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Poder Executivo

LEI Nº 739,
DE 29 DE OUTUBRO DE 2009.

“Autoriza a reordenação do 
sistema viário municipal e dá 

outras 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  Autoriza o Poder Executivo 
Municipal de Chapadão do Sul – 
MS, através do Departamento Mu-
nicipal de Trânsito – DEMUTRAN, 
a efetuar a reordenação do siste-
ma viário de Chapadão do Sul, 
através do sistema binário, com 
a implantação de mão única nas 
seguintes ruas:
I – Rua Treze: sentido sul, do cru-
zamento com a Avenida Dois ao 
cruzamento com a Avenida Dez-
esseis;
II – Rua Quinze: sentido norte, do 
cruzamento com a Avenida Dez-
esseis ao cruzamento com a Ave-
nida Dois;
III – Rua Dezessete: sentido sul, 
do cruzamento com a Avenida 
Dois ao cruzamento com a Rua 
Doze;
IV – Rua Vinte e Um: sentido 
norte, do cruzamento com a Ave-
nida Dois ao cruzamento com a 
Avenida Dezesseis;
V – Rua Vinte e Três: sentido sul, 
do cruzamento com a Avenida 
Dois ao cruzamento com a Ave-
nida Dezesseis;

VI – Rua Vinte e Cinco: sentido 
norte, do cruzamento com a Rua 
Doze ao cruzamento com a Ave-
nida Dois;
VIII – Rua Nove: sentido norte, do 
cruzamento com a Rua Doze ao 
cruzamento com a Avenida Dois;
IX – Rua Sete: sentido sul, do cru-
zamento com a Avenida Dois ao 
cruzamento com a Avenida Dez-
esseis;
X – Rua Doze – sentido leste, da 
Avenida Trinta e Três até a Rua 
Cinco. 
XI – Rua Dez – sentido oeste, da 
Rua Cinco até a Avenida Trinta e 
Três.
XII – Rua Catorze
a) – a oeste da Avenida 
Onze: sentido oeste do cruzamen-
to da Avenida Onze até a Avenida 
Trinta e Três.
b) – a leste da Avenida Onze: 
sentido duplo de circulação.
XIII – Rua Vinte e Sete – sentido 
sul, da Avenida Dois até o cruza-
mento com a Avenida Dezesseis.

Art.  2º  A Municipalidade tem o 
prazo de um ano, a contar da pub-
licação desta Lei, para implantar o 
novo sistema de trânsito descrito 
no artigo 1º.

Art. 3º  Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em con-
trário.

Chapadão do Sul – MS, 29 de out-
ubro de 2009.

JOCELITO KRUG
Prefeito Municipal
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LEI Nº 740, DE 03 DE NOVEM-
BRO DE 2009.

“Consolida a Legislação Munic-
ipal sobre Alimentação Esco-
lar, no Município de Chapadão 

do Sul-MS, como um direito 
Constitucional dos Escolares 

e Dever do Estado, e dá outras 
providências”.

 O Prefeito Municipal de 
Chapadão do Sul, Estado de Mato 
Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais,
 Faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:

 Art. 1º A alimentação es-
colar, direito constitucional de to-
dos os alunos da educação básica 
pública e dever do Estado, será 
promovida e incentivada pela Pre-
feitura Municipal de Chapadão do 
Sul-MS, na forma desta Lei.

 Art. 2º Compete ao Poder 
Público Municipal de Chapadão 
do Sul, no âmbito de sua juris-
dição administrativa, as seguintes 
atribuições, conforme disposto no 
§ 2º do art. 211 da Constituição 
Federal:
 I – garantir que a oferta da 
alimentação escolar se dê em con-
formidade com as necessidades 
nutricionais dos alunos durante o 
período letivo, observando as di-
retrizes estabelecidas nesta lei, 
bem como o inciso VII do art. 208 
da Constituição Federal; 
 II – promover estudos e 
pesquisas que permitam avaliar 
as ações voltadas para a alimen-
tação escolar, desenvolvidas no 
âmbito das respectivas escolas, 
creches e centros de Educação 
Infantil;
 III – promover a educação 
alimentar e nutricional sanitária 
e ambiental nas escolas sob sua 
responsabilidade administrativa, 
com o intuito de formar hábitos 
alimentares saudáveis aos alunos 
atendidos, mediante atuação con-

junta dos pro ssionais de Educa-
ção e do responsável técnico de 
que trata o artigo 11 desta Lei;
 IV – realizar em parceria 
com o Fundo nacional de Desen-
volvimento da educação – FNDE, 
a capacitação dos recursos huma-
nos envolvidos na execução do 
Programa Nacional de Alimenta-
ção Escolar – PNAE e no controle 
social;  
 V – fornecer informações, 
sempre que solicitado, ao FNDE, 
ao Conselho de Alimentação Es-
colar – CAE, aos órgãos de con-
trole interno e externo do Poder 
Executivo, a respeito da execução 
do PNAE, sob sua responsabili-
dade;
 VI – fornecer instalações 
físicas e recursos humanos que 
possibilitem o pleno funcionamen-
to do CAE, facilitando o acesso da 
população;
 VII – promover e executar 
ações de saneamento básico nos 
estabelecimentos escolares, Cen-
tros de Educação Infantil e Crech-
es sob sua responsabilidade, na 
forma da legislação pertinente;
 VIII – divulgar em locais 
públicos, de acesso de toda a co-
munidade escolar, informações 
acerca do quantitativo de recur-
sos  nanceiros recebidos para ex-
ecução do PNAE, e o quantitativo 
de recursos com despesas para 
alimentação escolar efetuadas 
pela Prefeitura Municipal de Cha-
padão do Sul-MS;
 IX – prestar contas dos 
recursos  nanceiros recebidos à 
conta do PNAE, na forma estabe-
lecida pelo Conselho Deliberativo 
do FNDE;
 X – apresentar ao CAE, na 
forma e no prazo estabelecido pelo 
Conselho Deliberativo do FNDE, 
o relatório Anual de Gestão do 
PNAE, assim como atender a to-
das as solicitações do CAE quan-
to às informações necessárias ao 
desempenho de suas funções de 
acompanhamento e  scalização 
do programa de Alimentação es-
colar do município de Chapadão 

do Sul-MS.

 Art. 3º A Prefeitura Munici-
pal de Chapadão do Sul-MS  ca 
obrigada a oferecer alimentação 
escolar para todos os alunos das 
escolas públicas municipais, cen-
tros de Educação Infantil e crech-
es, nos termos do inciso VII do arti-
go208 da Constituição Federal, do 
inciso VII do artigo54 da Lei 8.090 
de 13 de julho de 1990 – Estatuto 
da Criança e Adolescente, inciso 
IX do artigo 165 da Lei Orgânica 
do Município de Chapadão do Sul-
MS.

 Parágrafo Único – Excep-
cionalmente, para os  ns deste 
artigo, a critério do FNDE, serão 
considerados como parte da rede 
municipal, os alunos matriculados 
em:
  I – centros de Edu-
cação Infantil, Creches e Escolas 
Municipais do Ensino Fundamen-
tal, inclusive os de educação es-
pecial e EJA.

 Art. 4º Para efeito desta 
Lei entende-se por alimentação 
escolar todo e qualquer alimento 
oferecido no ambiente escolar, in-
dependentemente de sua origem, 
durante a permanência do aluno 
na escola, creche ou Centro de 
Educação Infantil.

 Art. 5º As despesas com 
alimentação escolar serão realiza-
das com recursos públicos munic-
ipais não vinculados à manuten-
ção e desenvolvimento do ensino 
em conformidade com o artigo 71, 
inciso IV da lei Federal 9.394 de 
20 de dezembro de 1996 – Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional.

 Art. 6º Fica desaconsel-
hado nos Centros de Educação 
Infantil, Creches e Escolas Mu-
nicipais públicas, do Município de 
Chapadão do Sul-MS, a terceiriza-
ção do fornecimento da alimenta-
ção escolar oferecidas pelo Poder 
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Público Municipal. 

 Art. 7º Para o cumprimento 
do estabelecido no artigo 6º de-
sta Lei,  ca o Poder Público Mu-
nicipal obrigado a suprir todas as 
unidades educacionais públicos 
municipais, de equipamentos e re-
cursos humanos necessários para 
armazenamento, preparo e distri-
buição da alimentação escolar.

