02 JORNAL IMAGEM www.oimagem.com.br

GERAL

São Miguel do Oeste - Quarta-feira, 25/09/2013 - Edição 676

Estudantes participam do 8º Festival
de integração “Mundo da Dança”

EDITORIAL
jornal@oimagem.com.br

As gargalhadas do
governador

O

auditório do Colégio Jesus Maria José foi palco,
no último dia 18, de um encontro das lideranças
políticas da região quando o governo de Santa Catarina
prestou contas de suas ações na região do Extremooeste. Quem imaginou um evento marcado por discursos tradicionais onde os políticos estariam preocupados em marcar território e tirar dividendos eleitoreiros,
foi surpreendido pelo discurso inusitado do governador Raimundo Colombo.
Coube ao Secretário do Desenvolvimento Regional,
Volmir Giumbelli a apresentação dos números oﬁciais
dos valores investidos nas obras realizadas na região, as
que estão em andamento, bem como as projetadas. Ressalta-se que os valores anunciados não podem ser desprezados, até por que todos os municípios receberão
recursos para obras importantes e urgentes.
No entanto, foi reservada ao governador a avaliação
do que foi anunciado. Colombo discorreu sobre o progresso que as obras representam e o desejo de ampliar
os investimentos para números jamais investidos na
região e estado em uma administração apenas. Mas,
não foi a realização das obras em si que marcaram o discurso do mais alto mandatário catarinense. Os entraves
burocráticos e jurídicos, segundo Colombo, são hoje, os
grandes vilões para a realização e atraso nas obras de
qualquer natureza. Citou vários exemplos que, de tão
hilários, deram ares de desestímulo aos administradores públicos, mas arrancaram risos da plateia e longas
gargalhadas do governador quando fez analogias dos
casos com situações que viveu com amigos de sua vida
pública.
Ficou a sensação de que, para cada ação mal executada, um recurso desviado e um favorecimento descoberto, os órgãos controladores são fortalecidos e novas
leis são implantadas ao ponto de engessar deﬁnitivamente as administrações públicas.

O Festival de Dança nosso município, comenaconteceu em Caibí, nas tou.
categorias Educação
Infantil, Série iniciais, Séries Finais e projetos sociais.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Para o Secretário Paulo
Cardoso, o município já
Atendendo ao disposto no § 4º do artigo 9º da
disponibiliza aulas de danlei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
ças e pretende além de
combinado com o artigo 28 da lei municipal nº
competir, buscar novas
684, de 31/10/2006, o Poder Executivo do município de
experiências que possam
Descanso, estado de Santa Catarina, realizará
ser aplicadas no futuro em
AUDIÊNCIA PÚBLICA para demonstração e avaliação
do cumprimento das metas ﬁscais e prestação de Contas
do 2º QUADRIMESTRE DE 2013, no dia 30 de setembro
MUNICIPIO DE DESCANSO
de 2013, na comissão da câmara municipal de Vereadores,
situada na Rua José Bonifácio, 455, centro, com início ás
AVISO DE LICITAÇÃO
17h. Diante do exposto, ﬁca convocada a população
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2013
Descansense para participar do evento.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2013
Prefeitura
municipal de descanso, 16 de setembro de
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de
2013
higiene, limpeza e outros para o Centro de Referência de
Assistência Social-CRAS, com recursos do PBFI, conforme
Hélio José Daltoé
as especiﬁcações contidas no edital e em seus anexos.
Prefeito
Municipal
Recebimento dos envelopes de documentação e propostas
até às 09:00 horas do dia 08/10/2013, no Dpto de Licitações
da Prefeitura Municipal, a Av. Marechal Deodoro, 146,
iniciando a fase de lances às 09:00 horas do mesmo dia. A
integra do Edital encontra-se no endereço eletrônico
www.descanso.sc.gov.br Informações pelo fone (049) 3623
0161.
Descanso/SC, 19 de Setembro de 2013.

Descanso
secretaria do Bem
estar Social, juntamente com os alunos do
Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, participou na sextafeira dia 20, do oitavo festival de integração “Mundo da Dança”, com cerca
de 15 alunos que frequentam o programa.

A

Hélio José Daltoé
Prefeito Municipal
MUNICIPIO DE DESCANSO
AVISO DE LICITAÇÃO

Até a próxima!

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 67/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2013
Objeto: Aquisição de sêmen bovino em atendimento ao
programa de melhoramento genético animal do município,
com recursos próprios, conforme as especiﬁcações contidas
no edital e em seus anexos. Recebimento dos envelopes de
documentação e propostas até às 09:00 horas do dia
09/10/2013, no Dpto de Licitações da Prefeitura Municipal,
a Av. Marechal Deodoro, 146, iniciando a fase de lances às
09:00 horas do mesmo dia. A integra do Edital encontra-se no
endereço eletrônico www.descanso.sc.gov.br Informações
pelo fone (049) 3623 0161.
Descanso/SC, 23 de Setembro de 2013.
Hélio José Daltoé
Prefeito Municipal
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