de energia elétrica. 

A cerimônia de inauguração da nova 
fachada e do sistema de produção de 
energia solar aconteceu em frente à 
Câmara, na terça-feira (11/12), por 
volta das 21h45, logo após a cantata 
de Natal e o lançamento da decoração 
natalina da cidade. Na ocasião, ao 
discursar para uma plateia de cerca 
de 200 pessoas presentes no local, o 
presidente do Legislativo costarriquen-
se, José Augusto Maia Vasconcellos, 
o Dr. Maia (DEM), afirmou que as 
inovações foram alcançadas graças 
ao empenho de todos os vereadores e 
dos funcionários da Casa de Leis de 
Costa Rica. 

“Não só o vereador Maia, mas todos 
os vereadores, a senhora vereadora e 
os colaboradores da Casa trabalharam 
incansavelmente para que tudo saísse 
a mil maravilhas. Quando os projetos 
estavam só no papel, muitas pessoas 
não acreditavam que eles seriam con-
cretizados, mas aí entrou o time dos 
11 vereadores da Casa e conseguimos 
avançar. Quando imaginaram que 
essas obras não seriam concluídas a 
contento da sociedade de Costa Rica, 
mais uma vez se enganaram, porque 
todos os vereadores e colaboradores 
da Casa nos ajudaram e conseguimos 
concluir e entregar essas obras mara-
vilhosas, feitas de coração para o povo 
costarriquense”, enfatizou Dr. Maia.

Após o descerramento da placa 
de inauguração da nova fachada, as 
pessoas presentes à cerimônia entraram 
na Câmara, a convite de Dr. Maia, vi-
sitaram o interior do prédio da Casa de 
Leis e conheceram de perto o sistema 
de captação de energia solar.  

O prefeito Waldeli dos Santos Rosa 
(MDB) participou da cerimônia de 
inauguração, e aodiscursar,ele explicou 
que a união da classe política de Costa 
Rica é fundamental para o desenvol-

vimento e o progresso do município.
“Inaugurar esta fachada, este 

investimento feito pelo Poder Legis-
lativo, na qualidade de prefeito, eu 
fico muito feliz! Feliz em saber que a 
Câmara trabalha em harmonia com o 
Executivo. Quando uma classe se une 
em prol da sociedade, com certeza a 
gente consegue melhorar a vida das 
pessoas. O ano de 2018 está acabando 
e essa união da classe política nos traz 
a responsabilidade de sermos ainda 
melhores em 2019. O povo exige e nós 
precisamos continuar dando exemplo 
para o nosso estado e para o Brasil. 
Não podemos parar e achar que tudo 
está bom. Precisamos renascer agora 
no Natal e sonhar com um 2019 com 
muita harmonia, com muita paz e com 
muitas conquistas para o povo de Costa 
Rica”, afirmou Waldeli.

Além do prefeito Waldeli, também 
participaram da cerimônia de inaugura-
ção os vereadores Claudomiro Martins 
Rosa, o Cocó (PSD), Rosângela Mar-
çal Paes (PSB), e Waldomiro Bocalan, 
o Biri (PDT), além de secretários de 
governo, representantes da sociedade 
civil organizada e demais moradores 
locais.

FACHADA - A construção da 
nova fachada teve um custo total de 
R$ 130.775,54, pagos com recursos 
próprios do Poder Legislativo. A obra 
foi concluída nesse fim de semana e 
revitalizou a imagem externa do prédio 
da Casa de Leis, chamando a atenção 
de quem passa pelo local. 

Por meio de um projeto arquitetô-
nica moderno e inovador, a fachada 
foi construída com cinco metros de 
altura, 23 metros de largura, e mescla 
uma harmoniosa disposição de cores: 
o azul escuro das vidraças feitas de 
vidro laminado; o amarelo das pasti-
lhas cerâmicas do hall de entrada; os 
diversos tons de azul claro das pastilhas 
cerâmicas nas paredes; além do por-
celanato amadeirado na cor marrom 
de outra parte da parede, onde foram 
afixadas as letras confeccionados em 
aço inox que formam o nome “CÂ-
MARA MUNICIPAL DE COSTA 
RICA – MS”. Para garantir ainda mais 
charme e elegância ao “conjunto da 
obra”, também foi plantado um jardim 

de grama e plantas ornamentais bem 
na frente da nova fachada. 

À noite, lâmpadas LED iluminam o 
jardim e a nova fachada, fazendo com 
que as vidraças reflitam a paisagem do 
entorno, o que desperta a atenção do 
observador atento e transforma o local 
em uma ótima paisagem de fundo para 
tirar fotografias. 