 Art. 8º Os pro ssionais 
com a função de preparar a ali-
mentação escolar deverão rece-
ber orientação contínuas das 
nutricionistas sobre a forma cor-
reta de armazenar e preparar os 
alimentos, assim como noções de 
higiene durante o preparo e distri-
buição dos mesmos.

 §1º é obrigatório o uso de 
aventais, toucas, luvas e demais 
acessórios que se  zerem ne-
cessários, pelos pro ssionais en-
carregados de preparar e servir a 
alimentação escolar, com a  nali-
dade de evitar contaminação dos 
alimentos.

 §2º os acessórios refe-
ridos no §1º deste artigo, deverão 
ser fornecidos, pelo Poder Público 
Municipal, através do órgão com-
petente.

 Art. 9º Fica assegurado o 
direito à alimentação diferenciada, 
a todos os alunos das escolas 
públicas municipais, Centros de 
Educação Infantil e Creches da 
rede municipal de ensino, decor-
rentes de diferenças biológicas 
entre idades e condições de saúde 
dos alunos que necessitem de cui-
dados alimentares especí cos.

 §1º  cam obrigados, todas 
as unidades educacionais da rede 
municipal de ensino a oferecerem 
alimentação especial adequada, 
aos alunos diagnosticados como 
portadores de diabete, e ou ane-
mia, e ou colesterol, ou qualquer 
outra doença que seja necessário 

restrição alimentar.

 §2º caberá ao CAE (Con-
selho de Alimentação Escolar) 
e às APMs (Associação de Pais 
e Mestres), a  scalização e ob-
servância do disposto na presente 
Lei.
 Art. 10. A alimentação 
escolar oferecida pelo poder pú-
blico municipal, nas unidades 
educacionais municipais públicos, 
tem por objetivo contribuir para o 
crescimento e o desenvolvimento 
biopsicosocial, a aprendizagem, o 
rendimento escolar e a formação 
de hábitos alimentares saudáveis, 
por meio de ações de educação 
alimentar e nutricional e da oferta 
de refeições para suprir as neces-
sidades nutricionais dos educan-
dos durante sua permanência na 
instituição educacional.
 
 Parágrafo Único Deverá 
ser incentivada a Alimentação 
Escolar Ecológica, com o objetivo 
de elevar a qualidade nutricional 
da alimentação fornecida às cri-
anças e adolescentes, matricula-
dos nas instituições educacionais 
municipais, públicas, estimulando 
a diversidade alimentar e a con-
sciência ambiental por meio de 
programa que consistirá em:
 I – inclusão gradual de 
produtos hortifrutigranjeiros produ-
zidos no município, seguindo pro-
cedimentos baseados em normas 
orgânicas, proporcionados pela 
lei 11.947/2009, e regulamentada 
pela Resolução nº 38 do FNDE;
 II – treinamento e capaci-
tação dos pro ssionais que pre-
param a alimentação escolar para 
utilização de receitas e estratégi-
cas que possibilitem às crianças 
e adolescentes, a formação de 
hábitos alimentares que incluam o 
consumo de hortaliças e produtos 
apícolas.
 III – orientar os alunos so-
bre a educação ambiental e aos 
benefícios do cultivo orgânico 
para o meio ambiente e para a ali-
mentação humana.

 Art. 11. Os cardápios da 
alimentação escolar deverão ser 
elaborados com a orientação téc-
nica de nutricionista, com a uti-
lização de gêneros alimentícios 
básicos, respeitando-se os hábi-
tos alimentares, a diversidade, a 
cultura alimentar e garantido ali-
mentação saudável.

 Parágrafo Único – Para 
efeito desta Lei, gêneros alimentí-
cios básicos são aqueles indis-
pensáveis à promoção de uma 
alimentação saudável, observada 
a regulamentação aplicável.

 Art. 12. É aconselhável a 
publicação periódica, no Diário 
O cial do Município de Chapadão 
do Sul-MS, do cardápio semanal 
da alimentação escolar, que será 
oferecido na semana subsequente 
ao da publicação.

 §1º As unidades educa-
cionais do sistema municipal de 
ensino deverão a xar o cardápio 
semanal nos refeitórios e em local 
de fácil acesso a toda a comuni-
dade escolar.

 §2º para os  ns desta Lei, 
considera-se comunidade escolar 
o conjunto de alunos, professores, 
funcionários e familiares.

