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INDICAÇÃONº. 055/2018

N°: 055/2018

O Vereador VITAL ALVESDOSSANTOSautor da presente indicação a qual subscrevem os
Vereadores ADAUTO ALVES DE MACEDO, ELIAS SOUZA DE REZENDE,OSVALDO DE FIGUEIREDO
MARIANO E PEDROLuís DA SILVAALMEIDA, requer que, ouvido o Soberano Plenário desta Casa de
Leis, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor FRANCISCODEPAULARIBEIROJÚNIOR,
Prefeito Municipal de Rochedo/MS, solicitando que o Município cadastre a Escola Municipal Reunidas
"Elza Abadia de Oliveira Novaes" no CONFUNLES,conforme Edital 001/2018, para que o Município
participe da seleção de Plano de Trabalho de Órgãos Públicos da Secretaria de Meio Ambiente,
Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (SEMAGRO) que destina RS 1 milhão
em recursos do Fundo de Defesa e Reparação de Interesses Difusos e Lesados (FUNLES) para
propostas feitas por prefeituras, secretarias, fundações e outros órgãos estaduais e municipais, a fim
de que seja restaurada e transformada em Museu, devolvendo o imóvel a coletividade para o resgate
da memória da história de Rochedo junto a sociedade.

JUSTIFICATIVA

O Edital 001/2018 foi publicado no último dia 15/05/2018 no Diário Oficial do Estado de
Mato Grosso do Sul e dessa vez é voltado exclusivamente ao setor público, por isso, para
investimentos principalmente no interior, onde as prefeituras municipais podem solicitar recursos
para implantação de projetos que beneficiem a sociedade ou atendam a situações críticas,
emergenciais, diante dessas hipóteses de solicitações e considerando que o edital determina que só
as prefeituras podem fazer o cadastramento dos projetos no CONFULESpara participar da seleção
de propostas e reconhecendo a importância histórica da Escola Municipal Reunidas "Elza Abadia de
Oliveira Novaes" este Vereador solicita ao Senhor Prefeito Municipal que formalize, junto as
secretárias competentes um projeto para reforma estrutural desse patrimônio que já teve tanta
importância para a formação do nosso Município e que hoje está sem destinação adequada,
transformando-a em um Museu Municipal, sem descartar a utilização da estrutura recuperada para
realização de cursos e eventos culturais, contribuindo assim para preservação da historio de nosso
Município. A

De acordo com o edital, os projetos poderão pleitear, individualmente, de RS30 (trinta
mil Reais) até RS200 (duzentos mil Reais) para aquisição de equipamentos e obras de infraestrutura Ü
urbana que contribuam para a recuperação de bens de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico e a outros interesses difusos e coletivos.
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Os Planos de Trabalho devem ser entregues pessoalmente no setor de protocolo da
SEMAGRO - Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura
Familiar, em envelope lacrado, até o dia 13 de junho de 2018, portanto há prazo hábil para sua
elaboração e, sabedores que a Prefeitura Municipal conta com servidores capacitados para
elaboração de projeto de tão grande importância para os munícipes, temos certeza que tal
providencia não deixará de ser atendida por Vossa Excelência.

Plenários das Deliberações "Ademor Gomes Sondim", em Rochedo 28 de maio de 2018.

VITALALVESDOSSANTOS
Vereador

ADA MACEDO ZENDE

OSVALDODEF~~~REDO MARIANO
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Publicado edital do Funles com R$ 1 milhão para o setor público municipal e estadual

Campo Grande (MS) - Foi publicado na edição desta terça-feira (15) no Diário Oficiai do Estado (DOE) o edital ConFunles
001/2018 para seleção de Plano de Trabalho de Órgãos Públicos. A publicação do Governo do Estado, feita pela
Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) destina R$ 1
milhão em recursos do Fundo de Defesa e Reparação de Interesses Difusos e Lesados (Funles) para propostas feitas por
prefeituras, secretarias, fundações e outros órgãos estaduais e municipais.

"Esse é o segundo edital que lançamos desde que o Fundo foi reativado. É o primeiro edital voltado exclusivamente ao
setor público, por isso, é somente para investimentos, sendo que o foco principal é o interior. As prefeituras municipais,
por exemplo, podem solicitar recursos para um laboratório de informática, ou atender a situações críticas, emergenciais,
como reformas e aquisição de algum tipo de equipamento", informa o secretário da Semagro, Jaime Verruck.

De acordo com o edital, os projetos poderão pleitear, individualmente, de R$ 30 mil a R$ 200 mil. As despesas apoiadas
são: aquisição de equipamentos e obras de infraestrutura urbana ou rural, que contribuam para a promoção, defesa e/ou
recuperação à coletividade dos bens e direitos relacionados ao meio ambiente; ao consumidor; ao valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico; à ordem urbanística; a honra e a dignidade dos grupos raciais, étnicos ou religiosos; ao
patrimônio público e social e a outros interesses difusos e coletivos.

Os Planos de Trabalho devem ser entregues pessoalmente no setor de protocolo da Semagro - na avenida
Desembargador José Nunes da Cunha, s/n°, Bloco 12, Parque dos Poderes, Campo Grande - de segunda a sexta-feira, das
7h30 às 17h. Não há taxa para participação da seleção. A entrega deve ser feita em envelope lacrado no período de até 30
dias a contar da publicação deste edital - até 13 de junho. Não serão aceitas propostas enviadas via Correios e/ou correio
eletrônico.

As propostas serão selecionadas pelo Confules e, posteriormente, publicadas no DOE. Cada órgão público estadual e
municipal, administração direta e indireta poderá apresentar apenas um Plano de Trabalho, sendo que o segundo Plano
de Trabalho protocolado com idêntico CNPJ de outro anteriormente protocolado será excluído do certame. O Plano de
Trabalho apresentado deverá prever, se for o caso, a acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência.

Após a seleção, aprovação e divulgação das propostas, a Semagro adotará todas as providências necessárias a regular
celebração do Convênio, nos termos dos normativos vigentes sobre a matéria e as boas práticas da Administração
Pública, bem como em atenção às orientações dos órgãos de controle.

A celebração do Convênio será condicionada à regularidade dos requisitos previstos no Decreto Estadual n° 11.261, de
16 de junho de 2003 e suas alterações, pela Resolução/Sefaz nO2093, de 24 de outubro de 2007 e demais legislação
aplicável. