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DECRETO Nº 1.729, DE 10 DE 
JUNHO DE 2009.

“Decreta Ponto Facultativo e dá 
outras providências.”

O Prefeito Municipal de Chapadão 
do Sul, Estado de Mato Grosso do 
Sul, no uso de suas atribuições le-
gais e,

Considerando que o feriado Cris-
tão do dia 11 de junho é consa-
grado a  Corpus Christi;

Considerando que o dia 12 de 
junho do corrente ano, sexta-feira, 
ficará incrustado entre o feriado e 
o sábado;

Considerando que o ponto facul-
tativo na mencionada data, a par 
não impor nenhum prejuízo aos 
negócios do Município, proporcio-
na redução no custeio da Adminis-
tração Pública Municipal,

DECRETA:

Art. 1º   Será facultativo o ponto 
nas repartições públicas munici-
pais de Chapadão do Sul – MS, 
no dia 12 de junho de 2009, sexta-
feira, excetuados os serviços que 
por sua natureza não permitam 
paralisação.

Art. 2º  Este Decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação, 
revogados as disposições em 
contrário.

Chapadão do Sul – MS, 10 de jun-

ho de 2009.

JOCELITO KRUG
Prefeito Municipal

Deliberação Nº. 001/2009/CMD-
CA

Chapadão do Sul, 09 de Junho de 
2009.

O Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente em 
Reunião Ordinária, ocorrida no dia 
08 de Junho de 2009, às 13h, nas 
dependências da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social, no 
uso de suas competências regi-
mentais e atribuições conferidas 
ao Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente 
de acordo com a Lei Municipal 
324/99 de 19 de novembro de 
1999 e Regimento Interno.

DELIBERA:

Artº 1 – Convocar os seguimentos 
descritos no quadro abaixo para a 
Reunião Ampliada que será real-
izada no dia 15 de Junho ás 13h, 
na Sala de Reuniões da Secre-
taria Municipal de Assistência So-
cial, para a escolha dos delegados 
que representarão o município na 
Conferencia Regional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente que 
será realizada na cidade de Coxim 
nos dias 24 e 25 de Junho.

Artº 2º - Serão escolhidos os del-
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egados por seguimento conforme 
consta no quadro abaixo:
 
Quadro de número de Delegados 
por segmento:

-Reuniões Ampliadas
(nos municípios)
Adolescente-1
CMDCA-2
Conselho Tutelar-2
Judiciário-1
Ministério Público-1
Defensoria-1
Segurança-1
Universidade-1
Fórum DCA-Onde houver
Governo-1
Conselhos Setoriais: Assistência 
Social, Saúde e Educação.-
3
Parlamentar-1
Total-16

Artº 3º - Esta deliberação entrará 
em vigor na data da sua publica-
ção.

Holidai Edson Zanini
Presidente do CMDCA

LEI Nº 722, DE 09 DE JUNHO 
DE 2009.

“Institui o Sistema de Avaliação de 
Aproveitamento Escolar dos Alu-
nos da Rede Municipal de Ensino 
de Chapadão do Sul-MS, e dá out-
ras providências”.

O Prefeito Municipal de Chapadão 
do Sul, Estado de Mato Grosso do 
Sul, no uso de suas atribuições le-
gais,

Faz saber que a Câmara Munici-
pal aprovou e ele sanciona e pro-
mulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o sistema 
de avaliação de aproveitamento 
escolar dos alunos da rede mu-
nicipal de ensino de Chapadão do 
Sul-MS, sob a responsabilidade 

da SEMEC Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura, Desporto e 
Lazer com os seguintes objetivos: 

I – desenvolver um sistema de 
avaliação do desempenho escolar 
dos alunos do ensino fundamen-
tal da rede municipal de ensino de 
Chapadão do Sul-MS, que subsi-
die a SEMEC nas tomadas de de-
cisão quanto à Política Educacio-
nal do Município;

II – verificar o desempenho dos 
alunos do ensino fundamental, 
nos diferentes componentes cur-
riculares, de modo a fornecer ao 
sistema de ensino, às equipes 
técnica pedagógicas das coorde-
nadorias de educação e às uni-
dades educacionais informações 
que subsidiem. 
a) – a política de formação 
continuada dos recursos humanos 
do magistério;
b) – a orientação da proposta 
pedagógica desse nível de ensino, 
de modo aprimorá-la;
c) – a viabilização da articu-
lação dos resultados da avaliação 
com o planejamento escolar, a for-
mação dos professores e o estab-
elecimento de metas para o pro-
jeto pedagógico de cada escola; 
d) – a orientação para os tra-
balhos desenvolvidos nas salas de 
apoio pedagógico das unidades 
escolares com os alunos que ne-
cessita de reforço na aprendiza-
gem. 