ENERGIA SoLAR - A Câmara 
Municipal também investiu na geração 
de energia solar, uma fonte limpa e 
renovável de energia. Para isso, o 
Legislativo costarriquense adquiriu 
recentemente 38 painéis solares 
fotovoltaicos, que foram instalados 
no telhado da Casa de Leis. 

Com a inovação, a Casa de Leis de 
Costa Rica se tornou uma das primei-
ras câmaras de vereadores do Brasil 
totalmente alimentadas por energia 
solar. O sistema começou a operar 
na terça-feira e até a tarde de quinta-
-feira já havia gerado 190 quilowatts 
de energia elétrica. A produção de 
energia pode ser acompanhada em 
tempo real, por meio de aplicativo 
instalado no celular. 

O sistema implantado na Câmara 
aproveita a luz do Sol e é capaz de 
produzir em média 1.600 quilowatts 
de energia elétrica por mês. Como o 
consumo médio mensal da Casa de 
Leis é de aproximadamente 1.400 qui-
lowatts, o Legislativo costarriquense 
vai acumular uma sobra de cerca de 
200 quilowatts por mês, que serão 
devolvidos para a rede da Energisa e 
vão ser convertidos em crédito junto 

à concessionária de energia elétrica 
de Mato Grosso do Sul. 

“A Energisa instalou um novo 
relógio aqui na Câmara que mede a 
quantidade de energia que nós não 
usamos, que é devolvida para a rede 
da empresa e que fica como crédito. 
Para que serve esse crédito? Nos dias 
de chuva, de baixa luminosidade, a 
nossa produção de energia solar cai e 
aí nós temos esse crédito para suprir 
a nossa necessidade e passamos a 
pegar a energia elétrica da rede da 
Energisa, mas sem pagar, porque 
já temos o crédito com a empresa”, 
explicou Dr. Maia.

A implantação do sistema de cap-
tação da energia solar custou ao todo 
R$ 60.984,65 para a Câmara, quantia 
também paga com recursos próprios 
da Casa de Leis. Como o Legislativo 
Municipal não terá mais que pagar 
contas de luz, Dr. Maia calcula que em 
quatro anos a Câmara vai economizar 
o total investido no projeto.

As 38 placas solares foram insta-
ladas no novo telhado do Legislativo 
Municipal, construído em estrutura 
metálica, numa área de cerca de 240 
metros quadrados de cobertura. A obra 
foi concluída recentemente e eliminou 
antigos problema na Casa de Leis: as 
goteiras e as infiltrações. 

Além disso, o novo telhado, devi-
damente fechado nas laterais, evita 
que animais (como pombos e gatos) 
entrem no forro do prédio da Câma-
ra, causando mau-cheiro, o que era 
recorrente no passado. 

l Adejair Moraes
Em sessão ordinária realizada na noite 

da segunda-feira (03/12), os vereadores de 
Figueirão elegeram a formação da Mesa 
Diretora para o biênio 2019-2020, que 
deverá ser empossada ainda em dezembro 
de 2018.

A nova formação da Mesa Diretora 
ficou assim definida:Presidente: Antonio 
Nabhan,Vice-presidente: Tiago Souza 
(Pernambuco),1º Secretário: Marcelo 

Martins,2º Secretário: Carlos Ramos 
(Carlitão),Membro: Flavia Bravo.

Depois de encerrada a sessão, o vereador 
Tiago Pernambuco entregou a desportistas 
uma Moção de Congratulação à equipe de 
futebol da Farmácia Confiança, que sagrou-
-se campeã da Copa Nairo Barcelos de 
Futebol, na cidade de Alcinópolis.

A sessão foi prestigiada pelo prefeito Ro-
gério Rosalin, pelo vice-prefeito Fernando 
Martins e também por grande público.

Averaldo Barbosa é o novo presidente da Câmara de Costa 
Rica: eleição definiu os novos membros da Mesa Diretora

O mandato dos novos membros da Mesa Diretora é 
de dois anos e, portanto, começa em janeiro de 2019 e 

termina no dia 31 de dezembro de 2020.

já foi vice-presidente da Câmara em 
2015 e presidente em 2016. 

Rayner Moraes é professor de edu-
cação física, tem 38 anos, também está 
no segundo mandato parlamentar e já 
ocupou o cargo de primeiro-secretário 
da Mesa Diretora de 2013 a 2014.

Quem também está no segundo 

mandato como vereador é Juvenal da 
Farmácia, empresário bem-sucedido 
no ramo farmacêutico, de 52 anos, que 
ocupou o cargo de segundo-secretário 
da Mesa Diretora em 2016. 