 §3º eventuais alterações 
no cardápio, pelas unidades edu-
cacionais deverão ser devidam-
ente justi cados ao CAE corre-
spondente.

 Art. 13. O Conselho Munic-
ipal de Alimentação Escolar vin-
culado à Secretaria Municipal de 
Educação, é um órgão colegiado 
de caráter  scalizador, perman-
ente, deliberativo e de assessora-
mento.

 §1º O exercício do man-
dato de conselheiros do CAE é 
considerado serviço público rel-
evante, não remunerado.
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 §2º caberá à Secretaria 
Municipal de Educação do mu-
nicípio de Chapadão do Sul-MS, 
informar ao FNDE a composição 
de seu respectivo CAE, na forma 
estabelecida pelo Conselho Delib-
erativo do FNDE.

 Art. 14. Compete ao CAE:
 I – acompanhar e  scalizar 
o cumprimento das diretrizes es-
tabelecidas na forma do art. 2º da 
medida Provisória 455 de 28 de 
janeiro de 2009.
 II - acompanhar e  scalizar 
a aplicação dos recursos destina-
dos à alimentação escolar; 
 III - zelar pela qualidade 
dos alimentos, em especial quan-
to às condições higiênicas, bem 
como a aceitabilidade dos cardá-
pios oferecidos; e 
 IV – receber o relatório 
anual de gestão do PNAE e emitir 
parecer conclusivo a respeito, 
aprovando ou reprovando a ex-
ecução do programa.

 Parágrafo Único – O CAE 
poderá desenvolver suas atri-
buições em regime de cooperação 
com os Conselhos de Segurança 
Alimentar e demais conselhos 
a ns, e deverão respeitar as dir-
etrizes estabelecidas pelo CON-
SEA (Conselho Nacional de Se-
gurança Alimentar e Nutricional).

 Art. 15. As Secretarias Mu-
nicipais de Educação, Administ-
ração, Finanças e Planejamento 
deste município adotarão medidas 
necessárias, no âmbito de suas 
respectivas competências, ao in-
tegral cumprimento do disposto 
nesta Lei.

 Art. 16. As despesas 
decorrentes da execução desta 
Lei, correrão por conta das dota-
ções orçamentárias próprias, su-
plementadas se necessário.

 Art. 17. Esta Lei entrará 
em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em 

contrário. 
 
Chapadão do Sul - MS, 03 de no-
vembro de 2009.

JOCELITO KRUG
Prefeito Municipal 

DECRETO Nº 1.768, DE 04 DE 
NOVEMBRO DE 2009.

“Dá nova redação ao Decreto 
nº 1.465, de 18 de junho de 
2007, que cria o Conselho 
Consultivo da Área de Pro-
teção Ambiental e dá outras 

providências.”

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

Considerando o disposto no art. 
84, inciso VI, letra “a”, da Consti-
tuição Federal; e

Considerando a necessidade de 
adequação a composição dos 
membros,

DECRETA:

Art. 1º   Fica criado junto ao Gabi-
nete do Prefeito Municipal, o Con-
selho Consultivo da Área de Pro-
teção Ambiental das Bacias do 
Rio Aporé e Sucuriú.

Art. 2º  O Conselho Consultivo da 
Área de Proteção Ambiental das 
Bacias do Rio Aporé e Rio Sucuriú 
será constituído por uma Diretoria 
Executiva composta por 11 (onze) 
membros titulares e seus respec-
tivos suplentes, sendo estes in-
dicados pelos seguintes órgãos e 
entidades: 
I – Poder Executivo Municipal 
– Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Meio Ambiente;

II – Poder Legislativo Municipal;
III – Sindicato Rural Patronal;
IV – AGRAER - Agência de De-
senvolvimento Agrário e Extensão 
Rural de Mato Grosso do Sul ou 
IAGRO – Agência Estadual de De-
fesa Sanitária Animal e Vegetal, 
escritório local;
V – Banco do Brasil S.A.;
VI – Secretaria de Obras, Trans-
portes e Serviços Públicos;
VII – Secretaria de Educação, Cul-
tura, Desporto e Lazer; 
VIII – Associação dos Engenhei-
ros Agrônomos; 
IX – Rotary Club;
X – Associação Comercial, Indus-
trial e Agropastoril de Chapadão 
do Sul;
XI – Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul – UFMS.

