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M E N S A G E M

A

Câmara Municipal de Costa Rica-MS é
formada por pessoas: atualmente são
11 vereadores e 20 servidores públicos que
ajudam a construir diariamente a história da nossa Casa
de Leis.
Assim, a Câmara Municipal não é apenas um
prédio, ou simplesmente um órgão público. Aliás,
fosse ela tão somente um espaço físico, importantes
ações e serviços não seriam desenvolvidos. Isso porque
quem move o crescimento de Costa Rica são pessoas e
não coisas.
Em 2019, os nossos vereadores votaram e aprovaram
leis que impactam diretamente na vida de cada
morador de Costa Rica. Os parlamentares também
representaram os interesses da população nos mais
diversos assuntos. Sobrou disposição e não faltaram
cobranças e a cuidadosa vigilância dos interesses do
povo.
Nesta primeira edição do Jornal Legislativo em
Ação, nós vamos apresentar um pouco das ações
desenvolvidas pelos parlamentares municipais, em
2019. Nem todas as atividades puderam ser registradas,
mas selecionamos, a partir de critérios jornalísticos, as
mais importantes. Assim, o leitor poderá compreender
um pouco mais a dinâmica da atividade legislativa no
âmbito de um município.
Nos bastidores, os nossos 20 servidores funcionam
como a pedra angular de sustentação das atividades
administrativas da Casa de Leis. Sem eles, seria
impossível o desenvolvimento pleno das ações do
Parlamento costarriquense.

CURIOSIDADES
do

LEGISLATIVO

Você
Sabia?

Assim, a Câmara Municipal, integrada por pessoas,
trabalha em prol dos cidadãos, ou seja, são pessoas
trabalhando em benefícios de mais pessoas.

A atuação, dedicação, empenho, comprometimento
e esforço dos nossos vereadores e servidores têm como
principal razão você, leitor e cidadão costarriquense. O
nosso compromisso é proporcionar mais qualidade e
dignidade de vida para os moradores locais, por meio de
uma atuação pautada pela ética e responsabilidade.
Por fim, queremos externar nesta mensagem a nossa
visão humanista da realidade, que enxerga o ser humano
acima de bens, valores, objetos ou coisas. Acreditamos
fundamentalmente que no presente século o ser precisa
voltar a inspirar mais importância do que o ter.
Desta forma, desejamos que neste Natal as famílias
celebrem a união, o amor e a fraternidade, e que as
pessoas aprendam a valorizar mais o tempo que elas
podem passar juntas, porque as coisas e objetos quando
estragam ou perdem o valor podem ser substituídos. Um
ser humano quando parte do nosso meio, não!
Que o ano de 2020 proporcione ainda mais conquistas
para Costa Rica e para a vida particular de cada um dos
nossos munícipes. Que possamos celebrar ainda muitas
vitórias pela frente.
Que todos os leitores, tenham um feliz Natal, e que o
ano de 2020 nos traga saúde, equilíbrio, felicidade, união,
amor, afeto, solidariedade e a plena direção de Deus para
a condução dos nossos caminhos.
Esses são os votos dos parlamentares e servidores da
Câmara Municipal de Costa Rica!

Que é dever dos vereadores fiscalizar as ações do Executivo
Municipal, ou seja, as ações do prefeito?
Que os vereadores elaboram, discutem e votam leis
importantes para promover benfeitorias, obras e serviços para o
município?
Que os vereadores garantem que os recursos públicos do
município sejam aplicados de forma correta e condizente com
a necessidade da população?
Que os vereadores podem propor emendas ao orçamento
do município e sugerir destinação de verbas para várias áreas
como: saúde, educação e esporte?
Que é competência da Câmara de Vereadores a concessão
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O Jornal Legislativo em Ação traz,
nesta primeira edição, um resumo das
principais ações desenvolvidas pelos
vereadores de Costa Rica, em 2019.
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de Títulos e Honrarias a pessoas e entidades que tenham prestado
serviços relevantes ao município?
Que dia 1º de outubro é comemorado o Dia do Vereador?
Que a Câmara Municipal de Costa Rica é composta por 11

Vereadores?

Que as sessões da Câmara são públicas e qualquer pessoa pode
assisti-las pessoalmente?
Que as sessões ordinárias da Câmara Municipal acontecem às

segundas-feiras, às 9h?

Que o Presidente da Câmara Municipal deve promulgar as leis
caso o Prefeito Municipal não sanciona-las em 15 dias?
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O PAPEL DO VEREADOR NA ATUALIDADE

I

nicialmente convém deixar claro que o presente
artigo não tem o objetivo de trazer à baila
idealismos, paixões ou fazer desse artigo,
proselitismo político partidário, mas sim aproveitar
esse momento para informar aos cidadãos e leitores
o verdadeiro papel do vereador na sociedade, nos
dias atuais.
Para traçarmos o perfil do vereador atual, se faz
necessário antes buscarmos na literatura o passado
das câmaras municipais, mundo afora, e nesse viés
traçarmos o perfil de qual o papel desempenhado
pelo vereador nos dias atuais.
As câmaras municipais do Brasil, têm origem
nas tradicionais câmaras m unicipais portuguesas,
existentes desde a Idade Média. A história do
Legislativo no Brasil, começa em 1532 quando
São Vicente é elevada à categoria de vila. De fato,
durante todo o período do Brasil Colônia.
De acordo com o que previam as Ordenações,
Manuelinas e Filipinas e até a Independência, a
administração municipal era toda concentrada nas
Câmaras Municipais, onde se reuniam os poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário. Dessa forma
todos os municípios deveriam ter um presidente,
três vereadores, um procurador, dois inspetores,
um escrivão, um juiz vitalício e dois juízes comuns,
eleitos juntamente com os vereadores.
Na Câmara Municipal, ocorriam todas as leis e
ordens e era o lugar onde trabalhavam os políticos
da época. Dessa forma as câmaras municipais
constituíram o primeiro núcleo de exercício
político do Brasil. As câmaras e seus edis foram, por
diversas vezes, elementos de vital importância para
a manutenção do poder de Portugal na Colônia.
Com a Proclamação da República, as câmaras
municipais foram dissolvidas e os governos
estaduais nomeavam os membros do “conselho
de intendência”. Em 1905, cria-se a figura do
“intendente” que teve vida até 1930. Com a Revolução
de 1930 criam-se as prefeituras, às quais serão
atribuídas as funções executivas dos municípios.
Assim, as câmaras municipais passaram a ter
especificamente o papel de Casa Legislativa.
Entre 1937 e 1945, as câmaras municipais são
fechadas e o poder Legislativo dos municípios é
extinto, sendo reabertas em 1945. Com a restauração
da democracia as câmaras municipais começam a
tomar a forma que hoje possuem.
Feitas essas considerações acerca das câmaras
municipais vem a pergunta e no contexto geral,
qual o verdadeiro papel do vereador?
Para que possamos traçar o verdadeiro papel do
vereador, precisamos buscar também na literatura o
que significa a palavra “vereador”. A palavra deriva
de “verear” que no Império Romano significava

3

Averaldo Barbosa da Costa

“andar pelas veredas” ou mesmo “andar pela cidade”,
já que dentre as suas atribuições estava implícita a de
olhar mais de perto os cidadãos, bem como as suas
necessidades mais prementes, notadamente aquelas
que devessem ser de obrigação do Império (Poder
Público).
As funções precípuas do vereador, de acordo
com a Constituição Federal, são as de legislar e de
fiscalizar os atos do Poder Executivo Municipal,
bem como do uso dos bens e dos recursos públicos
colocados à disposição dos cidadãos.
Mas seria realmente nos dias atuais apenas e tão
somente as funções a serem exercidas pelo vereador
ou sua participação se tornou com o tempo muito
mais abrangente do que aquelas insculpidas na nossa
Carta Magna?
Ao nosso sentir, o papel do vereador não pode e
não se restringe apenas e tão somente aquelas que
constam em nossa Lei Maior, pois sendo aquele
agente político que está diuturnamente mais próximo
do cidadão, sendo inclusive adquirido com o passar
dos anos e em razão dessa proximidade, o título de
“para-choque” da sociedade, daí a conclusão de que
as atribuições e ou funções do vereador brasileiro
não se restringe nunca àquelas previstas no texto
constitucional.
Imaginem o quão grande é o trabalho desenvolvido
pelo vereador como verdadeiro interlocutor entre
o cidadão e a administração pública do município,
que cada vez mais exigente até em razão das
informações tecnológicas que fazem com que todos
estejam conectados com o mundo e, claro com os
acontecimentos e fatos do cotidiano em tempo real,
buscam nos seus representantes o lenitivo para as
suas necessidades seja em particular ou seja no
coletivo.
Noutro viés, está o trabalho incessante dos
vereadores
junto a Assembleia Legislativa,
Secretarias de Estado, Câmara dos Deputados,
Senado Federal e Ministério com o objetivo de
buscar em apoio ao Poder Executivo, recursos que
se tornam cada vez mais escassos, até em razão da
forma de divisão dos recursos públicos, qual seja, o
chamado pacto federativo.
Hodiernamente a maioria dos Regimentos
Internos das Câmaras Municipais do Brasil, já trazem
uma gama maior das atribuições e funções que são
desempenhadas pelos vereadores no seu dia a dia,
das quais citamos algumas: a função institucional que
se efetiva pelo ato de posse dos senhores Vereadores,
eleição de sua Mesa Diretora e claro da posse do
Prefeito e do Vice-prefeito, eis que compete à Câmara
Municipal por meio de seu Presidente efetivar esse
momento, donde já se pode concluir da importância
do Parlamento Municipal e via de consequência de
seus Vereadores; a função legislativa, talvez a mais

preponderante de todas, já que é o momento em
que o Vereador tem a oportunidade de apresentar
Projetos, seja de Emendas a Lei Orgânica, Projetos
de Lei ou de Decretos Legislativos e porque não
dizer de apreciar e votar de acordo com sua
consciência, naqueles que tenham sido originados
do Poder Executivo Municipal ou mesmo nos
apresentados por um outro integrante do colegiado;
a função fiscalizadora onde o vereador está
obrigado constitucionalmente como representante
do povo, a fiscalizar todos os atos e ações do Poder
Executivo Municipal, seja da administração direta,
seja da indireta; função julgadora apesar de pouco
conhecida da população de forma geral, o Vereador
exerce o papel de Juiz, já que as contas relativas
ao uso do orçamento público que nada mais é do
que as verbas destinadas a financiar o bem estar da
população, seja com educação, saúde pública e bem
estar social ou seja na construção e manutenção de
Obras e serviços colocados à disposição do povo,
devem ser apreciadas e julgadas pelos vereadores
do município, após o Parecer prévio do Tribunal
de Contas do Estado. Essa função também é
exercida, quando do julgamento do Prefeito e
Vereadores por infrações político-administrativas;
a função administrativa, essa exercida apenas
no âmbito interno da Câmara Municipal, diz
respeito à necessidade restritiva da organização e
administração dos trabalhos, dos servidores e do
duodécimo colocados à disposição do Parlamento;
a função integrativa é, nos dias atuais, como dito
anteriormente, uma das que ocorre diariamente,
que é aquela que auxilia os cidadãos na
consecução de suas necessidades mais prementes,
aproximando-o da administração pública, quando
houver necessidade dessa intervenção, além de
convocar a comunidade como um todo para a
participação em audiências públicas ou reuniões
com vistas a sua participação na resolução de
situações que requeiram a participação popular; a
função de assessoramento é exercida pelo vereador
por meio de participação em audiências externas,
indicações, requerimentos ou qualquer outro
expediente encaminhado ao Prefeito Municipal
e ou às autoridades competentes que a ocasião
requerer, notadamente a: Deputados Estaduais,
Federais, Senadores, Secretários
e Ministros
de Estado e claro Governadores e até mesmo ao
Presidente da República.
Como visto alhures, as funções do vereador,
que inclusive não se restringem formalmente
ao aqui colocado, têm papel preponderante e de
vital importância para o desenvolvimento e o
crescimento dos municípios, sendo o parlamentar
municipal o agente político que está no seu dia a dia o
mais próximo daqueles que devem receber todos os
benefícios públicos colocados constitucionalmente
à sua disposição.
www.cmcostarica.ms.gov.br
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A

atual Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica tomou
posse no dia 07 de janeiro de 2019, durante sessão solene realizada na sede do
Parlamento Municipal.

Veja a seguir a composição da Câmara Municipal de Costa Rica no ano de 2019:

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

PRIMEIRO-SECRETÁRIO

SEGUNDO-SECRETÁRIO

Averaldo Barbosa da Costa (MDB)

Rayner Moraes Santos (PL)

Jovenaldo Francisco dos Santos,
o Juvenal da Farmácia (PSB)

Claudomiro Martins Rosa, o Cocó (PSD)

Telefone: (67) 9 9964.1320
juvenaldafarmacia@farmaciaoriente.com.br

claudomiromartins@cmcostarica.ms.gov.br

Telefone: (67) 9 9963.9510

Telefone: (67) 9 9603.1115

abcosta2@hotmail.com
presidencia@cmcostarica.gov.br

raynermoraes@hotmail.com

Telefone: (67) 9 9963.9513

VEREADOR

VEREADOR

VEREADOR

VEREADOR

Ailton Martins de Amorim (MDB)

Artur Delgado Baird (PSC)

José Augusto Maia Vasconcellos, o Dr. Maia (DEM)

Lucas Lázaro Gerolomo (PSB)

Telefone: (67) 9 9964.0770

Telefone: (67) 9 9961.9520

Telefone: (67) 9 9963.9511

Telefone: (67) 9 9963.9515

arturbaird@gmail.com

vereadorjamaia@gmail.com

assessoriacmcamara@hotmail.com

ailamorim@hotmail.com

A

p o p u l a ç ã o está
convidada a participar
das sessões ordinárias,
que acontecem toda segundafeira (exceto feriados), às 09h,
no Plenário das deliberações
Ver. Simino Jorge de Oliveira,
localizado na rua José Narciso
Totó, n° 1.472, no Centro de
Costa Rica-MS.

Telefone da Câmara Municipal:
(67) 3247-1254
VEREADOR

VEREADORA

VEREADOR

Ronivaldo Garcia Cota, o Roni Cota (PSDB)

Rosângela Marçal Paes (PSB)

Waldomiro Bocalan, o Biri (PDT)

Telefone: (67) 9 9939.4507

Telefone: (67) 9 9954.3173

Telefone: (67) 9 9928.1251

ronivaldocota@cmcostarica.ms.gov.br

rosangela1516@hotmail.com

waldomirobocalan@cmcostarica.ms.gov.br

Fanpage: facebook.com/camaradecostaricaoficial | YouTube: Poder Legislativo de Costa Rica MS
www.cmcostarica.ms.gov.br

Site:
www.cmcostarica.ms.gov.br
WhatsApp da Assessoria de
Comunicação:
(67) 98459-4664
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PRESIDENTE DA CÂMARA

A

FAZ BALANÇO DA GESTÃO 2019

cabe ao presidente da Câmara Municipal assumir
o cargo de Prefeito Municipal; também, dentre as
atribuições do Presidente está a de promulgar as
Leis nos casos em que o Prefeito não o fizer, cabendo
também ao Presidente declarar extintos os mandatos
dos Prefeitos, de vereadores e suplentes, nos casos
previstos em lei, e, em face de deliberação do
Plenário, expedir decreto legislativo de cassação do
mandato.

veraldo Barbosa da Costa, 61 anos, casado
com Maria Conceição Barbosa, é advogado,
fiscal tributário estadual aposentado, e o
atual presidente da Câmara Municipal de Vereadores
de Costa Rica. Nesta entrevista o parlamentar conta
como dirige o Poder Legislativo do município e
destaca as principais ações da Casa de Leis, em 2019.

JORNAL LEGISLATIVO EM AÇÃO - Quais as
atribuições do Presidente?

JORNAL LEGISLATIVO EM AÇÃO - Quais as
dificuldades e benefícios de ser o Presidente do
Legislativo?

AVERALDO BARBOSA - Quero antes de tudo
agradecer a todos os servidores do Poder Legislativo
que foram fundamentais na condução dos trabalhos
da Mesa Diretora nesse ano de 2019.
Inicialmente cumpre-me dizer que mesmo
estando na presidência da Câmara Municipal, o
Presidente continua tendo as mesmas atribuições
dos demais integrantes do Parlamento Municipal,
que dentre outras, tem a obrigação de legislar e
fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, bem
como os atos do prefeito municipal e de toda a sua
equipe.
No que se refere às atribuições precípuas do
Presidente da Câmara, que por sinal são muitas,
podemos destacar algumas quais sejam: presidir os

AVERALDO BARBOSA - Antes de responder,
Averaldo Barbosa da Costa,
presidente da Câmara Municipal
de Vereadores de Costa Rica

Foto: ASSECOM/CMCR

trabalhos e sessões do colegiado, fazendo com que
haja normalidade, respeito, diálogo e que acima de
tudo as ações do Parlamento sejam conduzidas sempre
em favor do bem comum. É também atribuição
do Presidente gerir os trabalhos administrativos;
representar o Poder Legislativo onde for solicitado,
inclusive em juízo; exercer, em substituição, a chefia
do Executivo Municipal nos casos previstos em Lei,
ou seja, sempre que houver, por qualquer motivo a
vacância dos mandatos de Prefeito e Vice-prefeito,

quero agradecer aos meus pares que formam comigo
a atual Mesa Diretora, que sempre me apoiaram em
todas as decisões que tivemos que tomar, que são eles:
vereadores Rayner, Jovenaldo e Claudomiro (Cocó).
O homem público, ao escolher a carreira política
precisa estar realmente preparado para enfrentar
desafios e como sempre falo, tem que ter acima de
tudo coragem, senão logo no primeiro obstáculo ele
joga a toalha. Eu, sinceramente, não vejo dificuldades
em exercer a função de Presidente. Fui funcionário
fiscal por 36 anos e nesse período exerci cargos de
chefia que também foram para mim grandes desafios
e os enfrentei com muita naturalidade e assim
também faço como Presidente. É bem verdade que
o Parlamento Municipal é o palco das discussões de
projetos e ideias que vão influenciar de alguma forma
a vida dos cidadãos e em razão disso, muitas vezes,
os ânimos se acirram além dos limites e compete ao
Presidente buscar o diálogo e o entendimento dos
pares. Por outro lado, quando se fala em benefícios
posso te afirmar categoricamente que o aprendizado,
a renúncia e a certeza do dever cumprido são os
nossos únicos e grandes benefícios.

JORNAL LEGISLATIVO EM AÇÃO - Ao assumir
a presidência o senhor definiu algumas metas e
conseguiu cumpri-las?

Ampliação da Câmara Municial de Costa Rica-MS

Foto: ASSECOM/CMCR

AVERALDO BARBOSA - Quando, em 2016 assumi
a presidência tinha como objetivo modernizar tanto
a estrutura física quanto tecnológica e administrativa
www.cmcostarica.ms.gov.br
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Ampliação da Câmara Municial de Costa Rica-MS | Setembro 2019

com o objetivo de dar melhores condições de
trabalho, tanto aos vereadores quanto pros nossos
valorosos servidores e servidoras. Fizemos um
pouco, mas ficaram ainda várias vertentes a serem
modernizadas ou melhoradas e não tive dúvidas
quando houve a oportunidade de eu estar novamente
na presidência da Câmara (em 2019), continuar com
esse meu projeto e, para isso logo nos primeiros
dias de nossa gestão já demos início ao processo
licitatório para a ampliação do prédio da Câmara, que
se encontra, inclusive, a todo vapor. Devo aqui fazer
um parênteses para dizer que como meu antecessor
realizou concurso público para a nomeação de novos
servidores, nossa estrutura que já era pequena, ficou
obsoleta, e para impor inclusive o formato de gestão
que eu imaginava o ideal, precisei contar com o apoio
dos colegas vereadores Jovenaldo, Ailton Amorim
e Artur Baird, que num gesto de grandeza me
ofereceram os seus gabinetes para que os servidores
fossem devidamente alocados. Mas não paramos por
aí, adquirimos computadores e móveis para equipar
o novo pavilhão do prédio, ora em construção.
Partindo para a área tecnológica adquirimos câmera,
mesa de corte e os demais componentes necessários
para concretizar um sonho lá de 2016 que é a
transmissão das sessões da Câmara via Facebook e
www.cmcostarica.ms.gov.br

Jornal Legislativo em Ação
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Youtube. No campo administrativo, venho sempre
tentando montar uma estrutura organizacional para
que, setorizados os trabalhos, os servidores possam
desempenhar melhor seu mister, inclusive trazendo
um retorno mais rápido e eficaz e, para isso logo no
início propusemos e foi aprovada por unanimidade
uma resolução disciplinando e dando as condições
de realizarmos essas mudanças. Claro que ao longo
do tempo várias outras medidas administrativas
também foram sendo tomadas, por meio de portarias
e decretos legislativos.

JORNAL LEGISLATIVO EM AÇÃO - Durante o
seu mandato como presidente quantos Projetos de Lei,
Projetos de Leis Complementares, Decretos Legislativos,
Requerimentos e Indicações foram aprovados?

AVERALDO BARBOSA - Em 2019, a Câmara
de Costa Rica aprovou dez projetos de leis
complementares, sendo nove deles propostos
pelo Poder Executivo e um proposto no Poder
Legislativo; 76 projetos de leis ordinárias: 66 de
autoria do Prefeito Municipal e 10 propostos pelos
Vereadores; 12 projetos de decreto legislativo; e 11
projetos de resolução. Além disso, os vereadores
fizeram 188 indicações; sete requerimentos; 49
moções de pesar; quatro moções de apoio; quatro

moções de congratulação; uma moção de protesto;
11 moções de congratulação e apoio; três moções de
reconhecimento; e três moções de agradecimento.

JORNAL LEGISLATIVO EM AÇÃO - E os de sua
autoria, quais projetos merecem destaque?
AVERALDO BARBOSA - Olha, como acredito
que muitos cidadãos de Costa Rica sabem, sou um
vereador, às vezes, mais técnico do que político e
dessa forma apresento sempre as minhas ideias e
meus projetos. Nesse ano como estou na presidência
apresentei menos projetos de lei, mas o que merece
destaque e que já se tornou lei, é o que proíbe
a contratação ou a nomeação, mesmo que por
concurso público, de cidadãos que, em razão de
qualquer tipo de violência contra a mulher, ou seja,
violência doméstica, tenha sido condenado com
base na Lei Maria da Penha. Mas, por outro lado,
com o pensamento que sempre tive de ajudar no
aperfeiçoamento de arcabouço jurídico, apresentei
inúmeras e incontáveis emendas aos muitos projetos
encaminhados pelo Poder Executivo para serem
colocados para apreciação e votação pelo Parlamento
Municipal.
JORNAL LEGISLATIVO EM AÇÃO - O que
ainda não fez como vereador e ainda gostaria de
fazer?
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AVERALDO BARBOSA - Olha, talvez uma

AVERALDO BARBOSA – Hoje temos realmente

pergunta simples, mas de difícil resposta, pois no

uma Câmara mesclada por vereadores com vários

mundo de incertezas principalmente econômicas

mandatos, alguns, como é o meu caso com dois

pelas quais passam o nosso país e com grandes
desafios, acho até que não seria o que eu gostaria
de fazer, mas que num esforço concentrado, todos
os políticos de Costa Rica pudessem num ato de
grandeza, darem as mãos e erradicarmos de vez
todos os problemas sociais que nosso município,
mesmo que proporcionalmente, bem menores que
a grande maioria dos demais municípios, ainda
enfrenta, pois embora tenhamos melhorado muito
nos últimos anos, a falta de moradia ainda é uma
situação que me incomoda e sei que não incomoda
só a mim, mas a todos os líderes políticos que no seu
dia a dia fazem de tudo para buscar esse benefício
para nossa população menos favorecida. Afora isso,
continuar contando com o apoio de todos para que
o nosso trabalho aos poucos, possa ser convertido
em benefícios para todos.

JORNAL LEGISLATIVO EM AÇÃO - Como
avalia a atual Câmara de Vereadores, que mescla
vereadores com mais experiência e vereadores
que assumiram seu primeiro mandato?

Ampliação da Câmara Municial de Costa Rica-MS | Novembro 2019

7

mandatos e ainda vereador cumprindo seu primeiro
mandato. Embora haja essa mescla eu vejo que no
campo do desempenho do mandato haja um grande
equilíbrio, talvez até em razão de que atualmente os
vereadores se dispõem mais a participar de cursos,
seminários, workshops etc, e até da tecnologia
colocada à nossa disposição, que nos capacitam a
debater de igual para igual as propostas e projetos
que são colocados para a discussão. O que pode às
vezes nos faltar é o tirocínio para que os diálogos
sejam de repente feitos à altura daqueles que já, em
razão dos vários mandatos, os possuem.

JORNAL LEGISLATIVO EM AÇÃO - O senhor
está se despedindo do Legislativo este ano, devido
ao retorno dos vereadores, o que espera do Poder
Legislativo para o próximo ano?
AVERALDO

BARBOSA

–

Como

muitos

sabem, embora eu tenha sido eleito em 2012 com
355 votos e conseguido 542 em 2016, fiquei como
primeiro suplente e, em razão do afastamento
da vereadora Manuelina para continuar como
Secretária Municipal de Educação, assumi como

Averaldo Barbosa da Costa,
presidente da Câmara Municipal
de Vereadores de Costa Rica

Foto: ASSECOM/CMCR

vereador no primeiro dia dessa Legislatura. Agora,
o ano que vem teremos eleições e no mês de abril
de 2020 os secretários municipais que desejarem
colocar seu nome à apreciação dos eleitores deverão
ser exonerados de seus cargos e, na condição de
vereadores licenciados temos a Professora Mestra
Manuelina e o atual Diretor-geral do SAAE, Toninho
Felix. Caso eles optem por serem novamente
candidatos, muito provavelmente deverão reassumir
seus mandatos na Casa Legislativa, nesse caso eu e o
vereador Ailton Amorim nos despediremos do Poder
Legislativo Municipal, porém, ainda não tenho a
informação de, em que momento essa mudança irá
e, se irá acontecer. Temos um grupo político bastante
coeso e tenho certeza que essas alterações serão
precedidas de muitas conversas até visando o destino
político de cada um dos envolvidos. Com relação ao
que espero do Poder Legislativo no próximo ano,
eu tenho a convicção, ou melhor, a certeza de que
teremos um ano de muita tranquilidade. O vereador
Rayner Moraes que irá assumir a Presidência em 1º
de janeiro em razão de um acordo político, reúne
todas as qualidades para fazer uma grande gestão
e, embora eu tenha a certeza de que desempenhei
o meu papel sempre com muita responsabilidade,
honestidade, retidão e lealdade, vejo nos titulares
que poderão reassumir seus mandatos, cidadãos
com as mesmas qualidades e desenvolturas para o
exercício de seus respectivos mandatos.

Foto: ASSECOM/CMCR
www.cmcostarica.ms.gov.br
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OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA

O

s

alunos

da

Escola Municipal
Professor

Adenocre Alexandre de
Morais, de Costa Rica,
se destacaram na etapa
Estadual da 6ª edição da
Olimpíada

de

Língua

Portuguesa e garantiram
suas vagas entre as 443
produções semifinalistas
de todo o Brasil.

Com o tema “O lugar
onde vivo”, o estudante
João
Lucas
Caxilé
Calazans, do 9º ano,
conseguiu a aprovação
na categoria Crônica.
Já a estudante Daniela
Aparecida Carrijo dos
Reis, do 7º ano, teve texto
selecionado na categoria
Memórias
Literárias.
Ambos os textos dos
alunos foram avaliados

por

uma

Comissão

Julgadora Estadual, em
setembro.
Após a classificação
no estado, João Lucas
e

Daniela

avançaram

para a Etapa Regional
da

Olimpíada,

que

corresponde a Semifinal
do concurso. Essa fase
aconteceu em São PauloSP, no final do mês de

outubro, quando eles
concorreram com os
finalistas
da
região
Centro-Oeste do Brasil.

da

6ª

Olimpíada

de

professoras

Rosalina

Língua Portuguesa com

Martins Arruda e Renilda

o acompanhamento das

França Cunha.

Ao todo, a Semifinal
do Concurso reuniu
443 textos de alunos de
todo o país, que foram
selecionados nas etapas
estaduais.
Os dois alunos de
Costa Rica participam

CRÔNICA

PLOT TWIST

E

ra uma manhã
de

quarta-feira

comum,

havia

não

absolutamente

nada de especial. Estava
frio

(como

sempre),

embora o sol brilhasse
intensamente no céu.
Mas
para

francamente,
ser

justo,

meu

era

uma

pessimismo

característica típica do
meu mau-humor. Admito
que vesti o uniforme e
fui para escola com um
pensamento que insistia
em surgir em minha
mente: “Pra que ir à
escola novamente? Pra
que ficar copiando? E
pelo amor de Deus... pra
que existe aquela aula de
matemática?
Assim que cheguei à
escola, lembrei-me de
que iríamos ao parque
ecológico.