Por fim, aos 52 anos, Cocó está no 
terceiro mandato como vereador e foi 
primeiro-secretário de 2003 a 2004.

para a comunida-
de”, falou Juvenal.

PERFIL DoS 
NoVoS mEm-
BRoS DA mESA 
DIREToRA - O 
novo time de eleitos 
acumula experiên-
cia parlamentar e 
anteriormente todos 
já ocuparam cargos 
na Mesa Diretora 
da Câmara. Averal-
do Barbosa possui 
60 anos, é servidor 
público estadual 
aposentado, está no 
segundo mandato 
como vereador e 

Com fachada moderna e sistema de aproveitamento 
da luz solar, Câmara de Costa Rica avança em inovação

A cerimônia de inauguração da nova fachada e do sistema de produção 
de energia solar aconteceu em frente à Câmara, na terça-feira (11/12)

Câmara de Figueirão elege mesa 
Diretora para o Biênio 2019-2020

Agradeço a cada um aqui presente, 
os servidores desta casa, aos colegas 
de trabalho, a imprensa e a toda a 
população paraisense, obrigado por 
confiar em nós e acompanhar nosso 
trabalho. Desejo sorte e sucesso 
para esta nova mesa diretora, que 
Deus possa dar sabedoria a todos”, 
enfatizou.

A posse da nova mesa diretora será 
no dia 1º de janeiro de 2019.

A nova mesa diretora dirigirá os 
trabalhos do legislativo, na Segunda 
Legislatura do Poder Legislativo 
de Paraíso das Águas: Presidente: 
ROBERTO CARLOS DA SILVA 
(PSDB); Vice-Presidente: NEIFE 
JOSÉ GARCIA (PR); 1° Secretário: 
EDSON PRECHILACK DE LIMA 
(MDB); 2° Secretário: JOSÉ DIVINO 
FRANCISCO DA SILVA (PSB) e 
Líder do Prefeito: LINDOMAR DA 
SILVA PINHEIRO (PR).

Roberto Carlos é eleito novo 
presidente da Câmara de 
Paraíso das Águas para o 
biênio 2019-2020

Servidores da Câmara de 
Costa Rica ganham abono 
de R$ 200 em dezembro

A Mesa Diretora da Câmara aca-
tou o pedido do vereador Lucas e 
posteriormenteapresentou o PR n° 
019/2018, propondo um abono de 
R$ 200 para cada servidor da Casa 
de Leis. O projeto foi aprovado na 
sessão legislativa realizada na noite de 
segunda-feira (10/12), por unanimida-
de de votos dos edis costarriquenses.

“A presente proposição tem por 
objetivo reconhecer os esforços 
dos servidores que se empenharam 
em produzir um trabalho eficiente, 
garantindo a minimização de custos 
e gastos no funcionamento do Legis-
lativo Municipal. O valor representa 
um incremento salarial para os nossos 
servidores, em um período importante 
do ano, no qual muitos deles vão fes-
tejar o Natal e o Ano Novo ou mesmo 
viajar. Ademais, a concessão do abono 
que propomos vai gerar um custo total 
de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos 
reais), considerando que a Câmara 
possui dois servidores comissionados 
e outros 12 funcionários efetivos”, 
segundo consta em um trecho da 
justificativa que acompanha o PR n° 
019/2018.

Foto: Divulgação

Fotos: Rubem Vasconcellos
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poder legislativo em destaquepoder legislativo em destaque

As instalações elétricas foram revi-
sadas, foram realizadas pinturas dos 
gabinetes dos vereadores, limpezas 
em caixas d’água, reparos em calhas, 
rufos e telhado, além da pintura na 
parte externa, foram alguns dos 
investimentos.

O Presidente Paulinho da Mec Céu 
também implantou o Departamento 
de Tecnologia da Informação, que 
digitalizou todas as leis municipais 
que hoje podem ser acessadas através 
do site do Poder Legislativo de forma 
rápida e fácil pelo computador ou 
celular.“Antes da digitalização quando 
um cidadão precisava ter acesso a uma 
determinada Lei, precisava se deslocar 
até a Câmara Municipal fazer o pedido 
e aguardar um funcionário tirar cópias, 
hoje isso pode ser feito por qualquer 
pessoa sem ele sair de casa, facilitando 
o acesso à informação, além é claro 
de preservar as Leis Municipais para 
as gerações futuras”. Citou Paulinho 
da Mec Céu.

