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Handebol, Bolão, Futsal e Bocha
vão defender cidade na fase estadual do JASC
São Miguel do Oeste
este domingo, dia 22, ﬁnalizaram as competições dos 53º
JASC – Jogos Abertos de Santa Catarina, etapa regional Oeste, em São
Miguel do Oeste. Os atletas migueloestinos se destacaram em diversas
modalidades, garantindo a participação na fase estadual dos JASC, que
será disputada de 20 a 30 de novembro, em Blumenau.
O município ﬁcou com a 2ª colocação e levou o troféu no geral, atrás
apenas de Chapecó, sagrando-se
campeão no Handebol, no Bolão 23 e
no Futsal, todos na categoria feminino. A bocha, naipes masculino e feminino, garantiu a segunda colocação.
Conforme as regras da competição
os primeiros e segundos colocados
participarão da etapa estadual.
O evento reuniu na última semana, em torno de 1,5 mil atletas e, no
domingo, foram entregues as premiações aos vencedores. No Handebol,
as jovens atletas disputaram o troféu
com Chapecó e venceram com placar
ﬁnal de 22 a 19.
As meninas do Futsal disputaram
o primeiro lugar com Concórdia, vencendo a partida com 5 a 2. As atletas
não perderam nenhuma partida da

N

etapa regional Oeste.
A equipe de bocha masculino disputou as ﬁnais com atletas de Santiago do Sul e Chapecó, no feminino as
disputas foram com Itapiranga e
Faxinal dos Guedes. O Futsal masculino também entrou em quadra na
manhã de domingo e alcançou a terceira colocação, obtendo vitória de 2
a 1 em cima de São Lourenço.
Já o basquete masculino acabou

perdendo para a cidade de Concórdia e permaneceu em 4º lugar. Também ﬁcou em 4º lugar, o Bolão 23, no
naipe masculino.
São Miguel do Oeste foi o segundo município que mais recebeu troféus na competição e os demais
resultados podem ser conferidos no
Boletim Final em anexo, o qual detalha os resultados ﬁnais nas sete modalidades da etapa regional Oeste.
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Decisão

Jogo entre Guarani e Ouro Verde é adiado para o dia 6
Descanso
forte chuva que tem
acometido a região foi
fator determinante para
não realização da partida
neste domingo em Descanso, entre as equipes de
Ouro Verde e Guarani. A
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decisão foi tomada pelo
juiz da partida no início da
tarde de domingo, pouco
antes do horário previsto
para o início da partida.
A grande ﬁnal da competição foi adiada para o
dia 06 de outubro, às 15h.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GUARACIABA
AUDIÊNCIA PÚBLICA DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS
SEGUNDO QUADRIMESTRE do exercício de 2013
Lei Complementar n°101/2000, Art. 9º, § 4º
CONVITE
A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece no § 4º do artigo 9º que até o ﬁnal dos meses de maio, setembro e
fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas ﬁscais de cada quadrimestre, em
audiência pública na comissão referida no § 1o do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas
estaduais e municipais.
Em Cumprimento a tal disposição legal, a Administração Municipal de GUARACIABA, Estado De Santa Catarina
através do presente convida Vossa Senhoria e a população em geral do Município para participar da AUDIÊNCIA
PÚBLICA, onde será demonstrado e avaliado o cumprimento das metas ﬁscais relativo ao SEGUNDO QUADRIMESTRE
do exercício de 2013, a qual será realizada no próximo dia 26 de Setembro de 2013, às 16:30 horas, tendo como local a
Centro de Múltiplo Uso Armando Domingos Montagna.
Um dos pilares de sustentação da Lei de Responsabilidade Fiscal é a transparência da gestão ﬁscal mediante a
participação popular. Assim, sua presença na audiência pública acima mencionada é de extrema importância pela
oportunidade do efetivo exercício da cidadania e colaboração com o Poder Público.
GUARACIABA(SC), 10 de SETEMBRO de 2013.