Nossa...

aquele não era meu dia,
ficar andando de um lado
para o outro, pra depois
voltar à escola? Qual é a
www.cmcostarica.ms.gov.br

Aluno: João Lucas Caxilé Calazans

necessidade disso? Mas...
fui obrigado a ir (obrigado
pela minha ética moral).
Honestamente, a descida
até o parque ecológico
foi uma droga, (a melhor
parte, sem dúvidas, foi
tocar as campainhas das
casas).

ar e até a respiração era

Chegando
lá,
vimos
a
natureza,
observamos os animais,
a paisagem, pessoas
que encontramos pelo
caminho,
(perdoe-me
pela indiscrição, a cidade
de Costa Rica realmente,
apresenta uma rica
diversidade de fauna e
flora, todavia, não estava
com cabeça para aquilo),
mas então, um “Plot
Twist” (que na linguagem
cinematográfica, é uma
reviravolta inesperada)
surgiu e algo intrigante
ocorreu.

para admirar e inspirar

Fomos à trilha nas
margens do rio Sucuriú
e lá, passamos por um
lugar, onde o cheiro do

nos contou sobre um

algo novo, algo melhor,
era uma coisa que eu
nunca

havia

sentido

antes, na metade do
caminho, observei que
do outro lado do rio,
possui uma plantação
de eucalipto, paramos
o ar puro, o cheiro que
enaltece a alma, uma
paz

interior

que

as

palavras não poderiam
descrever. Depois disso,
continuamos

a

andar

e vimos um grupo de
trabalhadores
estavam

que

construindo

uma quadra no parque.
Eles usavam roupas sujas
e

simples,

enquanto

trabalhavam,
brincavam
Em

riam
entre

seguida,

estávamos

e
si.

quando

saindo

do

parque, nossa professora
jovem que levava uma
vida errada e que morreu,
precocemente, ela disse

sobre
o
sofrimento
daquela família e sobre o
quanto isso a chocou.
Após
esse
fato,
comecei a procurar as
crianças e os jovens,
(obviamente, uma parte
deles estavam na escola).
Mas onde estava a outra
parte? Olhei para o céu
e senti falta das pipas,
no campinho não vi
as famosas “peladas”
que eram comuns, mas
agora é raridade de
se ver. Sinceramente,
admito que nem parei
para pensar nisso, antes
daquela ida ao parque.
Quando já estávamos
perto da escola, comecei
a refletir e então cheguei
a uma conclusão, a
vida é boa demais e
curta demais para ser
desperdiçada
com
tristeza ou com mauhumor.
Há
pessoas
que têm menos do que
eu, e que, passam por
mais dificuldades do

que eu, e ainda assim,
conseguem ser felizes.
São as pequenas coisas e
os pequenos momentos
na vida de alguém que
fazem

a

diferença,

portanto, eu pensei, viva,
corra, pule, grite, toque
campainhas,

aproveite

cada segundo ao lado de
quem você gosta, nunca
desista daquilo que você
ama.
Os jovens de hoje em
dia, quase não desfrutam
mais daquilo que a vida
tem para oferecer, todos
vivem presos no mundo
digital, vivem no celular
e não saem mais para
as ruas. Não conhecem
mais o lugar onde vivem.
Antigamente,
que

eram

as

ruas

dominadas

por crianças brincando,
agora
Costa

estão
Rica

vazias.
é

uma

cidade vastamente rica
em

belezas

mas

não

naturais,
tem

essa

diversidade aproveitada,

porque, agora os jovens
estão muito ocupados
mexendo no WhatsApp
ou
postando
no
Instagram.
Recentemente, eu li
uma frase brilhante que
dizia: “O ontem é história,
o amanhã é um mistério,
mas o hoje é uma dádiva
e por isso se chama
presente”. Portanto, faça
do seu hoje o melhor dia
de sua vida, porque você
só vive uma vez.
Após esse longo
processo de reflexão,
cheguei à escola, agora
tudo parecia mais vivo,
mais colorido, a vida
tinha um sentido a mais,
agradeço à professora
por mostrar-me que
minha vida é muito
melhor do que eu achei
que era. Um sorriso doce
se abriu no meu rosto
naquele momento, e esse
sorriso não saiu tão cedo,
mas francamente, ainda
odeio aquelas contas de
matemática.
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A HISTÓRIA DO MEU PASSADO MARAVILHOSO

V

ou começar a

chovia

medidas

que foi mágica. Lembro

porque

que a escola não tinha

não vendia sapato em loja

muros e o recreio era

e nem roupas. As roupas

trinta

As

eram feitas em casa por

uma a uma, conforme

brincar

mamãe e pelas irmãs mais

o pedido. Não existia

no rio, onde os mais

velhas. Mamãe comprava

hospital e quando as

velhos

um “corte” que era uma

pessoas ficavam doentes,

verdade

minha história

as

uma coisa. Um doou

era Deus, porque os mais

falando

um

correntezas ficavam forte

a madeira de aroeira,

velhos tinham apenas oito

pouco do meu avô, o

e às vezes tinham que

outro doou os parafusos,

anos, parece que não se

fundador dessa cidade

esperar horas e até dias.

outro

via perigo naquela época.

acreditou

neste

lugar. Vovô me contava
que Costa Rica ia se
chamar

Costa

Lina,

Costa em homenagem ao
sobrenome dele e Lina
homenagem retirada do
final do nome da minha
avó

Juvelina, mas em

discussão com população
local,

achou

melhor

substituir Lina por Rica,
pois as terras aqui eram
muito ricas.
Tudo começou com a
construção de uma ponte
feita de madeira sobre o
nosso querido Rio Sucuriú
que ligava a fazenda do
vovô com a outra fazenda.
Ali havia um “Vau”, um
lugar bem raso que era o

impossível

pouco da minha infância

onde cada morador doou

a

que

era

Aluna: Daniela Aparecida Carrijo dos Reis
eram todas iguais e caseiros, mas quando
quando chegávamos na era muito grave era
pagar
“o
festa era até engraçado necessário
porque era “facinho” especial”, que era o único
de identificar os filhos, carro da cidade. Para
pois uma família estava realizar a viagem era
de roupa xadrez verde necessário vender duas
outra de azul outra de vacas, uma para pagar o
transporte e a outra para
marrom e assim eram
pagar o médico.
as vestimentas. Quando
Contando
assim,
sobrava tecido mamãe
parece
até
que
era
uma
mandava fazer toalhas
para mesa e cortinas. vida muito difícil, mas
Aquela cor reinava em não era. As pessoas se
divertiam muito com os
nossas vidas.
bailes, quadrilhas e jogos
Naquela época o de baralho. A relação
comércio
funcionava entre pai e filho era bem
diferente de hoje em diferente, mas o respeito
dia, as pessoas não era o que prevalecia.
tinham o contato com Gostaria de contar um
as mercadorias, havia pouco mais, mas hoje
um balcão que separava termino aqui. Tenho
dos
velhos
o dono dos clientes. Ele saudade
pegava as mercadorias tempos.

travesseia,

Surgiu
um

aí

boteco

pois

também
chamado

“Cacete Armado”, onde
era ponto de espera, de
descanso, do gole de
cachaça onde as pessoas
tinham esse costume de
beber e “prosiá”, era o
local das informações,
pois o dono sabia de tudo,
ele até parecia um tipo
de “WhatsApp” daquela
época, sabia de quem
tinha gado para vender,
de quem foi morar com
“São Pedro” e muitas
outras coisas. Também
ali vendia ferramentas
como enxadas, machado,
enxadão, querosene para
lamparinas, pedra para a
binga e também o fumo.

dois

contratou
carpinteiros

de

Uma

quem

das

cuidava

brincadeiras

Mineiros-GO e meu avô

preferidas era de ver quem

ficou

contava

encarregado

de

os

moradores

transportar as madeiras

mais rápido, pois em

com seu carro de boi. E

dois minutos já se tinha

assim em pouco tempo

o resultado, porque era

a ponte foi construída

pouquinha gente. Quando

sobre as águas do rio.

estávamos fora da escola,

Justamente

brincávamos

com

seus

de

roda,

amigos vovô teve a ideia

barata e competição de

de lotear aquela área de

cavalos.

sua fazenda próxima à
ponte e assim começou
Costa Rica.

do

até

primeiro

hoje
sapato

que ganhei para ir ao

Agora vou falar um

minutos.

crianças

Lembro

iam

casamento, tive que tirar
no

sapateiro

naquela

época

único caminho onde os

Então para facilitar o

cavalos e os carros de boi

trajeto, a população local

mais novos para que não

grande

de

tentavam resolver aqui

passavam, mas quando

decidiu fazer uma ponte,

se afogassem, mas na

tecido. Assim as roupas

mesmo com remédios

cuidavam

dos

quantidade

(Texto baseado na
entrevista feita com
o
senhor
Edmundo
Barbosa da Costa, 58
anos) Professora Renilda
França Cunha.
Fotos: Arquivo Esclar

Professora Renilda França Cunha,
Prefeito Waldeli dos Santos Rosa e a
aluna Daniela Carrijo dos Reis

Daniela e João são alunos da Escola Municipal Adenocre

Professora Rosalina Martins Arruda,
ao lado do Prefeito Waldeli dos Santos
Rosa e o cronista João Calazans

Secretária Municipal de Educação, Me. Manuelina Cabral, professora Rosalina Martins Arruda, diretora Claudia
Nunes, professora Renilda França Cunha, Prefeito Waldeli dos Santos Rosa e os estudantes Daniela e João
www.cmcostarica.ms.gov.br
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>>> VIROU LEI

CÂMARA DE COSTA RICA APROVA PROJETO
QUE AUTORIZA PREFEITURA A CONTRATAR
FINANCIAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE
ESGOTO NO MUNICÍPIO

O

s parlamentares
de Costa RicaMS aprovaram
por unanimidade de
votos o Projeto de Lei
(PL)
nº
1.270/2019,
que autoriza o Poder
Executivo da cidade
a
contratar
um
empréstimo com a Caixa
Econômica Federal até o
valor de 20 milhões. Os
recursos são destinados
à ampliação do sistema
de
esgotamento
sanitário do município.
Os
recursos
do
empréstimo
serão
captados por meio do
Programa
“Avançar
Cidades – Saneamento”,
do
Ministério
das
Cidades, com garantia
da União. Essa linha de
financiamento oferece
aos municípios taxas
de juros diferenciadas
e prazo para pagamento
estendido.
Além dos R$ 20
milhões do empréstimo
com a Caixa Econômica
Federal, o município
já assegurou outros R$
12 milhões junto ao
Governo Federal, via
fundo perdido. Assim, a
Prefeitura de Costa Rica
pretende investir no

www.cmcostarica.ms.gov.br

total, R$ 29.220.380,96
milhões no projeto de
ampliação da rede de
esgoto da cidade, o que
deve elevar a cobertura
da rede de saneamento
básico
de
42%
(percentual atual), para
100% da área urbana do
município.
O (PL) nº 1.270/2019
tem como autor o
Prefeito Waldeli dos
Santos Rosa (MDB) e
recebeu votos favoráveis
de todos os vereadores,
na sessão legislativa
realizada no dia 25 de
março de 2019, ao ser
apreciado em caráter de
urgência.
“Para
que
não
percamos
os
investimentos, já que
sabemos que muitos
municípios estão em
busca desses recursos,
não poderíamos perder
tempo. Esta Casa de
Leis foi ágil e deu
parecer favorável por
unanimidade de votos
ao projeto”, explicou o
vereador Ailton Martins
de Amorim (MDB), líder
do Prefeito na Câmara.
A
matéria
foi
sancionada
pelo
Executivo Municipal e

Prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa, anunciou durante sessão
investimentos em saneamento básico

convertida em lei, que
está em vigor desde
o dia 26 de março. O
Primeiro-secretário da
Mesa Diretora, vereador
Jovenaldo
Francisco
dos Santos, o Juvenal da
Farmácia (PSB), contou
que desde de 2013 os edis
municipais defendem
a expansão da rede de
esgoto no município.

“Não só eu, como todos
os vereadores desta
Casa são favoráveis. A
ampliação resultará na
diminuição dos gastos
em saúde”, frisou.
Ronivaldo
Garcia
Cota, o Roni Cota
(PSDB), votou favorável
ao projeto e ressaltou
a
capacidade
de
tratamento do esgoto em

Costa Rica. “Nós temos
o centro de tratamento
de
esgoto
(Estação
de
Tratamento
de
Esgoto, a ETA) que tem
capacidade para tratar
todo o esgoto produzido
na nossa cidade, mesmo
após a ampliação da
rede
coletora
para
100% da área urbana.
Acreditamos que nossa

Foto: Ademilson Lopes

cidade
precisa
dos
devidos investimentos
na área de esgoto
sanitário”, destacou o
vereador tucano.
O edil Lucas Lázaro
Gerolomo (PSB) disse
que são poucas as
cidades do Brasil que
contam com rede de
esgoto em toda a área
urbana e afirmou que a
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iniciativa é um exemplo

a

a ser seguido no estado.

financeira foi liberada

ampliação e execução

após a intervenção dos

de

vereadores

Vamos conseguir uma

Rosângela

Marçal

Paes (PSB) parabenizou
o Prefeito Waldeli pelo
projeto

e

como

justificou,

A

quantia

de

Costa

no município, que ao

Engenharia

vender um imóvel, a

de

primeira pergunta que

MS, com a proposta de

os compradores fazem

R$

é se a casa ou terreno

execução da obra. Para

que está sendo vendido

dar a ordem de serviço

possui ligação à rede de

o Governo Municipal

esgoto.

aguarda autorização da

motivação

para

pessoas

investirem

no

município,

as
para

toda nossa sociedade.
É a esperança de ter
seu

esgoto

passando

na

porta

de

casa”,

enalteceu

sua
a

parlamentar.
O

vereador

Waldomiro Bocalan, o
Biri
o

(PDT),

voto

justificou

favorável

ao

afirmar que o sonho
da população de contar
com rede de esgoto em
todas as casas da cidade
está prestes de se tornar
realidade.

OBRA JÁ LICITADA
Conforme o gerente

Limitada,

Campo

9.220.380,96

Saúde (Funasa).
A Log Engenharia
Limitada

também

venceu a licitação para
execução da obra de
ampliação da rede de
esgoto com os recursos
empréstimo

a

Caixa

com

Econômica

Federal.

A

empresa

apresentou a proposta
de R$ 15.111.174, 95
para realização da obra e

o

gerente

de Costa Rica.

LANÇAMENTO DA
OBRA
Os

projetos

para

execução da ampliação
da rede de esgoto foram
lançados

no

último

dia 12 de dezembro,
durante

cerimônia

oficial que contou com
a presença do Prefeito
Waldeli

dos

Santos

Rosa (MDB), além do
Superintendente

da

Fundação

Nacional

de

Saúde

(Funasa),

Jair

Leite

do
da

Viana,

e

Superintendente
Caixa

Econômica

Federal (CEF), Evandro
Narciso de Lima.

teve a ordem de serviço

A solenidade ocorreu

expedida no dia 18 de

na quadra poliesportiva

novembro. A empresa

da

deve iniciar os trabalhos

Fábio

ainda em 2019.