Em relação à pintura externa, o 
Presidente do Legislativo destacou que 
a Câmara Municipal era o único prédio 
público que nunca havia recebido 
uma pintura após sua inauguração e 
que as infiltrações poderiam compro-
meter sua estrutura futuramente.“As 
pessoas que se manifestam através 
das redes sociais, muitas vezes não 
sabem como se encontrava a sede do 
Poder Legislativo, vivemos em um 

país onde caem viadutos por falta de 
manutenção e quando optamos por 
fazer reformas preventivas muitas 
vezes somos criticados” disse.

Questionado sobre a devolução do 
duodécimo, o Presidente Paulinho da 
Mec Céu, destacou que em 2018 serão 
devolvidos 300 mil reais e uma ca-
mionete Amarok ao Poder Executivo.

Lembrou através de pedidos dos 
vereadores foram obtidos inúmeros 
benefícios em recursos dos governos 
Estadual e Federal, emendas que 
contribuem para as diversas áreas da 
administração. Para citar um exemplo 
somente o Presidente Paulinho da 
Mec Céu através de seu pedido o 
município conquistou somente junto a 
Senadora Lúcia Vânia, recursos para a 
construção de uma escola de mais de 
três milhões de reais e neste mês de 
dezembro mais uma emenda de 600 
mil reais para a área da saúde.

Para o magistério, a Câmara de Ve-
readores aprovou o Plano de Carreira 
dos Professores Municipais, que mes-
mo vetado pelo Prefeito Municipal, os 
vereadores derrubaram o veto e após 
o Prefeito Municipal não sancionar 
a Lei, a mesma foi sancionada pelo 
Presidente do Legislativo.

“Agradeço a todos os vereadores 
pelo dinamismo e dedicação neste 
ano de 2018, muitos projetos foram 
votados às pressas visando auxiliar o 
Poder Executivo”.

O Presidente Paulinho lamentou 
que Chapadão do Céu perdeu uma 
emenda importante no valor de 250 
mil reais, que seria utilizada para 
a construção de Feira do Produtor 
ao lado da Biblioteca Municipal. 
A primeira parcela de 125 mil reais 
referente chegou a ser depositada na 
conta do município e devido à falta de 
documentação precisou ser devolvida. 
Em janeiro deste ano reunido com 
vereadores em Brasília, Caiado ma-
nifestou sua indignação pelo descaso 
em relação ao recurso e lamentou que 
a população ficou sem uma obra que 
beneficiaria os pequenos produtores 
na comercialização de seus produtos.

O Presidente Paulinho da Mec 
Céu que irá presidir novamente o 
Poder Legislativo em 2019, destacou 
que se for de comum acordo entre 
os demais vereadores, a Câmara 
Municipal irá devolver até 700 mil 
reais em 2019, proporcionando que 
o chefe do Poder Executivo possa 
adquirir um ônibus zero quilômetro 
para atender os alunos e a população 
de Chapadão do Céu.

mESA DIREToRA
PARA 2019

l Presidente – Paulo Sérgio A. de 
Pádua

l Vice - Luiz Alberto Parente Lustosa
l 1º Secretário – Donivani Martins
l 2º Secretário -  Marcos Antônio 

Navarini

O prédio do Poder Legislativo 
neste ano de 2018 passou por inú-
meras mudanças, na parte estrutural 
e equipamentos. 

Para o Presidente Paulinho da 
Mec Céu as reformas, mudanças e 
aquisições de equipamentos foram 
necessárias e urgentes.“Desde sua 
inauguração em 2006, o prédio do 
Poder Legislativo não tinha passado 
por nenhuma pintura ou reforma 
significativa, optamos por fazer vá-
rios serviços de manutenção com o 
objetivo de evitar gastos maiores no 
futuro” disse.

Em 2018 foram adquiridos novos 
computadores, os aparelhos de ar 
condicionado (de janela) deram 
lugar a modelos tipo Split que além 
de economizar energia reduzem os 
gastos com serviços de manutenção. 

Aconteceu na última sessão do ano 
dia 17/12, a eleição da mesa diretora 
para o biênio 2019/2020 da Câmara 
Municipal de Alto Taquari – MT. A 
eleição disputada em chapa única tem 
como presidente o vereador Leandro 
Almeida, vice-presidente Elgimar 
Rodrigues de Souza, a vereadora 

Márcia Buscariol como 1ª secretária 
e o vereador Ivan Borba como 2º se-
cretário. A mesa foi eleita com 6 votos 
a favor, 2 votos contra e 1 abstenção.

O presidente eleito, agradeceu 
a Deus, e também os vereadores, 
companheiros da mesa e a Edislei 
pelo apoio recebido.

A sessão da segunda-feira, 17 de 
dezembro e última do ano de 2018 
foi marcada pela presença de muitas 
pessoas que vieram acompanhar os 
trabalhos dos vereadores.

