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Cartório de Registro Civil da Comarca de Chapadão do Sul/MS

Poder Executivo

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 
024/2009 – PROCESSO Nº 
101/2009
O município de Chapadão do Sul, 
estado de Mato Grosso do Sul, por 
intermédio da Comissão Perman-
ente de Licitação torna público, 
que fará realizar a licitação abaixo 
relacionada, nos termos da Lei nº 
8.666/93 e posteriores alterações:
PROCESSO nº 101/2009 – TOM-
ADA DE PREÇOS Nº 024/2009;
Objeto: A presente licitação tem 
por objeto a seleção de proposta 
mais vantajosa para a Administ-
ração Pública, com menor preço 
e melhor qualidade, objetivando 
a contratação de empresa para 
prestação de serviços na área de 
comunicação visual e aquisição 
de material de consumo, em aten-
dimento  às secretarias deste mu-
nicípio de Chapadão do Sul – MS, 
em conformidade com ANEXOS, 
partes integrantes deste EDI-
TAL, independentemente de sua 
transcrição. E para que ninguém 
possa alegar desconhecimento, 
foi expedido o resumo do pre-
sente Edital, que será público no 
órgão que divulga os atos oficiais 
do Município. E os interessados 
poderão obter o presente Edital 
na Sede Administrativa, Av. Seis 
nº 706 – Centro, das 07h00min  às 
11h00min. Recebimento da docu-
mentação e proposta: dia 20 de 
julho de 2009 às 09h00min.

Chapadão do Sul (MS), 26 de jun-
ho de 2009.

Rosangela B. Schneider
  Presidente C.P.L

   

Indicação 094/09 

Vereadores: Dr. Flávio e Prof. 
Guerino

Senhor Presidente

INDICAMOS à Mesa, na forma 
regimental, e depois de ouvido o 
Douto Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao Prefeito 
Municipal Jocelito Krug, com có-
pia a Secretária Municipal de Edu-
cação, Cultura, Desporto e Lazer 
Elisete Emiko Obara, solicitando 
o cadastramento junto ao MEC e 
FNDE, para construção de uma 
escola rural do Projeto EDUCAM-
PO, para atendimento dos mora-
dores da Pedra Branca.

JUSTIFICATIVA

O Projeto EDUCAMPO do Gov-
erno Federal visa dar atendimento 
educacional de melhor qualidade 
para os moradores da área rural e 
para ser beneficiado com o projeto 
se faz necessário o cadastro.
    
Sala das Sessões, 23 de Junho de 
2009.

Ver. Dr. Flávio                              
    Ver. Prof. Guerino

                        
 

Poder Legislativo
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Indicação 095/09 

Vereadores: Dr. Flávio e Prof. 
Guerino

Senhor Presidente

INDICAMOS à Mesa, na forma 
regimental, e depois de ouvido o 
Douto Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao Depu-
tado Federal Antônio Carlos Biffi, 
solicitando que viabilize o projeto 
EDUCAMPO para atendimento 
dos moradores da Pedra Branca 
de Chapadão do Sul-MS.

JUSTIFICATIVA

Para possibilitar melhor quali-
dade de atendimento educacional 
naquela região rural.
    
Sala das Sessões, 23 de Junho de 
2009.

  Ver. Dr. Flávio                            
   Ver. Prof. Guerino

           

Indicação 096/09 

Vereadores: Dr. Flávio e Prof. 
Guerino

   Senhor 
Presidente

INDICAMOS à Mesa, na forma 
regimental, e depois de ouvido o 
Douto Plenário de Deliberações, o 
envio de expediente ao Deputado 
Federal Antônio Carlos Biffi, solici-
tando para que sejam viabilizados 
dois ônibus, para atendimento dos 
moradores dos Assentamentos 
Aroeira e Mateira

JUSTIFICATIVA

Tais assentamentos se localizam a 
mais de 100 km da cidade, e seus 
moradores têm dificuldade de lo-

comoção fazendo-se necessário, 
que se tenha um ônibus para 
atender o assentamento aroeira e 
outro para atender o assentamen-
to mateira.  
    
Sala das Sessões, 23 de Junho de 
2009.

Ver. Dr. Flávio                              
      Ver.Prof. Guerino

                       
 

Indicação 097/09 

Vereador: Dr. Flávio
 

Senhor Presidente

INDICO à Mesa, na forma regi-
mental, e depois de ouvido o 
Douto Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao Pre-
feito Municipal Jocelito Krug, com 
cópia ao Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e 
Meio Ambiente Edson Borges e 
ao Secretário Municipal de Obras, 
Transportes e Serviços Públicos 
Luiz Álvaro Córdova Júnior, solici-
tando que seja adquirido um Tritu-
rador de pneus para a Reciclagem 
de lixo de Chapadão do Sul. 