Barbosa e ainda contou

Weder

Menezes

afirma que por se tratar
de um financiamento,
o

município

poderá

utilizar a diferença em

da Prefeitura de Costa

um termo aditivo com a

Rica,

mesma empresa ou abrir

Furtado

maior,

municipal de convênios

para

Fundação Nacional de

do

destacou

Grande-

municipal de convênios
Weder

serviços.

com o mesmo recurso”,

do certame foi a Log

uma

novos

abrangência

credenciada

é

para

lado).
A empresa vencedora

“Está

utilizados

Rica. (Leia no box ao

de

corretora

imóveis

Caixa).

de Menezes, o Governo

novo

procedimento

municipal já licitou a

licitatório.

execução da obra, com

foi

Escola

(PSD),

José

Augusto

Maia Vasconcellos, o Dr.
Maia (DEM), Rosângela
Marçal Paes (PSB), Lucas
Lázaro Gerolomo (PSB)
o Biri (PDT), além de

os recursos da União,

executado com o valor

secretários de governo

via fundo perdido (esses

menor, uma diferença

e

não

de

da

do

empréstimo

com

que

poderão

ser

Após
a
intervenção
dos
Vereadores de Costa Rica, a Funasa
liberou os recursos solicitados e a
obra de ampliação da rede coletora
de esgoto de Costa Rica já foi
licitada.

Martins Rosa, o Cocó

será

5.929.084,99,

Os dois edis também cobraram
agilidade no repasse dos recursos
da União, que serão utilizados
para custear parte das obras de
ampliação da rede de esgoto de
Costa Rica. A reunião ocorreu no
dia 18 de setembro.

vereadores Claudomiro

projetado

R$

A reunião aconteceu no dia 02
de outubro, na sede da Funasa em
Brasília e contou a participação do
Vice-presidente da Câmara, Rayner
Moraes Santos (PL), o segundosecretário da Mesa Diretora,
Claudomiro Martins Rosa, o Cocó
(PSD), os Vereadores Dr. Maia e
Lucas Lázaro Gerolomo (PSB), que

Já o Presidente da Câmara de
Vereadores, Averaldo Barbosa da
Costa (MDB), juntamente com o
Primeiro-secretário,
Jovenaldo
Francisco dos Santos, o Juvenal
da Farmácia (PSB), se reuniram
em Campo Grande, com o
Superintendente
Estadual
da
Funasa em Mato Grosso do Sul, Jair
Leite Viana.

com a participação dos

e Waldomiro Bocalan,

valores

Conforme o vereador José
Augusto
Maia
Vasconcellos,
o Dr. Maia (DEM), durante a
reunião, o diretor da Funasa fez o
compromisso com os vereadores de
que os recursos oriundos de fundo
perdido, destinados à ampliação da
rede de esgoto de Costa Rica, seriam
liberados ainda este ano.

foram acompanhados pelo Exsenador de Mato Grosso do Sul,
Pedro Chaves.

Rodrigues

que

os

Em Brasília-DF, uma comitiva de
vereadores de Costa Rica se reuniu
com o presidente da Fundação
Nacional de Saúde (Funasa),
Ronaldo Nogueira, para cobrar
agilidade no repasse dos recursos
da União, destinados à ampliação
da rede de saneamento básico do
município.

Municipal

“O

são

Vereadores cobram da
FUNASA agilidade do
repasse para ampliação do
Saneamento em Costa Rica

11

representantes
sociedade

organizada.

civil

Vereadores cobraram agilidade no repasse dos recursos

Foto: ASSCOM FUNASA
www.cmcostarica.ms.gov.br
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USO DE REDE DE PROTEÇÃO
PARA ROÇAGEM É OBRIGATÓRIA
EM COSTA RICA

A

CâmaraMunicipal
de Costa RicaMS

por

votos

aprovou,

unanimidade
dos

de

vereadores,

o Projeto de Lei (PL)
nº 412, de autoria do
vereador Ailton Martins
de Amorim (MDB), que
torna obrigatório o uso de
rede de segurança ou tela
de proteção nos serviços
de roçagem, realizados
em locais públicos, como
canteiros e praças.
Segundo prevê o texto
da lei, as empresas de
A rede de segurança inibi que objetos causem
ferimentos as pessoas que transitam pelo local

Foto: Divulgação

serviço de jardinagem são
obrigadas a utilizar redes

de segurança ou tela
de proteção provisória
e móvel, durante a
realização do trabalho de
roçagem. Além disso, o
equipamento de proteção
deve
ser
colocado
próximo à máquina que
corta a grama, devendo
ter altura e largura
suficientes para proteger
pessoas
e
veículos
automotores.
“A finalidade do
projeto é trazer segurança
a nossa população, com
o uso da rede evitará que
alguma pedra ou até caco
de vidro seja lançado
e cause ferimento às
pessoas que transitam
pela via, calçada ou
provoque danos aos
veículos que trafegam”,
explica o vereador Ailton
Amorim.

O PL nº 412/2019 foi
votado e aprovado pelos
vereadores na 19º sessão
legislativa, realizada no
dia 17 de junho. Em
seguida, o projeto foi
sancionado pelo Prefeito
Waldeli dos Santos Rosa
(MDB) e convertido na
Lei Municipal nº 1.475,
publicada no dia 19 de
junho, na 1ª página do
Diário Oficial Online de
Costa Rica (DIOCRI).
Conforme o art.
4° da nova Lei, as
empresas
contratadas
pelo Governo Municipal
para a execução de
serviços de jardinagem,
que
não
utilizarem
redes de segurança ou
tela de proteção, serão
descredenciadas
da
prestação do serviço
público.

AGORA É LEI:
AGRESSOR DE MULHER NÃO PODE
OCUPAR CARGO PÚBLICO EM
COSTA RICA

C

om o objetivo de
prevenir e coibir
a violência contra
a mulher, o presidente da
Câmara de Vereadores
de Costa Rica, Averaldo
Barbosa da Costa (MDB),
é o autor de um projeto
de lei que proíbe os
condenados pela Lei
Maria da Penha de serem
nomeados em cargos
públicos na Prefeitura,
no Poder Legislativo
costarriquense, e no
Serviço Municipal de
Água e Esgoto (SAAE), em
Costa Rica.

www.cmcostarica.ms.gov.br

Averaldo
Barbosa
explicou que o projeto
representa uma resposta
do
Poder
Público
Municipal ao crescimento
dos casos de feminicídio
no município e no Brasil.

pelos
componentes
desta Casa de Leis. Seria
injusto e na contramão
das políticas públicas
voltadas à prevenção de
violência contra a mulher,
continuarmos silentes e
omissos à possibilidade
de ingresso de cidadãos
nos
órgãos
públicos
municipais, que de forma
desleal
e
desumana
promovem esse tipo de ato
contra as mulheres desse
país”, explica o presidente.

“O
município
de
Costa Rica vem traçando
políticas para a prevenção
da violência e acolhimento
da mulher vítima da
violência
doméstica,
sendo este projeto mais
um instrumento na luta
No Brasil o número
pela proteção daquelas de crimes cometidos
que mais precisam e contra a mulher, no
devem estar acobertadas âmbito familiar, cresceu

Foto - Divulgação

vertiginosamente, sejam
ameaças, lesão corporal
ou mesmo o feminicídio
atingiram
índices
alarmantes. Em Costa
Rica-MS, conforme o
delegado da Polícia Civil
do município, Alexandro
Mendes de Araújo, nos
últimos três anos, quatro
mulheres foram vítimas
e duas sofreram tentativa
de feminicídio.

Segundo Averaldo, a
lei vem como mais uma
forma de desestimular
a agressão e efetivar
consequências práticas
para o agressor.
“Podemos
não
resolver de vez esse
problema social que
se alastra e que avança
assustadoramente
por
todos os recantos desse
país, mas é uma pequena
semente que se semeada
por todos os municípios

brasileiros,
tende
a
erradicar esse mal social”,
finaliza Averaldo.
A proposta
foi
aprovada
por
unanimidade de votos
pelos vereadores durante
sessão
legislativa
realizada no dia 17 de
junho. O prefeito de
Costa Rica-MS, Waldeli
dos Santos Rosa (MDB)
sancionou e o PL n° 414
foi convertido na Lei
Municipal n° 1.437/2019.

Jornal Legislativo em Ação
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COM REPASSE
FINANCEIRO
AUTORIZADO
PELA CÂMARA,
CREC ALCANÇA
CAMPANHA
INÉDITA NA
COPA VERDE 2019

D

urante o ano de
2019, o Costa
Rica
Esporte
Clube (Crec) alcançou
uma campanha inédita
no futebol profissional
de Costa Rica, com a
participação na Copa
Verde.
O Crec foi confirmado
na disputa após as
desistências do Operário
e
Corumbaense,
e
representou o estado de
Mato Grosso do Sul na
competição.
Para assegurar a
participação da equipe
na Copa Verde de 2019,
a Câmara Municipal de
Vereadores
também
marcou um golaço, ao
aprovar o Projeto de Lei

CREC

CREC X CUIABÁ-MT

vencendo o primeiro jogo
por 2x0, em casa. Já na
disputa em Porto VelhoRO, o Cobra do Norte
empatou o jogo em 2x2,
garantindo a vaga para as
oitavas de final.

(PL) nº 1.293/2019, que
garantiu o repasse de
R$ 270 mil para o Crec.
A proposta foi votada
no dia 1º de julho pelos
parlamentares municipais
e recebeu votos favoráveis
Em mais uma disputa
de todos os edis.
em casa, o Crec recebeu a
O projeto aprovado equipe de Sinop, do Mato
pela Câmara autorizou o Grosso, encerrando o jogo
repasse de R$ 90 mil a cada em 2x1 para o Cobra do
fase que o time avançou. A Norte. No jogo de volta,
equipe chegou às quartas Costa Rica triunfou por
de final da competição, 3x0 sobre o time matoalcançando a melhor grossense, conquistando
campanha de um time sul- a vaga para as quartas de
mato-grossense na Copa final.
Verde.
Sob o comando do
técnico Mário Tilico, o Crec
enfrentou na primeira
fase, classificatória, o
Genus, de Rondônia,

Foto: ASSECOM/CMCR

Em casa, o Costa Rica
empatou em 1x1 com
o Cuiabá, no primeiro
jogo das quartas de final.
Porém, foi na casa do
Dourado, que o Cobra
do Norte se despediu da
competição, em um jogo
que terminou em 2x1 para
o time da capital de Mato
Grosso.
Mesmo com a derrota,
o Crec deixou a competição
com a melhor campanha
de um clube de Mato
Grosso do Sul, desde que a
Copa Verde foi criada, em

13

Foto - YvesLohan

2014. Cene, Comercial,
Operário,
Sete
de
Dourados e Corumbaense
não passaram das fases
preliminares ou iniciais.
Neste ano, o ABC caiu
na segunda fase. No
caminho, o Cobra do
Norte deixou o Genus e o
Sinop para trás.
“Fruto de uma boa
gestão, através de um
Legislativo atuante e
também do Executivo
que trabalha pelo povo
de Costa Rica, fomos
muito bem representados
nesta grande competição,
que também fomenta
a
esperança
dos
nossos jovens em ter a
oportunidade de ingressar
ao futebol profissional.
Parabéns Crec”, destacou
a vereadora Rosângela
Marçal Paes (PSB).
O edil Ailton Martins
de
Amorim
(MDB),
complementou dizendo
que “ao falar da Copa
Verde, o Crec é um dos
clubes que se manteve
em dia com sua prestação
de contas, mostrando
a
competência
do
município em todos os

setores. Participar dessa
competição
projetou
a imagem de nosso
município
em
todo
o território estadual,
atraindo investimentos,
motivando
jovens
e
adultos, proporcionando
cultura e lazer a nossa
população, que sempre
vestiu a camisa do time”,
apontou o vereador.
O Prefeito Waldeli
parabenizou
toda
a
equipe do Crec pelo bom
desempenho ao longo da
competição. “Como é do
conhecimento de todos,
o futebol está arraigado
na cultura dos brasileiros
e em Costa Rica não é
diferente. Aqui também

respiramos esse esporte!
Parabéns jogadores e
principalmente a toda
equipe do Crec, por
trazer a alegria do futebol
a nossa população”,
ressaltou o chefe do Poder
Executivo de Costa Rica.

COPA VERDE 2019
No último dia 20 de
novembro, a Copa Verde
2019 chegou ao final,
onde o Cuiabá devolveu
o placar de 1 a 0 do jogo
de ida ao Paysandu, no
Mangueirão, e levou a
decisão da competição
para os pênaltis. O time
mato-grossense venceu
por 5 a 4 e garantiu seu
bicampeonato no torneio
regional.

População costarriquense compareceu
em peso durante os jogos realizados em
casa no Estádio Laerte Paes Coelho

Foto:
ASSECOM/
CMCR
www.cmcostarica.ms.gov.br
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CÂMARA APROVA

PROJETO DE LEI QUE DECLARA DE UTILIDADE
PÚBLICA BANDA MUSICAL DA ASSEMBLEIA DE
DEUS MISSÕES, EM COSTA RICA

A

Câmara

de

o projeto, valorizando

Ve r e a d o r e s

mais

aprovou

que

por

uma

entidade

presta

relevante

unanimidade de votos o

serviço social dentro do

Projeto de Lei Ordinária

município. “A Casa de

(PL)

n°

autoria

421/2019,
do

Leis tem ajudado diversas

de

instituições

vereador

de

que

saber que essa associação

declara

utilidade

contribuirá ainda mais

pública

para o bem da nossa

municipal a Associação

sociedade.

Musical Hagnus, que é a
de

Costa Rica.
Conforme

trechos

do projeto, a associação
privada foi fundada em
05 de agosto de 2018, e
constitui uma entidade
que

visa

Rosângela.

Deus

Missões – Belém, de

promover,

por meio da música,

Banda Hagnus

Foto: Arquivo pessoal

carentes entre 2018 e
2019, por meio do projeto
Escola de Música, além
de promover o Encontro
Estadual de Bandas e
Orquestras

(EEBO),

no

mês de novembro de 2018,
em Costa Rica.

Os
vereadores
apreciaram a matéria
com
bons
olhos,
e
aprovaram
por
unanimidade de votos
o projeto. O SegundoSecretário
da
Mesa
Diretora,
Claudomiro
Martins Rosa, o Cocó

(PSD)
parabenizou
Lucas pela iniciativa do
projeto, frisando que é
de suma importância o
trabalho que a igreja vem
realizando por meio da
banda, com as crianças e
adolescentes e até mesmo
pessoas da comunidade.