Na pauta, além da eleição da mesa 
diretora, estava também a votação de 
dois títulos de cidadão taquariense.

Um de autoria do vereador Sinésio 
Rodrigues foi destinado ao deputado 
estadual Guilherme Antônio Maluf 
pelos relevantes serviços prestados à 
cidade.Segundo o vereador Sinésio, o 

deputado homenageado sempre esteve 
a disposição do município, motivo 
pelo qual se faz justa a homenagem.

O segundo de autoria da vereadora 
Márcia Buscariol foi para José Luiz da 
Silva, o Seu Zé da Furna como é mais 
conhecido. Acompanhado de familia-
res e amigos, Seu Zé de 84 anos contou 
um pouco de sua história e agradeceu 
aos vereadores pela homenagem re-
cebida. A vereadora Márcia, em sua 
fala, destacou a grande contribuição 
deste homem ao município.

l Bruna Souza
Vamos contar uma história. Uma 

linda e inspiradora história. Nesta, a 
marca das letras será a força e o ser-
vir. Para isto, não vamos nos apegar 
a datas. Vamos começar assim....

Há 52 anos, em Rubinéia, uma 
cidadezinha do interior de São Paulo, 
nascia uma menininha de família 
humilde e batalhadora, que trouxe 
consigo um legado de sensibilidade e 
amor ao próximo. Filha de Sr. Clarin-
do e Dona Maria, aquela menininha 
cresceu, aprendendo desde a mais 
tenra idade a ser pelo outro. A servir.

Alguns anos após seu nascimento, 
a família mudou-se para Santa Fé – 
SP. Sua infância foi marcada pelo 
amor e cumplicidade fraternos e 
dividida com seus irmãos Mario 
Donizete e Daiane Marcela.

Anos mais tarde, veio a decisão no 
coração daquela menininha, agora 
jovem, de formar sua família. Foi 
então que casou-se com seu esposo 
Gilmar Teodoro, e com ele, dividiu 
sonhos, conquistas, lutas, aflições, 
experiências... sorrisos e lágrimas. 
Desta união, nasceram Peterson e 
KerytLetycia.

A família chegou à Alcinópolis, 
interior de Mato Grosso do Sul, 
em 1985, quando Gilmar decidiu 
conhecer o local, e tentar melhorias 
de vida para sua família, provendo 
sustento e amparo. Quarenta dias 
após sua vinda, Gilmar estabeleceu-
-se, e só então, trouxe consigo sua 
esposa e filho.

A vida acontecia. E nestes inúme-
ros acontecimentos, nossa menininha 
(mulher feita) sentiu forte a necessi-
dade de cumprir seu legado e missão: 
Foi quando em 2001, elegeu-se 
vereadora pela primeira vez, com 
uma quantidade de votos expressiva, 
e dedicou-se, especialmente, às áreas 
de Assistência e Esporte. Em 2003, 
uma realização pessoal: formou-se 
pedagoga, pelas Faculdades Inte-
gradas de Cassiândia – MS.

Tamanha foi sua aceitação pela 
população alcinopolense que, em 
2005, elegeu-se pela segunda vez, 
com 124 votos. E, durante o biênio 
2005-2006, foi presidente da Câmara 
Municipal de Alcinópolis, tornando-
-se a primeira mulher presidente no 
legislativo municipal. Durante sua 
caminhada, foi presenteada com a 
chegada de seus netos, Emanuelly e 
Thiago, ambos filhos de seu primogê-
nito, Peterson. Com a chegada deles, 
sua vida ganhou um novo colorido.

E, assim, nossa garotinha seguiu. 
Pela terceira vez, elegeu-se porta-voz 
do povo alcinopolense, integrando o 
time de vereadores em 2017, legis-
lando até 01 de dezembro de 2018.

Sirlei Rulli, nossa menininha do 
coração compassivo, agigantado pela 
beleza do servir, viveu seus 52 anos 
de forma intensa, bonita. Acometida 
por um câncer contra o qual lutou por 
3 anos, cumpriu seu legado, deixando 
de exemplo para as gerações futuras, 
uma história de força, perseverança, 
fé e amor ao próximo.

Na noite da segunda-feira (17) os 
vereadores de Chapadão do Sul elege-
ram a nova mesa diretora, responsável 
por comandar os trabalhos legislativos 
no ano de 2019. A eleição aconteceu 
a pedido da vereadora AllineTontini e 
definiu os nomes para Primeiro e se-
gundo secretários, primeiro e segundo 
vice presidentes e Presidente do Poder 
Legislativo para 2019.