Art. 3º  O Conselho elaborará o 
seu Regimento Interno no prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar da 
publicação do presente decreto.

Art. 4º  Este Decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário.

Chapadão do Sul – MS, 04 de no-
vembro de 2009.

JOCELITO KRUG
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1.769, DE 05 DE 
NOVEMBRO DE 2009.

“Nomeia membros do Con-
selho Consultivo da Área de 

Proteção Ambiental das Bacias 
do rio Aporé e Sucuriú e dá 

outras providências”.

O Prefeito Municipal de Chapadão 
do Sul, Estado de Mato Grosso do 
Sul, no uso de suas atribuições 
legais, em especial as contidas 
no Decreto nº 1.768, de 04 de no-
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vembro de 2009,

DECRETA:

Art. 1º  Ficam nomeados para 
compor o Conselho Consultivo da 
Área de Proteção Ambiental das 
Bacias do Rio Aporé e Sucuriú, os 
membros abaixo nominados:

a) Representantes do Poder 
Executivo Municipal (SEDEMA):
Titular: Edson Pereira Borges;
Suplente: Suelen Ferreira dos 
Santos;

b) Representantes do Poder 
Legislativo Municipal:
Titular: José Humberto Freitas;
Suplente: Guerino Perius;

c) Representantes do Sindi-
cato Rural Patronal:
Titular: Rudimar Artur Borgelt;
Suplente: Darci Rui Borgelt;

d) Representantes da 
AGRAER / IAGRO:
Titular: Reinaldo Rodrigues dos 
Santos;
Suplente: Márcia Gomes;

e) Representantes do Banco 
do Brasil S.A.:
Titular: Edson Eugênio Senhorini;
Suplente: Alessandro da Rosa 
Bastos;

f) Representantes da Secre-
taria Municipal de Obras, Trans-
portes e Serviços Públicos:
Titular: Luiz Álvaro Córdova 
Júnior;
Suplente: Neudi Antonio Bacca;

g) Representantes da Secre-
taria Municipal de Educação, Cul-
tura, Desporto e Lazer:
Titular: Jean Carlos Fajardo;
Suplente: Elisete Emiko Obara;

h) Representantes da Asso-
ciação dos Engenheiros Agrôno-
mos:
Titular: Gabriel F. de Maia;

Suplente: Marcelo Augusto de 
Souza Bexiga;

i) Representantes do Rotary 
Club:
Titular: Elizabeth Buschmann 
Sheide;
Suplente: Aléxis Scorza;

j) Representantes da Asso-
ciação Comercial, Industrial e Ag-
ropastoril de Chapadão do Sul:
Titular: Gildo Ferreira dos Santos;
Suplente: Paulo Henrique Gon-
zaga;

k) Representantes da Univer-
sidade Federal de Mato Grosso do 
Sul:
Titular: Amanda Regina Godoy;
Suplente: Charline Zaratin.

 
Art. 2º  Este Decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação.

Chapadão do Sul – MS, 05 de no-
vembro de 2009.

JOCELITO KRUG
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1.770, DE 05 DE 
NOVEMBRO DE 2009.

“Altera composição dos mem-
bros do Conselho Municipal de 
Assistência Social e dá outras 

providências”.

O Prefeito Municipal de Chapadão 
do Sul, Estado de Mato Grosso do 
Sul, no uso de suas atribuições le-
gais,
DECRETA:
Art. 1º  Fica nomeado para com-
por o Conselho Municipal de As-
sistência Social, nomeado através 
do Decreto nº 1.514, de 27 de 
Novembro de 2007, o membros a 
seguir nominado:
I – Representantes Não-Governa-

mentais: 
a) ELIANE CRISTINA KRUG 
LOEFF, Membro Titular, Repre-
sentante da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais – APAE, 
em substituição ao Senhor José 
Maurício Camilo.

Art. 2º  Este Decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação.

Chapadão do Sul – MS, 05 de no-
vembro de 2009.

JOCELITO KRUG
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1.771, DE 05 DE 
NOVEMBRO DE 2009.

“Dá nova redação ao Artigo 2º 
do Decreto nº 1.751, de 24 de 
agosto de 2009, e dá outras 

providências”.