“A música mexe com a
alma. Parabéns vereador
Lucas

pela

iniciativa”,

disse Cocó.
A vereadora Rosângela
Marçal Paes (PSB) contou
que é com alegria que o
Poder Legislativo aprova

APOIO FINANCEIRO
A

Câmara

Vereadores

de

de

Costa

também

apoia

financeiramente

a

Rica

Associação

Musical

Hagnus. Em 2019, os
vereadores vão contribuir
com R$ 32.500,00 para a
instituição, por meio de

a inclusão social e o

emendas parlamentares.

desenvolvimento físico e

São R$ 20 mil do Vereador

intelectual de crianças e
adolescentes,

Parabéns

vereador Lucas”, finalizou

banda musical da Igreja
Assembleia

ficamos

felizes em aprovar e

Lucas Lázaro Gerolomo
(PSB),

e

Lucas, R$ 3 mil do

buscando

Vereador

afastar o público atendido

Juvenal

da

Farmácia, R$ 2 mil do

da marginalidade e das

vereador Biri, R$ 2 mil

drogas.

da vereadora Rosângela

De
o

acordo

vereador

Lucas,

Associação
Hagnus,
Assembleia

e R$ 5.500,00 do Vereador

com

Cocó.

a

Musical

Em 2018, o vereador

Igreja

Lucas contribuiu com R$

Deus

10 mil para a instituição,

da
de

Missões-Belém, atendeu
60 crianças e adolescentes
www.cmcostarica.ms.gov.br

Por meio da música a Associação Musical Hagnus promove a inclusão social e o
desenvolvimento físico e intelectual de crianças e adolescentes

Foto: Arquivo pessoal

por meio da liberação de
emenda parlamentar.

Jornal Legislativo em Ação
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CÂMARA DE COSTA RICA APROVA
PROJETOS DE REFORMA ADMINISTRATIVA
DO GOVERNO MUNICIPAL

Câmara de
Ve r e a d o r e s
aprovou
7
projetos da reforma
administrativa, propostos
pelo Prefeito Waldeli dos
Santos Rosa (MDB), que
reformam a estrutura
administrativa
da
Prefeitura e do Serviço
Municipal de Água
e Esgoto (SAAE). Em
outubro, no dia 07, os
vereadores aprovaram
o novo Estatuto dos
Servidores
Públicos
de Costa Rica (Projeto
de Lei Complementar
– PLC - nº 84/2019).
No dia 21 de outubro,
os
parlamentares
aprovaram o novo Plano
de Cargos e Carreiras
dos
servidores
do
Poder Executivo (PLC
n° 85/2019) e o novo
Plano de Cargos e
Carreiras dos servidores
do magistério (PLC nº
86/2019).
Outros
quatro
projetos também foram
aprovados pela Casa,
entre os meses de
outubro e dezembro: a
proposta que reforma
o Plano de Carreiras do
SAAE (PLC nº 87/2019);
o projeto que dispõe
sobre
a
extinção,
criação e definição dos
cargos comissionados
no âmbito do Poder
Executivo
Municipal
(PLC
nº
88/2019);
a
proposição
que
regulamenta
a

Professores e servidores públicos acompanharam a sessão

contratação
de
servidores temporários
(PLC nº 89/2019); e o
projeto que institui,
no âmbito do Poder
Executivo, o Código de

Conduta Funcional dos
Agentes Públicos de
Costa Rica (Projeto de
Lei – PL - nº 1.301/2019).
Conforme o Prefeito,
o principal objetivo da

Professores e servidores públicos acompanharam a sessão

15

Foto: Carlos Barbosa

reforma administrativa
é
organizar
e
modernizar a estrutura
da atual legislação,
além de fazer algumas
adequações
pontuais

de acordo com o que é
praticado no país.
Os
projetos
de
reforma administrativa
foram
amplamente
debatidos
pelos

vereadores,
com
a
participação
e
contribuição
do
Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de
Costa Rica (Simcor).

Foto: Carlos Barbosa
www.cmcostarica.ms.gov.br

16

CÂMARA MUNICIPAL DE COSTA RICA-MS | ANO 1 - Nº 01 | DEZEMBRO DE 2019

CÂMARA APROVA
PROJETO QUE
OBRIGA BANCOS A
DISPONIBILIZAREM
CADEIRAS DE RODAS
PARA IDOSOS E
DEFICIENTES E
INSTALAREM BALCÕES
PERTO DE CAIXAS
ELETRÔNICOS

Jornal Legislativo em Ação

A

Câmara de
Ve r e a d o r e s
de
Costa
Rica
aprovou
por
unanimidade de votos
o Projeto de Lei (PL) nº
416/2019, que obriga
as agências bancárias
do
município
a
disponibilizarem
pelo
menos uma cadeira
de rodas para o uso de
pessoas com deficiência,
idosos e mobilidade
reduzida dentro das
instituições. Além disso,
a proposta também exige
que os bancos instalem
mesas
ou
balcões
próximos aos caixas
eletrônicos.
De
autoria
primeiro-secretário

do
da

Mesa Diretora, Jovenaldo
Francisco dos Santos,
o Juvenal da farmácia
(PSB), o projeto tem
como objetivo garantir
maior
acessibilidade
e comodidade para os
usuários das agências
bancárias.

O PL nº 416/2019
também obriga os bancos
a
disponibilizarem
canetas e grampeadores
para uso dos clientes
nas mesas ou balcões
próximos aos caixas
eletrônicos.

“O objetivo deste
projeto é garantir maior
comodidade e uma
melhor qualidade de
vida a essas pessoas.
Sabemos que existem
caixas
preferenciais
disponíveis,
porém
ainda falta estrutura
para o atendimento e
uma grande dificuldade
de locomoção dentro
das agências”, pontuou
Juvenal.

discutida e aprovada
por unanimidade de
votos pelos vereadores
na 36ª sessão legislativa,
realizada no dia 14 de
outubro de 2019, com
emenda
modificativa
do autor do projeto,
Juvenal, do Presidente
da Câmara, Averaldo
Barbosa da Costa (MDB),
e do Vereador Lucas
Lázaro Gerolomo (PSB).

A

proposta

foi

O projeto aprovado
pela
Câmara
foi
sancionado pelo Prefeito
Waldeli e convertido
em lei, que está em
vigor desde o dia 19
de novembro de 2019.
Conforme a nova norma,
as agências bancárias de
Costa Rica terão até o dia
19 de fevereiro de 2020
para se adequarem às
exigências da lei.
Os
bancos
que
descumprirem a lei
aprovada pela Câmara
serão punidos com multa
diária de 10 UFERMS
(Unidade Fiscal Estadual
de Referência de Mato
Grosso do Sul), o que
corresponde a R$ 290,70.

Agências terão que se adequar até o dia 19 de fevereiro de 2020
www.cmcostarica.ms.gov.br

Foto: Isabela Wesphalen

Caberá ao Procon do
município fiscalizar o
cumprimento da nova
lei e aplicar eventuais
multas.

Jornal Legislativo em Ação
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>>> DESTAQUES DO LEGISLATIVO

Encontro com o Governador aconteceu na cidade de Rio Verde-MS
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Foto: Chico Ribeiro

CLASSE POLÍTICA DE COSTA RICA REIVINDICA

INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA
DURANTE ENCONTRO DO

R

“GOVERNO PRESENTE”
epresentantes

atender às demandas de

população,

segundo

surpreendente, muito

pavimentação de seis

rotatória que dá acesso

da

classe

prefeitos e autoridades

ele. Artur entregou para

positiva. Mesmo com a

quilômetros da rodovia

a usina sucroalcooleira

de

municipais. O encontro

Azambuja

ofício

crise, Mato Grosso do

estadual MS-316, entre

da Atvos até a rodovia

Costa Rica participaram

ocorreu em Rio Verde-

contendo as demandas

Sul não está parado. O

a entrada do Parque

federal

de

audiência

com

MS, no Sindicato Rural

de toda classe política

Governador

Natural

região conhecida como

o

Governador

de

da cidade, em 19 de

costarriquense,

na

Azambuja atende como

Salto do Sucuriú até

setembro.

área de infraestrutura

um estadista, sem ver

a Ponte do Córrego

logística do município.

cor partidária”, disse o

Formiga.

política

Mato Grosso do Sul,
Reinaldo

Azambuja,

durante a 2ª etapa do
“Governo
projeto

Presente”,
que

gabinete,
e
de

toda

leva

secretários
a

estrutura

atendimento

Governo

o

do

do

Estado

para o interior e visa

O edil Artur Delgado

um

O Prefeito de Costa

Baird (PSC) agradeceu

Prefeito.

ao governador pelos

Rica,

Waldeli

serviços realizados no

Santos

Rosa

município, enfatizando

elogiou

a obra de pavimentação

e

asfáltica que liga Costa

estadista do governador

o

Rica

a

Reinaldo

o

MS,

um

Figueirãosonho

da

a

destacou

“Foi

uma

dos
(MDB),

Ailton

Martins

Amorim

o

durante

Azambuja.
reunião

de

Municipal

O vereador Waldomiro

Conforme o vereador

iniciativa
perfil

Reinaldo

de

(MDB),
o

encontro,

Governador

fez

compromisso
garantir

a

BR-359,

na

“Estreito”.
Lucas

Lázaro

Gerolomo

(P SB)

mencionou

também

Bocalan, o Biri (PDT)

as

também

pavimentação asfáltica

disse

que

demandas

Azambuja garantiu a

MS-316,

pavimentação

18

Costa Rica a Paraíso

quilômetros da rodovia

das Águas-MS. “Essas

estadual

no

demandas não estão

trecho que fica entre a

no esquecimento desta

de

MS-135,

que

da
liga

www.cmcostarica.ms.gov.br
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Casa, nem do poder
Executivo Municipal.
Estaremos endossando
junto
ao
prefeito
de Paraíso, Xixi, e
vereadores (da cidade
vizinha), tratando com
o governador sobre
a importância desta
rodovia”, afirmou o
vereador. (Saiba mais
no box ao lado).

para o espaço onde

Outras
ações
garantidas
pelo
Governador, segundo
o Primeiro-secretário,
Jovenaldo
Francisco
dos Santos, o Juvenal
da Farmácia (PSB), foi
a reforma das escolas
estaduais de Costa
Rica, José Ferreira
da Costa e Santos
Dumont; a lotação de
um médico legista para
a Unidade Regional de
Perícia e Identificação
(Urpi) de Costa Rica; e
a mudança da agência
do
Departamento
Estadual de Trânsito
(Detran) do município,

Delegacia da Mulher.

funciona
a

atualmente

Agência

de

Estadual

Empreendimentos

(Agesul) de Costa Rica.
Rosângela
Paes

(PSB)

Marçal
destacou

ainda a possibilidade de
o governo instalar uma
Delegacia Regional da
Polícia Civil em Costa
Rica, integrada a uma
O

vereador

Ronivaldo
Cota,

Garcia

o

(PSDB),

Roni

Cota

contou

que

ele entregou um ofício
para

o

governador,

solicitando

a

construção

de

200

unidades habitacionais
para

atender

famílias

de

as
baixa

renda do município. O
parlamentar destacou
ainda

que

após

o

encontro do “Governo
Presente”,

a

classe

política de Costa Rica
saiu fortalecida e a

população da cidade
continuará a receber
benefícios,
apesar
das
dificuldades
financeiras
que
o
estado enfrenta.

Jornal Legislativo em Ação

Governador anuncia pavimentação
da MS-316, que liga Paraíso das Águas a
Costa Rica

O
Segundosecretário, Claudomiro
Martins
Rosa,
o
Cocó
(PSD),
disse
que
a
audiência
com o governador e
secretários de Governo
alcançou
resultados
positivos, por causa da
união da classe política
de Costa Rica.

Durante o evento em

Por fim, o Vicepresidente da Câmara,
Rayner Moraes Santos
(PL),
agradeceu
o
Governador
Reinaldo
Azambuja
pela
cordialidade
na
recepção
da
classe
política
costarriquense e disse
que
os
moradores
esperam ansiosos para
agradecer pelas obras,
assim que elas forem
concluídas.

do

MDB,

Emerson

Leandro Bortolazzi, e

aniversário

de

o empresário Edson

político/

Costa

Rica,

do

Averaldo Barbosa da

Martins

município de Paraíso

Costa (MDB), destacou

Kiabo.

das

que a pavimentação

administrativo

27

Águas,
de

no

dia

setembro,

o

da

MS-316

é

Moraes,

o

LICITAÇÃO JÁ FOI

uma

ABERTA

Governador Reinaldo

reivindicação antiga da

Azambuja anunciou a

classe política de Costa

pavimentação asfáltica

Rica. “Para nossa grata

Diário Oficial do Estado

da

satisfação,

durante

de 28 de novembro

comemoração

de 2019, pela Agência

rodovia

estadual

MS-316, no trecho de

a

65 quilômetros entre

do

Costa Rica e Paraíso
das Águas.
Azambuja afirmou
que

até

2022

a

pavimentação asfáltica
ligando os municípios
será

concluída

Governo

do

pelo

Estado,

atendendo uma antiga
reivindicação da classe

“Até

o

final

do

aniversário

Paraíso

das

de

Águas,

de Empreendimentos
para

obra,

elaboração

que

garantindo
até

o

ano

de

licitação

de

projeto

executivo

2022 o asfaltamento

de engenharia, com

será

estudo de viabilidade

concluído,

beneficiando

toda

população
região”,

desta

enfatizou

o

Além do Presidente
do

Legislativo,

prestigiaram

as

até

emancipação

Rica.

uma

aniversário

convite

técnico-econômica
e

ambiental

(EVTEA), para obras
de

presidente.

asfáltica

para

Gestão

de

do

obra

de

presenteou com esta

nos

terão a pavimentação
É

Estadual

aviso

Governador

comemorações

Costa

Foi publicado no

(Agesul),

o

nosso mandato vocês

importante

do

asfáltica

Prefeito

da

rodovia

MS-316, que liga Costa
Rica

a

Paraíso

das

Águas.
Conforme

de
a

pavimentação

a

publicação, o trecho
a

ser

asfaltado

o

de Paraíso das Águas,

compreende

da

Ivan da Cruz Pereira,

entroncamento

região. É um sonho

o Xixi,

o vereador

a MS-223, em Costa

da

Ailton

Amorim

Rica, até a BR-060, em

vai virar realidade”,

(MDB), o Prefeito de

Paraíso das Águas. A

disse o governador, ao

Costa

Rica,

Waldeli

abertura do processo

discursar em Paraíso

dos

Santos

Rosa

será no dia 17 de

das Águas.

(MDB), o Presidente

desenvolvimento

www.cmcostarica.ms.gov.br

da

Câmara de Vereadores

e paraisense.