Com uma votação bastante tranquila 
e harmônica, todos os cargos foram 
eleitos com unanimidade dos votos, 
sendo 9 votos para todos os eleitos. A 
mesa diretora para o próximo ano ficou 
definida com a seguinte composição:

Presidente - AllineTontini, 1° Vice 
Presidente - Paulo Lupatini; 2° Vice 
Presidente - Toninho Assunção; 1° 
Secretário - Elton Silva e 2° Secretário 
- Anderson Abreu.

Após a eleição, em seu pro-
nunciamento a Presidente Eleita 
ressaltou da responsabilidade 

Na semana que passou a Câmara 
Municipal realizou a última Sessão 
Ordinária de 2018. Encerrando os 
trabalhos, os vereadores em seus 
pronunciamentos enalteceram o 
trabalho realizado pela câmara neste 
ano e a parceria com a prefeitura, que 
até o momento tem rendido bons 
resultados.

Ao fim da sessão, o Presidente 
Toninho Assunção fez a entrega de 
um cheque simbólico no valor de R$ 
2.590.000,00 ao Prefeito Municipal 
como devolução de duodécimo ao 

executivo. O valor superou a expec-
tativa do presidente que no início 
do ano chegou a anunciar que faria 
a devolução de aproximadamente 2 
milhões de reais.

Entenda o Duodécimo:A Câmara 
Municipal possui orçamento pró-
prio, os recursos que à mantém são 
provenientes de um percentual de 
7% da arrecadação do município, 
que mensalmente é repassada ao 
legislativo, acontece que quando a 
câmara promove uma gestão eficiente 
e economiza os recursos, ao fim do 

ano uma soma considerável fica nas 
contas do Poder Legislativo e, estes 
valores são anualmente devolvidos à 
prefeitura, que por sua vez aplica os 
valores naquilo que acha prudente.

Em 2018 esta soma ultrapassou 
os 2,5 milhões de reais que foram 
repassados ao executivo que já anun-
ciou a destinação: A construção do 
novo Paço Municipal. Uma parceria 
entre câmara e prefeitura que resulta 
em benefícios diretos à população, 
estima-se que o novo complexo 
administrativo eliminará os custos 

assumida e agradeceu aos seus 
colegas por tê-la confiado a missão 
de Presidente da Câmara, ainda 
mais com unanimidade dos votos. 
Alline ainda enalteceu o esforço de 
sua família na formação da sua vida 

pública, frisou a importância do seu 
esposo, seu braço direito, em lhe 
auxiliar principalmente cuidando do 
seu filho quando precisou se fazer 
ausente em função dos trabalhos 
da câmara, e também de seus pais 

em acompanhar de perto os seus 
trabalhos no legislativo.

Alline assume a presidência da 
câmara a partir de 1º de janeiro de 
2019 e, permanece no cargo até 31 
de dezembro de 2019.

Vereadores concedem Títulos de cidadão 
taquariense na última sessão de 2018

Gestão planejada traz melhorias para o Legislativo em Alcinópolis
l Bruna Souza

Nos últimos dois anos as palavras 
de ordem no Legislativo Municipal 
em Alcinópolis – MS foram: harmonia 
e igualdade. Em janeiro de 2017 o 
vereador Valdeci Passarinho (PSDB) 
assumiu a presidência da Câmara Mu-
nicipal. Ao longo deste período muitas 
melhorias aconteceram no legislativo 
em consequência do seu planejamento 
e trabalho. O diálogo aberto e boa rela-
ção com os demais vereadores e com 
o Executivo municipal são exemplos.

Todos os vereadores mantiveram 
um bom relacionamento com a 
presidência, tendo diálogo, apoio, e 
condições de trabalho. O tratamento 
concedido foi isonômico a todos, 
sendo atendidos de forma igual. Esta 

característica estendeu-se ao trato com 
o executivo, o que resultou na união e 
harmonia entre os poderes.

Com planejamento, em setembro 
2017, Passarinho encabeçou um proje-
to que concedia reajuste salarial de 4% 
para os servidores do Legislativo. Em 
maio de 2018, foi mentor do projeto 
que concedia mais 4% no reajuste 
salarial do servidor, o que totalizou 
8%. O ambiente de trabalho sempre 
foi uma preocupação de Passarinho. 
Neste período, houve o investimento 
em equipamentos que potencializam 
o trabalho do servidor, levando mais 
agilidade, comodidade e eficiência 
ao munícipe.