JUSTIFICATIVA

Em visita ao lixão constatei que 
existem mais de 5 mil pneus, 
além de existir outros tantos que 
não prestam mais nas borracha-
rias de nossa cidade, causando 
além de doenças como dengue, 
há também prejuízos ao meio am-
biente, com o triturador de pneus 
esse material poderá ser usado no 
calçamento urbano, diminuindo os 
custos até mesmo com a lama as-
fáltica. 
    
Sala das Sessões, 23 de Junho de 
2009.

Ver. Dr. Flávio                              
   

Indicação 098/09 

Vereador: Maiquel de Gasperi

 Senhor Presidente

INDICO à Mesa, na forma regi-
mental, e depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, o envio 
de expediente ao Superintendente 
da Polícia Rodoviária Federal de 
Mato Grosso do Sul Valter Apa-
recido Favaro, com cópia ao Vice 
Governador Murilo Zauith, Depu-
tado Estadual Zé Teixeira e ao 
Prefeito Municipal Jocelito Krug, 
solicitando providências imediatas 
para a instalação de um Posto da 
Polícia Federal nas proximidades 
do entroncamento da BR-060 com 
a MS-306.

JUSTIFICATIVA

O Município de Chapadão do Sul 
encontra-se geograficamente lo-
calizado à margem da BR-060, 
onde a mesma conflui com a MS-
306 nas proximidades da divisa 
de nosso Estado com o Estado de 
Goiás. Trata-se de corredor que 
diariamente recebe enorme fluxo 
de veículos vindos dos Estados de 
São Paulo, Minas Gerais, Goiás e 
Mato Grosso.
Com o melhoramento de algu-
mas rodovias estaduais e federais 
próximas ao nosso município, há 
grande tendência de que este 
fluxo de veículos e pessoas se 
acentue.
O trecho da BR-060 existente 
entre Camapuã e Chapadão do 
Sul, como se sabe, tem muito 
movimento, porém, nenhum pos-
to de policiamento ou de auxílio 
aos veículos que nele trafegam. 
O policiamento apenas eventual 
deste setor implica no aumento do 
número de ocorrências policiais, 
colocando em risco seus usuários 
e os moradores dos municípios 
existentes em derredor daquela 
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rodovia federal.
Solicito providências neste sen-
tido.
  
Sala das Sessões, 23 de Junho de 
2009.

  Ver. Maiquel de Gasperi                               
                       

Indicação 099/09 

Vereador: Dr. Flávio

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 Diretor do DEMUTRAN Airton 
Antônio Schwantes e o Secretário 
Municipal de Obras, Transportes 
e Serviços Públicos Luiz Álvaro 
Córdova Júnior, solicitando pintar 
as passagens de pedestres, espe-
cialmente as em frente às escolas 
e arrumar os tachões – quebra-
molas existentes na frente da Es-
cola CEPE, e verificar o trânsito de 
veículos pesados, tipo caminhões 
e até bitrens, na rua doze, em lo-
cal impróprio e velocidade incom-
patível, e pintar os quebra-molas 
existentes na cidade, em especial 
frente às escolas. 

JUSTIFICATIVA
 
Após várias reclamações, este 
vereador vistoriou os locais men-
cionados, onde viu realmente a 
necessidade urgente de se pintar 
as passagens de pedestres, espe-
cialmente as em frente das esco-
las, bem como verificou a neces-
sidade de se arrumar os tachões 
ou quebra molas em frente à es-
cola CEPE, haja vista que alguns 
quebraram e os veículos passam 
em alta velocidade pelo local, que 
poderá causar acidente, também 

se faz necessário a pintura dos 
quebra-molas, para uma melhor 
sinalização, e finalmente é preci-
so verificar o tráfego de veículos 
pesados na rua doze, que além de 
impróprio para o local, destruindo 
o asfalto e meio fio, transitam em 
velocidade incompatível no local.
  
Sala das Sessões, 23 de Junho de 
2009.

 Ver. Dr. Flávio                            
                                                      

Indicação 100/09 

Vereadores: Elso Bandeira e Dr. 
Zelir

Senhor Presidente

INDICAMOS à Mesa, na forma 
regimental, e depois de ouvido o 
Douto Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao Prefeito 
Municipal Jocelito Krug, com cópia 
à Secretária Municipal de Educa-
ção, Cultura, Desporto e Lazer Eli-
sete Emiko Obara, solicitando  a 
viabilização de creches noturnas, 
para atender as mães estudantes 
que comprovadamente não tem 
com quem deixar seus filhos.

JUSTIFICATIVA

Percebe-se uma crescente pro-
cura de adultos para as vagas no 
ensino EJA, e que na sua maioria 
são mulheres buscando instrução 
para garantir ou conquistar sua 
vaga no mercado de trabalho. No 
entanto, muitas são mães com fil-
hos pequenos e que por muitas 
vezes não tem com quem deixá-
los, acabam levando para a es-
cola ou desistem por tal motivo. 
A educação enquanto direito de 
todos garantida na Constituição 
Federal deixa de ser uma meta 
atingida por esse grupo, que ainda 
continua á margem da sociedade 
por falta de maior amparo.
  

Sala das Sessões, 26 de Junho de 
2009.