Art. 2º O sistema de avaliação de 
aproveitamento escolar dos alunos 
da rede municipal de ensino de 
Chapadão do Sul-MS abrange:

I – todos os anos do ensino fun-
damental nos seguintes compo-
nentes curriculares: português 
(incluindo redação), matemática, 
ciência, história e geografia.

Art. 3º A avaliação de aproveita-
mento dos alunos ocorrerá uma 
vez por ano, na segunda quinzena 
do mês de junho e seus resulta-

dos deverão ser do conhecimento 
dos alunos, dos pais e de todos os 
educadores de cada unidade es-
colar.  
 
Art. 4º - Compete à diretoria téc-
nica de orientação do ensino fun-
damental, órgão da SEMEC, a 
coordenação geral do sistema de 
avaliação de aproveitamento es-
colar dos alunos da rede municipal 
de ensino de Chapadão do Sul-
MS, promovendo a integração das 
necessidades e demandas com a 
política educacional da SEMEC.

Art. 5º Compete à assessoria 
técnica de planejamento, órgão 
da SEMEC, o gerenciamento do 
sistema de avaliação de aproveita-
mento escolar dos alunos da rede 
municipal de ensino de Chapadão 
do Sul-MS.

Art. 6º As despesas decorrentes 
da execução desta Lei correrão 
por conta das dotações orça-
mentárias, suplementadas se ne-
cessário.

Art. 7º - O Poder Executivo regula-
mentará esta Lei, no que couber, 
no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias a contar da data de sua pub-
licação.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Chapadão do Sul - MS, 09 de jun-
ho de 2009.

JOCELITO KRUG
Prefeito Municipal 

PORTARIA CONJUNTA N° 01, 
DE 09 de Junho de 2009.
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“Dispõe sobre, a convocação da 
VIII Conferência Municipal de 
Assistência Social e dá outras 
providências”.

Prefeito Municipal de Chapadão 
do Sul, Estado de Mato Grosso 
do Sul, em conjunto com o Presi-
dente do Conselho Municipal de 
Assistência Social, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com 
o disposto no inciso VI do artigo 18 
da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro 
de 1993, 

RESOLVE: 

Art. 1º Convocar a VIII Conferên-
cia Municipal de Assistência So-
cial para avaliar a situação atual 
da Assistência Social e propor 
novas diretrizes para o seu aper-
feiçoamento. 

§ 1º A VIII Conferência Municipal 
de Assistência Social realizar-se-á 
no(s) dia(s) 30 e 31 de Julho de 
2009. 

§ 2° A VIII Conferência Municipal 
de Assistência Social terá como 
tema geral: “Participação e Con-
trole Social no Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS”. 

Art. 2º Instituir a Comissão Or-
ganizadora, coordenada pelo(a) 
presidente e pelo(a) vice-presi-
dente do CMAS, com composição 
paritária dos representantes do 
governo municipal e da sociedade 
civil, a ser definida em Resolução 
do CMAS, para a organização da 
VIII Conferência Municipal de As-
sistência Social. 

Parágrafo Único.  O apoio técnico 
e logístico, bem como as despe-
sas para a realização da Confer-
ência, correrão por conta do órgão 
gestor municipal de assistência 
social.
 
Art. 3º  Esta Portaria entrará em 
vigor na data de sua publicação.

Chapadão do Sul - MS, 09 de Jun-
ho de 2009. 

JOCELITO KRUG
Prefeito de Chapadão do Sul.

ELÍDIO FÉLIX MARIANI
Presidente do Conselho Mu-
nicipal de Assistência Soci

Indicação 086/09 

Vereador Abel Lemes

Senhor Presidente

INDICO à Mesa, na forma regi-
mental, e depois de ouvido o 
Douto Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao Prefeito 
Municipal Jocelito Krug, com cópia 
ao Secretário Municipal de Obras, 
Transportes e Serviços Públicos 
Luiz Álvaro Córdova Júnior, solici-
tando para que seja feita a Revi-
talização do Chafariz da Praça 23 
de Outubro. 

JUSTIFICATIVA

Considerando que, é um dos locais 
mais tradicionais do centro da ci-
dade, a Praça 23 de Outubro, terá 
novamente o seu principal atrativo 
a revitalização do chafariz.

Considerando que a revitalização 
tem como objetivo valorizar espa-
ço de lazer e entretenimento para 
toda comunidade chapadense.

Considerando com essas mel-
horias objetivam valorizar a área 
como mais um ponto de encontro 
das famílias chapadenses.