“Um bom planejamento e trabalho 
em equipe trazem bons frutos, e todos 

Foto: Divulgação

De menina à mulher: 
uma história sobre o servirmesmo com reformas no prédio, Poder Legislativo devolve 

300 mil reais ao Executivo em Chapadão do Céu-Go em 2018

nós acabamos por poder usufruir 
destes frutos. Nestes dois anos que 
se passaram fico satisfeito em ver 
os resultados. Pudemos garantir o 
bom andamento dos trabalhos, a 
harmonia e união dos servidores e 
entre os poderes, o que culmina em 
benefícios para a população alcinopo-
lense”, explica Passarinho. “Até aqui 
só tenho a agradecer a confiança de 
todos, e dizer que não paramos nisso. 
Deixamos a cadeira presidencial, mas 
continuaremos trabalhando em prol 
da nossa população”, conclui.

Eleita a mesa diretora da Câmara de Alto 
Taquari-mT para o biênio 2019-2020

Superando expectativas, Câmara de Chapadão do Sul 
devolve mais de 2.5 milhões de reais ao Executivo

Foto: Divulgação

Alline Tontini eleita Presidente da Câmara para o ano de 2019

com aluguel de cerca de 7 órgãos 
públicos que hoje encontram-se em 
prédios locados, uma economia anual 
de aproximadamente R$ 450.000,00.

O Presidente Toninho Assunção 
em seu pronunciamento enalteceu o 
trabalho realizado na câmara e frisou 
que a parceria com a prefeitura é um 
passo vitorioso e que mostra a harmo-
nia entre os poderes, que atualmente 
caminham juntos na construção de 
uma cidade cada vez melhor.

O Prefeito Municipal ao usar a 
tribuna ressaltou o companheirismo 
da câmara neste ano que passou, 
sendo parceira em todas as decisões, 
atendendo os anseios da população e 
buscando entender o posicionamento 
da administração frente a várias 
situações.

Sobre a obra do novo paço mu-
nicipal, os parlamentares se mos-
traram contentes com o resultado 
da licitação, onde uma empresa sul 
chapadense foi a vitoriosa no certame, 
garantindo então, que os recursos 
destinados à obra, permaneçam 
na economia do município, além 
de gerar emprego e renda para os 
munícipes.

Os trabalhos legislativos da Câma-
ra em 2018 estão encerrados e desde 
o dia 20 de dezembro iniciou-se o 
recesso parlamentar até o dia 04 de 
janeiro, já as sessões ordinárias terão 
seu retorno previsto para a primeira 
semana do mês de fevereiro.
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cidades em açãocidades em ação

A Prefeitura de Figueirão, 
através da Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura, Esporte 
e Turismo realizou na noite de 
sexta-feira, 14 de dezembro de 
2018, no Ginásio Esportivo, 
a cerimônia de formatura dos 
alunos da Educação Infantil da 
Escola Municipal, que contou 
com grande número de popula-
res, pais de alunos, padrinhos e 
madrinhas.

A realização do evento ficou 
por conta da direção da escola, 
com o auxílio de professores, 
diretores, coordenadores, fun-
cionários, entre outros. Ao todo 
se formaram 56 crianças.

Com a palavra, a secretária de 
Educação Marinalva Paniago, 
agradeceu por estar participando 
deste evento tão importante na 
vida destas crianças. “Esse é o 
primeiro passo para o saber esco-
lar! Desejo um futuro promissor 
para cada formando neste dia”, 
concluiu Marinalva.

A diretora da Escola Municipal, 
Marilene, agradeceu o empenho 
de todos que contribuíram para 
que este evento acontecesse. 
“Esse é um momento de grande 
alegria, pois é um sentimento in-

descritível, não tem explicações, 
não tem medidas” disse a diretora.

Conforme o vice-prefeito, 
Fernando Martins, a primeira for-
matura é muito importante na vida 
destas crianças, são os primeiros 
passos de uma longa jornada de 
aprendizado. “A Escola ensina, 
mas quem educa são os pais. 
Devemos acompanhar a formação 
de nossos filhos, o incentivo da 
família faz toda a diferença no 
aprendizado e desenvolvimento 
dos alunos. Ano passado participei 
da formatura de minha filha, é um 
momento único em nossas vidas”, 
concluiu o vice-prefeito.

Para o prefeito Rogério Rosalin, 
a educação é a base do desen-
volvimento da sociedade. “Está 
formatura simboliza o quanto 
valorizamos a educação em nosso 
município”, concluiu o prefeito.