Foto: ASSECOM | Governo Presente

Presidente

comemoração ao 16º

política costarriquense

Encontro com o governador aconteceu na cidade de Rio Verde-MS

O

população

que

dezembro, às 08h.

do
com

-

-

Jornal Legislativo em Ação

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MANUTENÇÃO
DE RODOVIAS ESTADUAIS SÃO DESTAQUES EM
COBRANÇAS REALIZADAS PELA CÂMARA DE
VEREADORES DE COSTA RICA

MS//////////

A

A MS-135 possui
trechos em péssimas
condições de conservação
e trafegabilidade, sendo
que os motoristas que
usam a via sofrem com
a lama na estação das
chuvas e com a poeira na
seca, além dos buracos
que estão presentes na
rodovia o ano todo.

inúmeros pedidos da
pavimentação asfáltica
da MS-135 ligando Costa
Rica à BR-359, que dá
acesso aos municípios de
Alcinópolis (MS) e Coxim
(MS), mas pouco ou
quase nada foi feito para
solucionar de uma vez o
problema”, conclui o edil
Waldomiro Bocalan, o
Biri (PDT).

“Há nos arquivos
desta Casa de Leis

A pavimentação da
MS-135 garante a ligação

raças
às
cobranças e
ao empenho da
classe política de Costa
Rica e de Figueirão-MS,
a pavimentação asfáltica
da Rodovia Estadual
MS-223 está se tornando
realidade. Ao todo, são
61
quilômetros
que
separam um município
do outro. Com as obras
de pavimentação da MS223, serão 80 quilômetros
a menos no trajeto dos
moradores que dirigirem

de Costa Rica até CampoGrande-MS, que não
precisarão mais desviar
por Chapadão do Sul-MS
para chegar até a capital.

notícia que enfim, após
tantos pedidos, a obra é
realidade, toda a classe
política de Costa Rica e
Figueirão
comemora,
pois
vereadores
e
prefeitos das duas cidades
lutam e cobram há muito
tempo esse asfalto”,
ressaltou o vereador
Lucas Lázaro Gerolomo
(PSB).

s
vereadores
costarriquenses
também cobram
frequentemente melhorias
na Rodovia Estadual MS306, que dá acesso aos
municípios de Chapadão
do Sul-MS, Cassilândia-MS
e Alto Taquari-MT.

Barbosa, Lucas Gerolomo,

O consórcio formado

Rayner Moraes e Juvenal

pela empresa de logística

da Farmácia participaram

GLP e construtoras médias

de

pública

venceu o leilão da rodovia

realizada pelo Governo

MS-306, realizado no dia 05

do Estado, em Campo

de dezembro na B3, em São

Grande-MS, para discutir

Paulo-SP. O grupo ofereceu

o projeto de privatização

o pagamento de R$ 605,3

da MS-306, no trecho de

milhões de outorga ao

Em agosto de 2019,
os Vereadores Ailton
Amorim,
Averaldo

200 quilômetros, entre a

Governo do Mato Grosso do

divisa com Mato Grosso até

Sul, valor seis vezes maior

Cassilândia.

que o do Consórcio Via

pavimentação
asfáltica
de
aproximadamente
20 quilômetros da rodovia
estadual MS-135, no
trecho de terra que liga a
usina de álcool da Atvos
(antiga Odebrecht) até a
Rodovia Federal BR-359
foi um dos assuntos mais
discutidos e cobrados
pelos Vereadores de
Costa Rica em 2019.

MS//////////

MS//////////

135 223 306
//////////

MS//////////

//////////

G

MS//////////

“Por inúmeras vezes
o Prefeito Waldeli (dos
Santos Rosa) e nós
vereadores fomos até
Campo Grande, nos
mais diversos órgãos do
Governo do Estado, para
cobrar a pavimentação
asfáltica da MS-223.
Quando a gente recebe a

223 306
//////////

MS//////////

3 306

/
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//////////

//////////

O

audiência

//////////

A obra está dividida
em duas frentes: uma
que partiu de Costa

direta, por asfalto, de
Costa Rica a Alcinópolis
e reduz 30 quilômetros
no trajeto entre as duas
cidades vizinhas.
“Os
vereadores
estão imbuídos para
que a pavimentação
dessa
rodovia
seja
realidade em nosso
município. Gostaria de
agradecer aos deputados
estaduais,
Eduardo
Rocha e Zé Teixeira
que
vem
somando
Rica e a outra frente
que saiu de Figueirão.
O investimento total no
asfaltamento da MS223 é de R$ 84 milhões,
recursos do Fundo de
Desenvolvimento
do
Sistema
Rodoviário
de Mato Grosso do Sul
(Fundersul).
“Os prefeitos e
vereadores das duas
cidades correram atrás,
lutaram,
cobraram,
reivindicaram, pediram,
Brasil, que ofereceu uma
outorga de R$ 100 milhões.
A previsão é da
empresa
vencedora
investir R$ 1,7 bilhão na
estrada, nos próximos
cinco anos. Após definido
o vencedor do leilão, a
expectativa é de que o
contrato seja assinado até
fevereiro de 2020, e depois,
as obras tenham início.

19

esforços conosco nesta
empreitada”, enalteceu
a vereadora Rosângela
Marçal Paes (PSB).
Rosângela
Marçal
ainda frisou que a Casa
de Leis encaminhou
indicação para o Governo
do Estado, cobrando a
pavimentação asfáltica
da rodovia estadual MS316, no trecho entre a
rotatória do Salto Sucuriú
até a ponte sobre o
Córrego Formiga.
enfim, fizeram gestão
para que o Governo do
Estado lançasse o edital
de licitação. Desde o
ano passado, quando o
governador autorizou a
obra, eu posso afirmar
que todos os meses de
lá pra cá nós vereadores
de Costa Rica estivemos
na capital cobrando a
abertura da licitação”,
explicou o presidente do
Poder Legislativo local,
Averaldo Barbosa da
Costa (MDB).
Após os doze primeiros
meses
a

de

privatização,

rodovia

ganhará

acostamento ao longo de
toda extensão, construção
de

terceira

faixa

em

segmentos

críticos,

construção

de

e

novas

rotatórias, implantação de
retornos e adequação de
pontes e viadutos.
www.cmcostarica.ms.gov.br
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VEREADORES COBRAM REFORMA DA ESCOLA
SANTOS DUMONT, EM COSTA RICA

E

m
contato
direto
com
as
demandas
do
município,
os
vereadores de Costa
Rica-MS
defendem
importantes benefícios
para a população, e um
deles é a reforma da
Escola Estadual Santos
Dumont, a unidade
de ensino mais antiga
do município, com 70
anos de fundação, e que
atualmente funciona em
um prédio construído
há 38 anos.
Desde
2013,
os
vereadores
vêm
reivindicando a reforma
da
Escola
Santos
Dumont. Em resposta,
ao longo desses seis
anos, a Secretaria de
Estado de Educação
vem afirmando que
o Governo do Estado
não possui recursos
suficientes para realizar
a reforma da unidade de
ensino.

www.cmcostarica.ms.gov.br

Em setembro, o
vereador
Primeirosecretário,
Jovenaldo
Francisco dos Santos,
o Juvenal da Farmácia
(PSB), viajou até Campo
Grande, onde se reuniu
com o Diretor-geral
de
Infraestrutura,
Administração e Apoio
Escolar da Secretaria
de Estado de Educação,
Paulo
Henrique
Malacrida.
Durante
a
reunião,
Juvenal
cobrou a reforma do
prédio e das calçadas
da
Escola
Estadual
Santos Dumont, além
da reforma da Escola
Estadual José Ferreira
da Costa, ambas em
Costa Rica.
“Há um ano atrás
a equipe da Secretaria
ficou de promover
um levantamento das
necessidades da escola,
porém o mesmo não

foi realizado. Voltamos
a cobrar o Governo
do Estado pois esta
demanda existe há
muito
tempo.
Um
exemplo são as calçadas
quebradas que podem
ocasionar
acidentes
com crianças, idosos e
pessoas que circulam
pela escola. Então, em
conversa o diretor Paulo
Henrique nos garantiu
que o mais breve
possível enviará uma
equipe para verificar
as
demandas
das
escolas estaduais Santos
Dumont e José Ferreira
da Costa”, explicou
Juvenal.
O
parlamentar
Waldomiro Bocalan, o
Biri (PDT), destacou a
necessidade urgente da
reforma das calçadas
que ficam ao lado
da
Escola
Estadual
Santos
Dumont.
“Está
num
estado

Vereador Juvenal entregou requerimento solicitando
a reforma da escola Santos Dumont

realmente deplorável,
alunos, professores e
transeuntes podem se
machucar, precisamos
que o estado olhe com
carinho para nossas
escolas estaduais”, disse
Biri.
O Presidente da
Câmara,
Averaldo
Barbosa reforçou que
“infelizmente a reforma
está na dependência

da boa vontade do
Governo do Estado, da
Secretaria de Educação
do Estado, e que os
edis
vão
continuar
batendo de ‘gabinete
em gabinete’ até que as
reivindicações
sejam
atendidas”,
enfatizou
Averaldo.
Em
resposta
ao
pleito dos vereadores
costarriquenses,
a
Secretária de Estado de

Foto: Arquivo pessoal

Educação, Maria Cecília
Amendola da Motta,
encaminhou um ofício
para a Câmara de Costa
Rica. No documento,
a gestora da pasta
afirma que estão sendo
levantados os custos
da reforma da Escola
Santos Dumont, e se
o Governo do Estado
tiver
disponibilidade
financeira, a obra será
realizada.

Jornal Legislativo em Ação
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PARLAMENTARES
COBRAM EXPLICAÇÃO
DA ENERGISA
SOBRE AUMENTOS
ABUSIVOS NA CONTA
DE ENERGIA DOS
COSTARRIQUENSES

O

Legislativo
costarriquense
tem

se

mobilizado com relação
às cobranças abusivas
nas taxas cobradas pela
Energisa, concessionária
responsável

pela

distribuição de energia
nos municípios de Mato
Grosso do Sul.
Conforme o vereador
Ailton

Martins

de

cruzetas
quebradas,
árvores na fiação. Não
bastando
a
questão
dos valores, diversos
munícipes questionaram
a falta de energia não só
na zona urbana, como na
zona rural e a demora na
realização dos reparos,
ocasionando perdas dos
produtos na geladeira dos
moradores da zona rural”,
frisou, indignado, o edil.

as mesmas ocorrências:

O vereador Ronivaldo
Garcia Cota, o Roni Cota
(PSDB), afirmou que a
demanda em relação à
Energisa é antiga na Casa
de Leis de Costa Rica. “Nós
temos realmente uma
demanda muito grande
por parte da população
no sentido de tentarmos
amenizar os impactos da
falta de responsabilidade
e
comprometimento
da Energisa para com
a nossa população. Na
Assembleia Legislativa
de Mato Grosso do Sul, o
deputado estadual Marçal
Filho (PSDB) coautor,
entregou ao presidente da
Assembleia Legislativa,

para-raios

Paulo Corrêa, juntamente

Amorim (MDB), diversos
moradores

relataram

o aumento dos valores
cobrados na conta de
luz.

“Recebi

diversas

ligações de consumidores
indignados

com

o

tamanho das cobranças
que têm sido feitas pela
concessionária Energisa”,
reclamou o parlamentar
emedebista.
Outro ponto abordado
por Ailton foi a demora
na realização dos reparos
na rede elétrica, na zona
rural do município. “Todo
o ano quando começa o
período das chuvas sãos
queimados,

fatura de energia cobrada

O

Presidente

da

21

do lado do contribuinte,

pela Energisa em Costa

Câmara de Vereadores,

porém

Rica, a concessionária

Averaldo

da

elas

mudaram,

alega que a empresa é

Costa

falou

elas

acham

distribuidora de energia

sobre as várias agendas

atender

e que a Energisa atende

que os parlamentares

das concessionárias do

todas as determinações

municipais cumpriram

que dos consumidores”,

da Agência Nacional de

na capital, em busca

disse,

Energia Elétrica (Aneel).

de uma solução para o

desabafo, o presidente

problema.

da Câmara.

“Quando pegamos a
fatura de energia, e vem

Barbosa

(MDB),

“Temos uma farta

infelizmente
melhor

aos

em

Durante

hoje

anseios

tom

a

de

sessão

por exemplo R$ 300,00,

documentação

podemos calcular que

Casa, inclusive quase

no dia 21 de outubro

em torno de 50% desse

todos

de 2019, o primeiro-

com a assinatura dos 17

gasto é com a energia e os

vereadores fizeram uso

secretário,

deputados, neste mês o

outros 50% são impostos.

da tribuna para reclamar

Francisco dos Santos,

pedido da criação de uma

Então os consumidores

da Energisa. Fizeram

o Juvenal da Farmácia

Comissão Parlamentar de

devem

audiências em Campo

(PSB),

Inquérito (CPI) contra a

à leitura da conta, e

Grande

em

Energisa”, contou Roni.

procurar seus direitos no

cobrar da Energisa uma

requerimento destinado

Procon. Sabemos hoje

posição

relação

à Energisa, em nome da

que muitas pessoas não

aos

consumidores.

Casa de Leis, solicitando

têm condições de assumir

Aquilo

contas exorbitantes como

falado diariamente: as

motivos

a

agências

das contas de energia

O
José

vereador
Augusto

Maia

Vasconcellos, o Dr. Maia
(DEM), contou ainda que
ao questionar o valor da

ficar

atentos

concessionária

vem

cobrando”, disse Dr. Maia.

Moradores reclamam do aumento da conta de energia em Costa Rica

os

nesta
colegas

(MS)
com
que

para

tenho

reguladoras

foram criadas para ficar

ordinária

realizada

Jovenaldo

apresentou
plenário

explicações
do

sobre

um

os

aumento

elétrica.