Ver. Elso Bandeira                 
Ver. Dr. Zelir                        

                                                      
 

Indicação 101/09 

Vereadores: Elso Bandeira e Dr. 
Zelir

    Senhor Presidente
  
INDICAMOS à Mesa, na forma 
regimental, e depois de ouvido o 
Douto Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao Pre-
feito Municipal Jocelito Krug, com 
cópia ao Secretário Municipal de 
Administração Claudemir Novaes 
Amante e ao Deputado Estadual 
Diogo Tita, solicitando para que 
seja elaborado um projeto “Cidade 
Digital”.

Justificativa

O projeto Cidade Digital, conforme 
o exemplo anexo prevê que o Mu-
nicípio poderá ter em toda sua 
área (inclusive Rural) uma infra-
estrutura de telecomunicações e 
internet para acesso tanto individ-
ual (casas, escritório, etc.) quanto 
Público (Escolas, Hospitais, Bib-
liotecas, etc.), disponibilizando 
para a população informações e 
serviços em ambiente virtual, tais 
como:
Acesso à internet via Rádio, 
Rede de dados, Inclusão Digital, 
Telefonia IP, Monitoramento por 
câmeras, tudo com compatibili-
dade total.
Com a elaboração do projeto “Ci-
dade Digital” o nosso município 
poderá ir implementando as diver-
sas fazes uma a uma de acordo 
com a prioridade. 
No nosso entendimento, o Moni-
toramento por Câmeras é muito 
importante também para ampliar 
a segurança em todos os seg-
mentos do nosso Município, como 
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por exemplo: Escolas, Saúde, As-
sistência Social, Bombeiros, Poli-
cia e prédios públicos em geral, 
Bancos e entradas da cidade tam-
bém, entre outros.
Além disso, se tivermos um pro-
jeto bem elaborado, com o levan-
tamento total do Município, com 
projeção futura de acordo com o 
seu crescimento, será mais fácil 
conseguir recursos Federais para 
a implantação de cada faze do pro-
jeto sem precisar grande desem-
bolso de valores pelo Município, 
embora, de acordo com o que está 
acontecendo em municípios como 
Campo Grande a economia com 
telefones e Banco de dados está 
sendo fantástica, proporcionando 
uma taxa de retorno do o valor in-
vestido muito compensadora. 
Sala das Sessões, 26 de Junho de 
2009.

        Ver. Elso Bandeira          
Ver. Dr. Zelir            

    
 

Indicação 102/09 

Vereadores: Elso Bandeira e Dr. 
Zelir 

    Senhor Presidente
 
INDICAMOS à Mesa, na forma 
regimental, e depois de ouvido o 
Douto Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao Prefeito 
Municipal Jocelito Krug, com có-
pia a Secretária Municipal de Edu-
cação, Cultura, Desporto e Lazer, 
Elisete Emiko Obara, solicitando, 
a melhoria do atendimento psi-
cológico na rede municipal de en-
sino, obedecendo à necessidade 
de “um profissional por unidade”.

JUSTIFICATIVA

Em se tratando da Escola como 
suporte e base para a efetivação 
do ser humano como cidadão, tal 
instituição poderá oferecer melhor 
atendimento psicológico aos seus 

alunos, auxiliando no tratamento 
adequado a que certos alunos e 
familiares necessitam.         Hoje 
percebemos um aumento signifi-
cativo da violência na escola, e 
que somente os profissionais em 
educação não conseguem resolv-
er.
A disponibilidade de um psicólogo 
por unidade de ensino, dará mel-
hores condições aos profission-
ais de atenderem plenamente os 
alunos e seus familiares, quando 
assim se fizer necessário, dando 
grande contribuição para o desen-
volvimento de nosso município, 
contribuindo para o pleno aproveit-
amento do potencial de cada alu-
no da rede pública de ensino.

Sala das Sessões, 26 de Junho de 
2009.

        Ver. Elso Bandeira          
Ver. Dr. Zelir

                         

Moção 009/09

Vereadores 
 

 
Os Vereadores da Câmara Munic-
ipal de Chapadão do Sul que esta 
subscrevem, dispensadas as for-
malidades regimentais encamin-
ham MOÇÃO DE PESAR ao Sr. 
NÉRIO PIATI, pelo falecimento de 
seu Filho, ocorrido dia 22 de junho 
de 2009. 

O Jovem JOÃO FELIPE FRANÇA 
PIATI, de futuro promissor teve 
sua vida interrompida pela fatali-
dade do acidente, mas embora 
em sua curta passagem pela vida 
terrena, deixou o legado de belos 
exemplos de um filho maravilhoso, 
um amigo fiel, aluno exemplar e 
principalmente de um jovem feliz.

Neste gesto, com profundo pesar 
reiteramos nossos votos de espe-

rança e de fé na ressurreição em 
Cristo desse Jovem muito querido 
por todos que tiveram o privilégio 
da sua convivência.
 

Sala das Sessões, 24 de Junho de 
2009. 
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