Tendo em vista que, a maior atra-

ção da Praça é mesmo o chafariz, 
e com uma reforma geral, a cidade 
ganha em beleza, e a população, 
a garantia de um espaço de lazer 
com conforto.
                                                 
Sala das Sessões, 26 de Maio de 
2009.

  Ver. Abel Lemes

Indicação 087/09 

Vereador Prof. Guerino 

Senhor Presidente

INDICO à Mesa, na forma regi-
mental, e depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, o envio 
de expediente ao Prefeito Munici-
pal Jocelito Krug, com cópia a Se-
cretária Municipal de Educação, 
Cultura, Desporto e Lazer, Elisete 
Emiko Obara, Diretor de Esportes 
Adilson da Silva Machado e ao 
Coordenador esportivo Rodrigo 
Alves Batista, solicitando para que 
seja adquirido um par de tabelas 
acrílica hidráulica ou elétrica de 
basquetebol para o Ginásio de 
Esportes “Carlos Archilha”.  

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista que a Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, 
Desporto e Lazer, vêm dando 
condições de qualidade e ex-
celência em todas as modalidades 
esportivas de nosso município.

A escolinha municipal de bas-
quetebol também vem tendo um 
extraordinário desenvolvimento, 
com destaque para nossos atle-
tas, que apresentam um alto 
rendimento. Por isso, nada mais 
justo e oportuno, melhorarmos as 
condições de infra estrutura desse 
importante esporte Sul Cha-
padense. 

Poder Legislativo
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Sala das Sessões, 27 de Maio de 
2009.

  Ver. Prof. Guerino 

Indicação 088/09 

Vereador Abel Lemes

Senhor Presidente

INDICO à Mesa, na forma regi-
mental, e depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, o envio 
de expediente ao Prefeito Munici-
pal Jocelito Krug, com cópia a Se-
cretária Municipal de Educação, 
Cultura, Desporto e Lazer, Elisete 
Emiko Obara, e ao Secretário 
Municipal de Obras, Transportes 
e Serviços Públicos Luiz Álvaro 
Córdova Júnior, solicitando seja 
construída uma Pista de Skate de 
concreto.    

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista que o skate é um 
esporte que atualmente possui 
grande participação dos jovens de 
nossa cidade, mas infelizmente 
não existe pista de skate, para os 
amantes desse esporte.

Considerando com a construção 
de uma pista de skate de concreto 
permitirá a realização de campe-
onatos entre as cidades vizinhas.

Estimular os munícipes a pratica-
rem esportes é importante para a 
vida comunitária, tendo em vista 
que esporte é saúde e é integra-
ção.

Sala das Sessões, 27 de Maio de 
2009.

  Ver. Abel Lemes

Indicação 089/09 

Vereador Elso Bandeira

Senhor Presidente

INDICO à Mesa, na forma regi-
mental, e depois de ouvido o 
Douto Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao Prefeito 
Municipal Jocelito Krug, com cópia 
ao Secretário Municipal de Obras, 
Transportes e Serviços Públicos 
Luiz Álvaro Córdova Júnior e ao 
Diretor Demutran Airton Antônio 
Schwantes, solicitando Redutores 
de Velocidade em todas as ruas 
do Residencial São Pedro. 

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista que o Residencial 
São Pedro é um bairro essencial-
mente formado por residências de 
famílias com grande número de 
crianças.

Ocorre que os veículos que por ali 
trafegam, não respeitam o limite 
de velocidade, colocando em risco 
a vida dos moradores, especial-
mente das crianças.

Sala das Sessões, 29 de Maio de 
2009.

  Ver. Elso Bandeira

Moção 007/09

 Vereadores 
 

Os Vereadores da Câmara Munic-
ipal de Chapadão do Sul que esta 
subscrevem, dispensadas as for-
malidades regimentais, encamin-
ham MOÇÃO DE PESAR, à famí-
lia da Senhora Alzira Batista Rosin 
pelo falecimento de seu esposo o 
Senhor Elio Vicente Rosin, ocor-
rido no dia 25 de Maio de 2009, 

nesta cidade.

Aos familiares, neste gesto, com 
profundo pesar reiteramos nossos 
votos de esperança e de fé na res-
surreição em Cristo.

Elio Vicente Rosin, além de pio-
neiro de Chapadão do Sul, era 
um cidadão que prestou rele-
vantes serviços à população cha-
padense, através do seu trabalho 
e, partiu deixando saudades entre 
familiares, amigos e a todos que o 
conheceram. 

Sala das Sessões, 26 de Maio de 
2009. 

Estado de Mato 
Grosso do Sul

Prefeitura Municipal 
de Chapadão do Sul

Avenida Seis nº 706 
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(0xx67) 3562-5680
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ms.gov.br
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