Foto: ASSECOM/CMCR

www.cmcostarica.ms.gov.br
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COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR,
ESCOLA ESTADUAL SANTOS DUMONT INVESTE EM

PROJETO HORTA ESCOLAR
O
Ve r e a d o r
Lucas
Lázaro
Gerolomo (PSB),
acompanhado de uma
comitiva de alunos e
professoras da Escola
Estadual Santos Dumont
e integrantes da Agência
de
Desenvolvimento
Agrário e Extensão Rural
(Agraer) apresentaram
ao Prefeito de Costa Rica,
Waldeli dos Santos Rosa,
o projeto Horta Escolar,
no dia 22 de novembro.
Com iniciativa das
professoras
Márcia
Pereira, Simone Ferreira
e Eliete Teixeira o projeto
mobilizou toda a escola:
mais de 900 alunos
e
professores
estão
imbuídos no projeto
que transformou um
antigo campo de futebol
abandonado, em uma
horta
orgânica
que
produz alimentos que
incrementam a merenda
escolar.
Conforme
a
professora
Márcia
Pereira, o projeto Horta
Escolar só se tornou
realidade
graças
ao
apoio do vereador Lucas
Gerolomo, que liberou
recursos de emenda
parlamentar para cobrir
os custos iniciais da
construção dos canteiros
de alvenaria da horta.
“Esse projeto é a
realização de um sonho
www.cmcostarica.ms.gov.br

Aluna da escola Santos Dumont, Livia Guilardi

antigo! Sabíamos que
para
desenvolvê-lo
precisávamos,
além
de muita vontade e
envolvimento
das
pessoas, de recursos. E
juntamente com o grêmio
estudantil,
direção,
coordenação, professores
e alunos procuramos a
ajuda de parceiros. Foi
quando apresentamos o
projeto ao vereador Lucas,
onde ele abraçou a ideia
da Horta Escolar e nos
destinou uma emenda
parlamentar para dar
o pontapé inicial desse
sonho. Com o recurso
construímos 14 canteiros
de alvenaria, material que

Foto: Arquivo pessoal

ficará para turmas futuras
desenvolverem o projeto”,
conta

a

professora

Márcia.
Segundo a professora,

com uma horta linda
e tudo que está sendo
produzido
colocamos
na merenda escolar”,
frisou Márcia. Entre as

hortaliças
produzidas
na escola estão: alface,
couve,
cebolinha,
repolho, beterraba e a
cenoura.

A estudante Livia
Guilardi, de 16 anos,
contou que aprendeu
a cultivar verduras e
legumes por meio do

outra parceira do projeto é
a Agraer, que por meio do
agrônomo Altair Luis da
Silva, promoveu palestra
de orientação para alunos
e professores, sobre a
preparação do solo até o
plantio de uma horta.
“Como

iniciamos

o projeto em março,
gastamos muito tempo
na preparação e o plantio
só foi iniciado no mês de
outubro. Mas já estamos

Projeto é desenvolvido na Escola Estadual Santos Dumont

Foto: Arquivo pessoal
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Alunos durante o plantio de novas mudas

projeto Horta Escolar.
“Como é uma horta
orgânica
ela
não
possui os agrotóxicos
que encontramos nos
legumes e verduras do
mercado. Então, o gosto
é diferente! Aprendemos
a
distinguir
muitas
coisas no projeto, como
o que é raiz, o que é
mato, e a importância da
alimentação
saudável.
Estamos colocando a mão
na massa”, ressaltou Livia,
ao afirmar que na escola
ocorre uma disputa de
qual turma tem o melhor
canteiro.
A professora Márcia
concluiu que a Horta
Escolar representa um
grande
aprendizado
para todos. “É muito
significativo!
Cheguei
ouvir de alunos que
nunca tinham ido a uma
horta perguntas como:
O repolho dá embaixo
da terra? O que é um
legume ou uma raiz?
Qual alimento vai brotar
embaixo da terra, qual
não? E muitas outras

perguntas
que
eles
nos fizeram durante
o plantio. Então uma
informação que eles
absorverem sobre o
projeto, já agregou em
conhecimento para eles”,
finalizou a professora.
Durante o encontro
com o Prefeito Waldeli
e
autoridades,
os
estudantes aproveitaram
para presentear o prefeito
com alfaces produzidas
na
Horta
Orgânica.
Sempre com uma visão
empreendedora, Waldeli
teceu alguns comentários
sobre o projeto, elogiando
a iniciativa e sugerindo
que no futuro os alunos
produzam mudas para
beneficiar a comunidade
escolar
e
assim
multiplicar o número
de hortas. O Prefeito,
atendendo a um pedido
das professoras, ainda
garantiu o empenho junto
ao Governo do Estado
para a construção de um
muro no fundo da escola,
local que está exposto às
margens do Rio Sucuriú.
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Primeira colheita de alfaces da escola Santos Dumont
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Foto: Arquivo pessoal

Durante a reunião, o
vereador Lucas Gerolomo
anunciou que em 2020
ele vai assegurar mais
recursos de emenda
parlamentar
para
o
projeto Horta Escolar.
Um dos objetivos do
vereador é garantir a
quantia necessária para a
cobertura da horta.
Participaram
da
apresentação
do
projeto, representando
os professores, Márcia
Pereira e Simone Ferreira,
representando os alunos,
os estudantes do 2º Ano
B, Emily Santos, Matheus
Longate, Livia Guilardi,
Luana Ribeiro, Mariana
Simey, o engenheiro
da Agraer, Altair Luis
da Silva, o estagiário da
Agraer, Jhonatan Martins
o vereador Lucas Lázaro
Gerolomo, o Prefeito
Waldeli dos Santos Rosa,
o Secretário Municipal
de Assistência Social,
Leandro Bortolazzi e o
consultor de atendimento
do Centro de Integração
Empresa – Escola (CIEE).

Apresentação do projeto Horta Escolar ao Prefeito de Costa Rica, Waldeli
dos Santos Rosa

Foto: ASSECOM/CMCR

Vereador Lucas Lázaro Gerolomo (PSB), acompanhado de uma comitiva
de alunos e professoras da Escola Estadual Santos Dumont

Foto: ASSECOM/CMCR

www.cmcostarica.ms.gov.br
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CÂMARA VOLTA A PLEITEAR AGÊNCIA DA CAIXA
ECONÔMICA PARA COSTA RICA
e Artur Delgado Baird

serviços

(PSC)

principalmente

cobraram

mais

de

porque

estatal em Costa Rica.

habitacional.

dirigentes

nacionais

da

H

mês de outubro, na sede

o

de Costa Rica

da

Jovenaldo

Caixa

luta pela implantação

Federal,

de

DF,

uma

agência

Caixa
no

da

Econômica
município.

Em

o

Econômica

em

Brasília-

Presidente

Poder

do

Legislativo

costarriquense, Averaldo

Primeiro-secretário,
Francisco

A

de

pelo Poder Legislativo

Ve r e a d o r e s

Municipal ao Promotor

de

de Justiça da Comarca,

Costa

Rica há muito tempo

George

Cassio

vem

Abbud,

o

reivindicando

Tiosso

Ministério

melhorias nos serviços

Público Estadual (MPE)

oferecidos

pelas

ajuizou uma ação contra

operadoras de telefonia

as operadoras Vivo, Oi e

celular

município.

Tim, exigindo melhorias

Após ofício encaminhado

na prestação dos serviços

no

www.cmcostarica.ms.gov.br

encerrou

Caixa

a

expansão

de novas agências no

teremos o banco estatal

país por causa da crise

em nosso município”,

econômica nacional.

destacou o parlamentar.
Como

assim,

Juvenal

Averaldo

disse que confia em

da

Farmácia

presidente da República,

Barbosa explicou que a

uma

Jair Bolsonaro.

Caixa se comprometeu a

decisão

fazer novos estudos para

nacional da Caixa, após

o

Vereador

Jovenaldo

Francisco

dos Santos, o Juvenal
da Farmácia (PSB), os

reunião,

Mesmo

resultado

da

analisar a possibilidade
de instalação de uma
agência em Costa Rica.
No

ano

passado,

mudança
da

de

direção

a posse do presidente
Jair

Bolsonaro.

Segundo ele, o banco
estatal

pode

retomar

resultados da reunião

ainda no governo do

o projeto de expansão

foram

ex-presidente

Michel

de agências no novo

direção

governo, principalmente

positivos.

“A

dos Santos, o Juvenal

Caixa é uma das mais

Temer,

da Farmácia (PSB), e

importantes instituições

nacional

Caixa

após a retomada do

os

financeiras

país,

informou aos vereadores

crescimento econômico

pois oferece relevantes

de Costa Rica, por meio

do país.

frisou
o
Primeirosecretário,
Jovenaldo
Francisco dos Santos,
o Juvenal da Farmácia
(PSB).

queixas,

O processo judicial
movido pelo MPE de Costa
Rica contra as operadoras
Vivo, Tim e Oi tramita na
2ª Vara do Fórum de Costa
Rica, com o nº 090001980.2019.8.12.0009.

urbana, onde os clientes

Segundo dados do
Procon do município,
cerca de 85% dos usuários
de celular em Costa Rica
são clientes da empresa
Vivo. Entre as principais

relação à cobertura da

Vereadores

Ailton

Martins Amorim (MDB)

do

VEREADORES COBRAM
MELHORIAS NA QUALIDADE
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E
INTERNET MÓVEL EM COSTA RICA
Câmara

Estamos

a

confiantes que em breve

Caixa,

Primeiro -secretário,

classe política

financiamento

após a eleição do atual

Para

Brabosa da Costa (MDB),

abrir

uma agência do banco

com

audiência no final do

pretendia

agência no município,

municipais se reuniram

á vários anos a

não

âmbito dos programas

vez que os parlamentares

Foto: Carlos Barbosa

no

de ofício, que o banco

uma vez a instalação de

Essa foi a primeira

Parlamentares buscam implantação da Caixa Econômica no município

bancários,

de telefonia móvel, banda
larga e internet na cidade.

Porém, nenhuma medida

“Foram várias as
indicações e ofícios
que
nós
vereadores
encaminhamos para as
operadoras e até mesmo
ao Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC).

telefonia

foi tomada quanto à
móveis

e
no

Somos

internet
município.
abordados

diariamente

pela

população inconformada
com a qualidade dos
serviços, principalmente
pela

operadora

Vivo,”

a
da

os

cidadãos

reclamam da ausência
de cobertura do sinal
de telefonia móvel em
vários pontos da área
não conseguem receber
ou

efetuar

chamadas

e sequer enviar uma
mensagem de texto.
Os relatos dão conta
de que o problema, em
Vivo, ocorre com mais
frequência nos bairros
Vila Vale do Amanhecer,
Residencial Sonho Meu
IV,

Jardim

Eldorado,

Jornal Legislativo em Ação
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Jardim

Imbirussú,

(PL),

Residencial

Flor

secretário,

do

e

o

25

SegundoClaudomiro

Cerrado, Jardim Afonso,

Martins Rosa, o Cocó

Jardim

(PSD), se reuniram com

dos

Loteamento

Pássaros,
Flor

o assessor do senador

do

Nelson Trad Filho (PSD),

Campo, Jardim Che Roga

Edson Cool, para falar

Mi, Parque Industrial,
Jardim

São

Jardim

sobre

Francisco,

os

problemas

da telefonia e internet

Residencial

móveis em Costa Rica.

Buenos Aires, Residencial
Ramez Tebet, Sonho Meu

“Estive acompanhado

III, Sonho Meu II, Vila

do vereador Cocó, no
gabinete do assessor do

Santana, Vila Alvorada,

senador Nelsinho Trad,

e até mesmo no Centro,

onde levamos o clamor da

entre outras localidades.

sociedade costarriquense

A situação se agrava

quanto à melhoria no

ainda mais quando o

serviço de telefonia da

assunto é a cobertura
com as tecnologias de
transmissão

de

dados

operadora Vivo. Ele nos
Ação contra operadoras de telefonia móvel foi instaurada pelo Ministério Público de Costa Rica

Foto: Carlos Barbosa

móveis nominadas “3G”

cidade de Costa Rica, nos

mensagem via aplicativo

que evidencia desrespeito

BRASÍLIA-DF

e “4G”. Diversos cidadãos

mais diversos bairros, até

WhatsApp.

às normas de proteção e

reclamam da ausência de

mesmo na área central,

defesa do consumidor”,

sinal de internet móvel

nos quais não é possível

em incontáveis pontos da

sequer

“Nossa população está
pagando por serviços que
eles não têm acesso, o

No mês de julho,
em Brasília-DF, o Vicepresidente da Câmara,
Rayner Moraes Santos

enviar

uma

reclamou

Juvenal

Farmácia

da

disse que este pedido
não era só de Costa Rica,
mas de todo o estado de
Mato Grosso do Sul, com
relação a velocidade de
internet 4G e ligações”
contou Rayner.

Câmara de Vereadores doa moto Biz para a Secretaria Municipal de Saúde de Costa Rica
A

Câmara

Vereadores
Rica

de

doou

de
Costa
uma

motocicleta Honda Biz
125 ES Flex, avaliada em
aproximadamente R$ 4
mil, para a Secretaria
Municipal de Saúde da
cidade.
A

doação

motocicleta
contribuir

da
visa

com

os

serviços da Secretaria
Municipal de Saúde, que
desenvolve importantes
ações

em

benefício

da municipalidade. A
entrega ocorreu no dia
14 de maio.

Presidente da Câmara promoveu a entrega da Biz para a secretária municipal de Saúde, Adriana Tobal

Foto: ASSECOM/CMCR
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NOVOS SERVIDORES
PÚBLICOS DA CÂMARA
COMEMORAM
PRIMEIRO ANO DE
TRABALHO, APÓS
APROVAÇÃO EM
CONCURSO PÚBLICO

N

o
mês
de
novembro de
2019 completou
um
ano
que
oito
servidoras começaram a
trabalhar na Câmara de
Vereadores de Costa Rica.
Elas assumiram cargos
no Poder Legislativo
Municipal após serem
aprovadas em concurso
público, realizado pela
Casa de Leis, no ano
passado.
As novas servidoras
são: a recepcionista
Arianny
Gomes;
a
assistente
técnica
administrativa,
Luana
Garcia Dutra da Costa; a
assistente de secretaria,
Juliana Amalia Baraldi
de Souza; a contadora
Juliana Morelin Rezende;
a auxiliar de serviços
gerais, Eliane Rodrigues;
a auxiliar de serviços
gerais, Cristiane Queiroz
da Costa; a recepcionista
Valquíria Ferreira da
Costa; e a assistente
de secretaria, Priscila
Barbosa Palião Diniz.

www.cmcostarica.ms.gov.br

Para
o

celebrar

primeiro

José

Augusto

Maia

“concurseiros de plantão”.

Municipal,

Vasconcellos, o Dr. Maia

“Não desistam dos seus

completarem o primeiro

(DEM), Rosângela Marçal

sonhos, persistam! Nem

ano

Paes (PSB), e o Presidente

sempre

da

e

um primeiro momento,

Câmara,

Averaldo

Barbosa da Costa (MDB).
Entre

as

novas

funcionárias da Câmara,
está a contadora Juliana
Morelin, que disse que é
uma satisfação trabalhar
no

Poder

Legislativo

Municipal. “O sentimento
é de imensa gratidão em
fazer parte do Legislativo.
Temos

um

grande

servidores mais antigos

público,

da Casa de Leis e os

prestar o nosso serviço da

as novas servidoras se

vereadores

melhor maneira possível,

deliciaram com um coffe

Francisco

Santos,

sempre visando o bom

break, servido na tarde do

o Juvenal da Farmácia

andamento do município

dia 22 de novembro, com

(PSB),

e desta Casa de Leis”,

direito

dos

Ailton
Amorim

Martins

salgadinhos,

de

e

refrigerante.