O Prefeito Municipal de Chapadão 
do Sul, Estado de Mato Grosso do 
Sul, no uso de suas atribuições le-
gais,
DECRETA:
Art. 1º  O Artigo 2º do Decreto nº 
1.751, de 24 de agosto de 2009, 
passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 2º Este Decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 15 de 
junho de 2009; revogando-se as 
disposições em contrário.”

Art. 2º  Este Decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação.

Chapadão do Sul – MS, 05 de no-
vembro de 2009.

JOCELITO KRUG
Prefeito Municipal



Ano II - Edição 229 - Diário Ofi cial do Município - Chapadão do Sul-MS - 06 de Novembro de 2009 - Pág. 06



Ano II - Edição 229 - Diário Ofi cial do Município - Chapadão do Sul-MS - 06 de Novembro de 2009 - Pág. 07

Indicação 163/09 

Vereador Dr. Flávio

 Senhor Presidente

         INDICO 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 de Obras, 
Transportes e Serviços Públicos 
Luiz Álvaro Córdova Junior e ao 
Diretor DEMUTRAN Airton Anto-
nio Schwantes, solicitando para 
que sejam ampliados os estac-
ionamentos de motos em nossa 
cidade, onde já existe, e a con-
strução dos mesmos onde não 
existem.

  JUSTIFICATIVA
 
 Considerando que, so-
mente em frente ao Hotel Guaicu-
rus existe um local especí co para 
estacionamentos de motocicletas;   
 Considerando o grande 
aumento do  uxo desse tipo veí-
culo; 
 Considerando a falta de 
estacionamento especí co para 
motocicletas faz com que seus 
usuários, ocupem estacionamen-
tos destinados para outros veícu-
los, prejudicando consideravel-
mente o local de estacionamento, 
faz se necessário a sinalização, 
e construção de estacionamen-
tos especí cos para motocicletas, 
para melhor adequar o  uxo de 
veículos em nossa cidade.  
                                                 
Sala das Sessões, 29 de Outubro 
de 2009.

            Ver. Dr. Flávio

Indicação 164/09 

Vereador Prof. Guerino

Senhor Presidente

         INDICO 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 de Obras, 
Transportes e Serviços Públi-
cos Luiz Álvaro Córdova Junior 
e ao Diretor DEMUTRAN Airton 
Antonio Schwantes, solicitando 
sejam adequadas as calçadas 
e vias públicas de nossa cidade, 
para que forneçam acessibilidade 
e locomoção às pessoas com 
qualquer tipo de de ciência.

  JUSTIFICATIVA
  
 Toda pessoa possui di-
reitos e deveres como cidadão. 
Porém, para que estes direitos pos-
sam ser exercidos, é necessário 
que se respeitem os princípios 
de independência, autonomia e 
dignidade, de forma coletiva e in-
dividual. Há, entretanto, uma par-
cela da população que é excluída, 
principalmente, pela di culdade 
de locomoção e movimentação 
pela cidade e demais ambientes 
de uso comum. São pessoas com 
de ciência e/ou restrições de mo-
bilidade. 
 Conforme Lei Federal 
10.098/00 é obrigação do Poder 
Público, promover a acessibili-
dade das pessoas com de ciência 
ou com restrição de mobilidade às 
vias públicas, aos parques e de-
mais espaços de uso público. 
 
Sala das Sessões, 29 de Outubro 
de 2009.

            Ver. Prof. Guerino 

Indicação 165/09 

Vereador Prof. Guerino

 Senhor Presidente

         INDICO 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 de Obras, 
Transportes e Serviços Públicos 
Luiz Álvaro Córdova Junior e ao 
Diretor DEMUTRAN Airton Anto-
nio Schwantes, solicitando a pintu-
ra dos quebra-molas e a manuten-
ção das placas de sinalização das 
vias que comportam maior  uxo 
de veículos no perímetro urbano.

  JUSTIFICATIVA
  
 A maioria das ruas de 
nossa cidade, contam com uma 
grande quantidade de redutores 
de velocidade.
 Porém, vários sem pintura 
e sinalização, colocando em risco 
constante a segurança dos con-
dutores de veículos e transeuntes, 
pois di culta a visibilidade e contri-
bui para ocasionar acidentes.
 Vejo como necessária 
também, a colocação de placas 
de sinalização nas ruas recém as-
faltadas e a manutenção daquelas 
dani cadas. Assim. Acredito que 
essas medidas irão re etir no ín-
dice de acidentes, que é consid-
erado grande, proporcionalmente 
ao tamanho da cidade.
                                                     
Sala das Sessões, 29 de Outubro 
de 2009.