Após a cerimônia de entrega dos 
certificados foi servido o jantar de 
confraternização entre os alunos 
com seus familiares, amigos e 
professores. Estiveram presentes 
na formatura, além dos familiares 
dos formandos, o prefeito Rogério 
Rosalin, vice-prefeito Fernando 
Martins, secretários municipais, 
e os professores da Escola.
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A Prefeitura Municipal en-
tregou na manhã da terça-feira, 
dia 18 de dezembro de 2018, a 
premiação do 1º Concurso de 
Decoração Natalina de Chapadão 
do Céu. Com o apoio da Câma-
ra Municipal, o Concurso foi 
realizado através da Secretaria 
de Turismo, Esporte, Cultura e 
Juventude e distribuiu mais de 
R$ 12 mil em prêmios.

O evento contou com a pre-
sença dos vereadores Francisco 
Ronildo Galdino, Sérgio Barbosa 
De Jesus e Walter Rosa e a re-
presentante da ACICC Mônica 
Cordeiro Rosa. Com o objetivo 
de embelezar a cidade no perí-
odo das festas comemorativas, 
representando a tradição do 
Natal, o concurso ocorreu em 

três categorias: Estabelecimento 
Comercial, Residencial avaliado 
em até R$ 100 mil, e Residencial 
com valor venal acima de R$ 100 
mil. A premiação aconteceu para 
as cinco decorações de cada cate-
goria que obtiveram os melhores 
resultados finais, confira:

ESTABELECImENTo 
ComERCIAL

l 1º Lugar – Mundo das No-
vidades – Tema: Natalinos 
Diversos

l 2º Lugar -  Arte Chá Floricul-
tura – Tema: Natal Florido

l 3º Lugar – Quatro Estações 
Tema: Luzes

l 4º Lugar – Alternativa Calça-
dos – Tema: Luzes Natalinas

l 5º Lugar – Hotel Pousada das 
Emas – Natalinos Diversos

RESIDENCIAL
AVALIADo Em
ATé R$ 100 mIL

l 1º Lugar – Robério Rodrigues 
da Silva – Tema: Materiais 
Recicláveis

l 2º Lugar – Dalete Pires Rei-
naldo de Oliveira – Tema: Ipê 
Florido

l Residencial com valor venal 
acima de R$ 100 mil

l 1º Lugar – Vanda JuviakPana-
roto – Tema: Magia do Natal

l 2º Lugar – Nilton Messias 
Martins – Tema: Natalinos 
Diversos

l 3º Lugar – Hélia Silva de Oli-
veira Santos – Tema: Enfeites 
Natalinos

l 4º Lugar – Lincoln Lara Fer-
reira – Tema: Luzes de Natal

l 5º Lugar – Sergio Figueiredo 
Batista – Tema: Natalinos 
Diversos
A comissão julgadora visitou 

as decorações inscritas e avaliou 
o espirito natalino, a criativi-
dade e originalidade, beleza e 
iluminação. 

A PREmIAção FoI 
REALIzADA DA 

SEGuINTE mANEIRA:
l 1º Prêmio – R$ 2 mil e uma 

placa de Mérito.
l 2º Prêmio – R$ 1 mil e uma 

placa de Mérito.
l 3º Prêmio – R$ 500 e uma 

placa de Mérito.
l 4º Prêmio – R$ 250 e uma 

placa de Mérito.
l 5º Prêmio – R$ 250 e uma 

placa de Mérito.

Foto: Divulgação

CAPS I foi 
inaugurado em 
Chapadão do Sul: 
atendimentos iniciam 
dia 02 de janeiro

Assecom
O Centro de Assistência Psicos-

social, CAPS I, de Chapadão do 
Sul foi inaugurado na quinta-feira, 
20/12, às 16h, no município, pela 
Prefeitura de Chapadão do Sul, 
através da Secretaria de Saúde. A 
inauguração aconteceu na rua Cas-
silândia nº880, no bairro Espatódia.

O local começará a funcionar no 
dia 02 de janeiro de 2019, entre-
tanto na sexta-feira, 21, servidores 
estiveram no local para orientações 
a população.A unidade do CAPS 
atenderá pacientes portadores de 
doenças mentais - adultos, crianças 
e adolescentes - e usuários de álcool 
e drogas. O atendimento ocorrerá de 
segunda-feira a sexta-feira, das 7h 
às 11h é das 13h às 17h.

O telefone para contato será (67) 
3562-4230. O local contará com 
uma equipe formada por: médica 
psiquiatra, enfermeira, assistente 
social, psicóloga, terapeuta ocu-
pacional, técnico de enfermagem 
e educador físico, artesã, além de 
outros servidores.

Representando a tradição e a magia do Natal,
o concurso distribuiu mais de R$ 12 mil em prêmios

Chapadão do Céu-Go entrega premiação 
do Concurso de Decoração Natalina

Foto: Divulgação

Prefeitura de Figueirão 
realiza formatura 
dos alunos da 
Educação Infantil
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