Ronivaldo Garcia Cota,

Também

participaram

o

suco

a

Jovenaldo

Roni

Cota

Um café da tarde foi promovido para celebrar a data.

(MDB),
(PSDB),

e desta forma queremos

disse Juliana.
A contadora finalizou
deixando um recado aos

passamos

em

por isso a dica é se
manter

atualizado,

acompanhar tudo o que
acontece

politicamente

e economicamente no
Brasil e no mundo. E focar
nos estudos que uma
hora o reconhecimento
vem e a gente consegue a
vaga tão sonhada”, frisou
O
da

atual

Presidente

Câmara,

Barbosa,

por

como

auxiliares

colaboradoras,

integrando
de

o

corpo

funcionários

que

diuturnamente

trabalham na construção
e criação de Leis com
vistas a dar uma melhor
condição

de

vida

e

de dignidade a toda a
população”, enfatizou.
O Vereador Dr. Maia
lembrou que ele era o

Juliana.

vínculo com a população,

de

funcionalismo

ano

da confraternização os

Jornal Legislativo em Ação

Averaldo

destacou

a

importância das novas

Presidente da Câmara,
quando o concurso - que
resultou na contratação
das oito servidoras - foi

o

realizado no ano passado.

das

“Com muita alegria e

ações do Poder Legislativo

graças a Deus contribui

Municipal. “Os nossos

para a realização

parabéns

início dessa conquista”,

funcionárias

para

desenvolvimento

às

novas

servidoras do Parlamento

do

ressaltou o parlamentar.

Foto: ASSECOM/CMCR
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VEREADORES DE COSTA RICA GARANTEM

R$ 880 MIL EM BENEFÍCIOS
PARA A POPULAÇÃO, POR MEIO DE
EMENDAS PARLAMENTARES

O

s
vereadores
de Costa RicaMS liberaram
R$ 880 mil de emendas
parlamentares,
em
2019. Os recursos foram
investidos diretamente
nas mais diversas áreas,
principalmente
em
saúde,
infraestrutura
urbana,
esporte,
turismo e segurança
pública. Parte desse
dinheiro
também
foi
destinada
para
instituições sociais do
município.
Nesse ano, cada
um dos 11 vereadores
liberou R$ 80 mil em
emendas parlamentares,
somando R$ 880 mil
de investimentos que
beneficiam diretamente
à população. Essa quantia
financeira foi garantida
graças a uma iniciativa
exemplar do Legislativo
costarriquense,
que
reduziu o próprio repasse
– também chamado
duodécimo -, de 7%
para 6%. A diferença
de 1% é utilizada para
cobrir os custos com a
liberação das emendas
impositivas.

Confira na tabela abaixo como os vereadores de Costa Rica distribuíram as emendas parlamentares
impositivas, em 2019:




 

 

   




O

Presidente

Câmara

da

Municipal,

Averaldo

Barbosa

da

Costa (MDB), explicou
que

em

2016

os

vereadores aprovaram a
Emenda à Lei Orgânica

    







 



   



  



  



liberação das emendas

  
      



parlamentares.

 



 



 



Orçamentária

     




(LOA) de 2017 reservou

  



dentro do orçamento





  



 



 



  
 
     



* As informações são da assessoria do Gabinete do Prefeito de Costa Rica

n°

023/2016,

que

reduziu o duodécimo
da Câmara de 7% para
6%

e

o

1%

transformou
restante

recursos
os

para

custos

Com

em

cobrir

com

a

a

mudança,

no ano seguinte, pela
primeira vez na história
de Costa Rica, a Lei
Anual

R$ 550 mil de recursos
do Governo Municipal,
daquele ano, para a
liberação de emendas
parlamentares

dos

vereadores.
“Ainda
de

2016,

no
a

Municipal
que

nós

diminuir

ano
Câmara

entendeu
poderíamos
o

nosso

www.cmcostarica.ms.gov.br
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duodécimo de 7% para
6%, e esse 1% restante
se transformou em
emendas parlamentares
impositivas, já em 2017.
Dessa forma, desde 2017
os vereadores passaram
a ter essa verba, que eles
podem destinar para
as instituições sociais
legalmente constituídas
e para a realização de
várias outras obras
de pequeno vulto”,
lembrou
Averaldo
Barbosa.
Com o crescimento
progressivo
da

arrecadação municipal,
o valor total das
emendas parlamentares
subiu para R$ 715 mil
em 2018, e chegou a R$
880 mil em 2019.
O Presidente da
Câmara enfatizou que
o Poder Executivo é
obrigado a executar
as ações e os repasses
determinados
pelos
vereadores,
por
meio das emendas
impositivas.
Ele
também esclareceu que
os recursos das emendas
vêm exclusivamente da

Vereadores de Costa Rica-MS e o Prefeito, Waldeli dos Santos Rosa

www.cmcostarica.ms.gov.br

redução do repasse do
Parlamento de Costa
Rica e não afetam o
orçamento do Poder
Executivo.
“Por isso que são
chamadas
emendas
impositivas.
Os
vereadores indicam e o
prefeito é então obrigado
a
executar
aquilo
que foi determinado
pelas
emendas
parlamentares.
Inclusive,
essas
emendas não tiram
recursos do orçamento
do Poder Executivo, até

porque nós diminuímos
1% do repasse que era
feito para a Câmara
Municipal. O repasse
era de 7% e caiu para
6%.
Várias
outras
cidades criaram as
emendas
impositivas
dos vereadores, mas o
repasse para as câmaras
desses
municípios
continuou o mesmo e
nós fizemos o contrário:
as nossas emendas
são resultado direto
da redução do nosso
duodécimo”, ressaltou
o presidente da Casa de
Leis.

Jornal Legislativo em Ação
Barbosa

(FHCR), e teve um custo

exemplo,

total de R$ 115 mil, valor

entre os vários benefícios

pago integralmente por

proporcionados

à

meio da liberação de

população por meio da

emendas parlamentares

Averaldo
citou

como

liberação das emendas
parlamentares

dos vereadores.

dos

“Em muitas ocasiões

vereadores em 2019, a

nós

aquisição de um novo

recursos para a saúde,

aparelho

até

respirador

destinamos
mesmo

para

a

de anestesia, utilizado

segurança

em

por meio do Conselho

procedimentos

cirúrgicos.
equipamento

O
foi

pública,

de Segurança. Então,
a

emenda

impositiva

destinado à Fundação

ajuda muito”, finalizou

Hospitalar de Costa Rica

Averaldo Barbosa.

Foto: ASSECOM/CMCR
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>>> GIRO RÁPIDO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Foto: ASSECOM/PMCR

Câmara de Costa Rica homenageia tenente Palácios durante Sessão Solene

Foto: ASSECOM/CMCR

Vereadores de Costa Rica participaram do
movimento contra feminicídio

Foto: ASSECOM/PMCR

Câmara homenageou com Moção de Reconhecimento, as freiras Fátima
Chaparro, Keila Maria da Silva Barbosa, e Claudete Terezinha Mantovani,
integrantes da Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora Aparecida
(CIFA) pelos relevantes serviços prestados a comunidade costarriquense

Fotos: ASSECOM/PMCR

Câmara de Vereadores participa
e é homenageada durante
desfile cívico em comemoração
aos 39 anos de Costa Rica

Fotos: ASSECOM/PMCR

Legislativo de Costa Rica abriu
programação da 5ª Semana
Municipal de Combate às
Drogas

Foto: ASSECOM/PMCR

Vereador vice-presidente Rayner Moraes, entregou
em nome da Casa de Leis a homenagem de posse ao 2º
Tenente da Polícia Militar de Costa Rica, Tenente Joelson
Nobre Limeira

Fotos: ASSECOM/PMCR

Câmara de Costa Rica
homenageou Bombeiros em
Sessão Solene

Fotos: ASSECOM/PMCR

Vereadores e servidores
participam de caminhada em
alusão às campanhas Outubro
Rosa e Novembro Azul
www.cmcostarica.ms.gov.br
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Câmara de Costa Rica homenageia 14 personalidades com
“Comenda do Mérito Legislativo – Medalha José Ferreira da Costa”
Fotos: ASSECOM/PMCR

Vereador Primeiro-secretário
Jovenaldo Francisco
homenageou Sansão Batista
Rodovalho. Valdoeriky A.
Rodovalho (sobrinho), e Vivian D.
A. Rodovalho (neta), representou
Sansão para recebimento da
homenagem

Presidente da Câmara Averaldo
B. da Costa homenageou Juraci
Barbosa de Lima

Vereador Ailton Amorim
homenageou Manoelina
Aparecida de Amorim Viana

Vereador Artur Delgado Baird
homenageou Rudinei Bürgel

Vereador Segundo-secretário
Claudomiro Martins Rosa,
homenageou Oclécio R. da Silva

Vereador Lucas Gerolomo
homenageou Silvano Mariano
dos Santos

Vereador vice-presidente Rayner
Moraes homenageou Izaura
Garcia

Vereador Ronivaldo Cota
homenageou José Bernardino
Bruno

Vereador Waldomiro Bocalan
homenageou Jonas de Oliveira
Santos

Vereadora Rosângela Marçal
homenageou Bolivar Luiz da
Costa

Prefeito Municipal Waldeli
dos Santos Rosa homenageou
Esteban Palácios Rodrigues

Vice-prefeito Roberto Rodrigues
homenageou Neli Rodrigues

Fotos: Carlos Barbosa

O vereador Waldomiro Bocalan, e a
vereadora Rosângela M. Paes, foram
premiados pelo Grupo Destaque Me
Liga, do Paraná, como vereadores
destaque de Costa Rica em 2018
www.cmcostarica.ms.gov.br

Fotos: Arquivo pessoal

Ao lado do prefeito de Costa Rica, Waldeli dos
Santos Rosa, o vereador Dr. Maia recebeu o
Troféu Nelson Trad, sendo reconhecido como
Destaque Político em 2018, durante o Golden
Night UCVMS, evento promovido pela União
das Câmaras de Vereadores do Estado de Mato
Grosso do Sul (UCVMS).

Fotos: ASSECOM/PMCR

O vereador Jovenaldo Francisco dos Santos, o
Juvenal da Farmácia, recebeu pelo segundo
ano consecutivo o Troféu Ipê, como “Melhor
Vereador de Costa Rica” entre os anos de 2018
e 2019, realizado pela Associação Comercial,
Industrial e Agropastoril de Costa Rica (Aciacri)

Fotos: ASSECOM/PMCR

O vereador Artur Delgado Baird
(PSC) foi premiado pelo Grupo
Destaques Me Liga, como Vereador
Destaque de Costa Rica em 2018.

Jornal Legislativo em Ação
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No dia 06 de dezembro, 12 personalidades receberam da Câmara
Municipal de Vereadores de Costa Rica o “Título de Cidadão
Costarriquense 2019”
Fotos: Ms Todo Dia

Fotos: ASSECOM/PMCR

Em agosto Costa Rica vivenciou a
primeira etapa do maior Rally das
Américas, Sertões 2019

Presidente da Câmara Averaldo
Barbosa em nome de todos os
vereadores homenageou Alexandro
Mendes de Araújo.

Presidente da Câmara Averaldo
Barbosa homenageou Anderson
Junio Rosseto Dressler.

O Vereador Segundo-secretário
Claudomiro Martins homenageou
Andrea Pietribiasi representado
por Daniela Zago.

O Vereador Lucas Gerolomo
homenageou Beatriz Garcia
Paes

O Vereador Waldomiro Bocalan
homenageou Darlan Luiz da
Silva

O Vereador Ailton Amorim
homenageou Glauco Folchini
da Silveira

A Vereadora Rosângela Marçal
homenageou Ilda Batista da
Silva

O Vice-prefeito Roberto
Rodrigues homenageou
Jaibis Corrêa Ribeiro

Fotos: Carlos Barbosa

Em alusão a campanha os vereadores,
a vereadora e servidores da Câmara,
na primeira semana do mês,
usaram assessórios e roupas das
cores simbolizando Outubro Rosa e
Novembro Azul.

Fotos: Anna karlla Gabriel Pereira

Fotos: ASSECOM/PMCR

Em julho o município de Costa RicaMS sediou o Brasil Ride - Mundial
MTB Solo 24h

O Vereador Vice-presidente
Rayner Moraes homenageou
João Paulo Tosta de Freitas

O Vereador Primeiro-secretário
Jovenaldo dos Santos homenageou
Heraldo Franco de R. e Silva

O Vereador José Augusto Maia
homenageou Levino Faustino de
Almeida

O Vereador Ronivaldo Cota
homenageou Olga dos Santos
Garcia.

Equipe do Cerimonial da Câmara
de Vereadores de Costa Rica

www.cmcostarica.ms.gov.br
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município de Costa Rica-MS é conhecido por seu grande potencial turístico
e econômico. Foi com esse objetivo que a Câmara Municipal de Vereadores,
lançou em novembro a campanha “Costa Rica pelo Olhar do Cidadão”, que

retrata por meio da fotografia as belezas naturais do município, vistas pelos olhos da
nossa população. Confira abaixo 12 cliques enviados por nossos munícipes.

JONIR MARTINS AMORIN
Parque Natural Municipal Salto do Sucuriú.

ALDENORA JORGE
A Cachoeira das Araras está
situada a 45 km do município.

LAÍS DANIELLI ANTONIAZZI SOTO
Laís Soto, registrou o momento exato em que um
macaco-prego repousava no cabo de aço do Parque
Natural Municipal Salto do Sucuriú.

JULIANA MORELLIN REZENDE AMORIN
Parque Ecológico Municipal Vilibaldo
Rodrigues Barbosa.

ANNA KARLLA GABRIEL PEREIRA
Trilha do Salto do Sucuriú. Costa Rica sediou em julho
o Campeonato Mundial de Mountain Bike 24h.

THÁLITA FERREIRA LIVERIO LEITE
Parque Ecológico Municipal Vilibaldo
Rodrigues Barbosa.

WELLINGTON MICHEL DE OLIVEIRA MADUREIRA
Avenida José Ferreira da Costa.
JOELCIO DIVINO DA SILVA
Foto registrada no Ives Hotel com vista para o Rio Sucuriú.

LUAN BARBOSA CORREA
A Nascente do Rio Taquari (Cânions) está
localizada a 50 km do município, na MS
306 que liga Costa Rica a Baús.

EMINASSAI BARBOSA RODOVALHO
Paço Municipal de Costa Rica.
www.cmcostarica.ms.gov.br

LUIS CARLOS DOS SANTOS TEIXEIRA
Praça Joaquim Nunes na Vila Nunes.

LARAH SOFIA GOMES DIAS
Pôr do sol no Parque Ecológico Municipal
Vilibaldo Rodrigues Barbosa.