            Ver. Prof. Guerino 

Indicação 166/09 

Vereador Prof. Guerino

 Senhor Presidente

         INDICO 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, à Secretária de Educação, 
Cultura, Desporto e Lazer Elisete 
Emiko Obara, solicitando seja 

Poder Legislativo
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elaborado e apresentado à Câ-
mara Municipal de Vereadores, o 
Plano Municipal de Educação do 
Município de Chapadão do Sul-
MS.

  JUSTIFICATIVA

 Conforme o art. 11 da LDB 
(Lei de Diretrizes e Bases) da 
Educação, é de responsabilidade 
dos municípios: organizar, manter 
e desenvolver os órgãos e institu-
ições o ciais dos seus sistemas de 
ensino, integrando-os às políticas 
e planos educacionais da União e 
dos Estados.

 Sabemos que o Plano Mu-
nicipal de Educação (PME) não é 
um plano da rede de ensino mu-
nicipal, mas um plano de Educa-
ção do Município. Por isso deve 
ser elaborado e construído com 
a participação de toda a comuni-
dade, envolvendo todas as redes 
de ensino. Que esteja integrado 
à realidade, à vocação, às políti-
cas públicas do município, numa 
proposta de desenvolvimento que 
determine as metas e estratégicas 
das ações  da educação.

 De acordo com o Art. 214 
da Constituição Federal, os mu-
nicípios devem atuar na erradica-
ção do analfabetismo, na univer-
salização do atendimento escolar, 
na melhoria da qualidade do ensi-
no, na formação para o trabalho e 
na promoção humanística, cientí-
 ca e tecnológica.

 Já na Lei 10.172, encontra-
mos formulações que devem fazer 
parte dos objetivos do município:
a) – elevação global do nível 
de escolaridade da população; 
b) – melhoria da qualidade do 
ensino em todos os níveis;
c) – redução das desigual-
dades sociais e regionais quanto 
ao acesso e sucesso;
d) – democratização da 
gestão do ensino público;
                                                    
                                                        

166/09

Vereador Prof. Guerino
e) – valorização dos pro s-
sionais de Educação; e 
f) – desenvolvimento de 
sistemas de informação e avalia-
ção em todos os níveis.                 
                 
Sala das Sessões, 03 de Novem-
bro de 2009.

            Ver. Prof. Guerino 

Requerimento 018/09
 
Vereador Dr. Flávio

 Senhor Presidente

 REQUEIRO à Mesa, na 
forma regimental, ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, seja en-
caminhado expediente ao Prefeito 
Municipal Jocelito Krug, para que 
informe esta Casa de Leis, sobre 
o gasto total, que a Prefeitura Mu-
nicipal teve no ano de 2009, até 
a presente data com publicidade, 
propaganda, marketing, comuni-
cação e festividades em todos os 
órgãos municipais. 

 JUSTIFICATIVA
  
              O Prefeito Municipal, 
sobre a alegação de crise tem 
cortado despesas essenciais, in-
clusive diminuindo o horário de 
expediente da Prefeitura Munici-
pal, causando transtornos aos 
munícipes, prejuízos para os 
próprios funcionários, que não es-
tão conseguindo desenvolver sua 
tarefa de melhor atender a popu-
lação. Em contra partida realiza 
festas, para alguns funcionários 
em detrimento dos demais, e faz 
a divulgação publicitária de seus 
atos como Prefeito, em todos 
os órgãos da imprensa de toda 
a região do bolsão, inclusive na 
televisão sul mato-grossense, mo-
tivo pelo qual este vereador, quer 

ter conhecimento de todos esses 
gastos, para ver se e compatível 
com a alegada crise.

 Sala das Sessões, 29 de 
outubro de 2009.

    Ver. Dr. Flávio 

Estado de Mato 
Grosso do Sul

Prefeitura Municipal 
de Chapadão do Sul

Avenida Seis nº 706 

Fone/fax: 
(0xx67) 3562-5680

Cep: 79560-000

Site: 
www.chapadaodosul.

ms.gov.br
 

Email: dosul@chapad-
aodosul.ms.gov.br
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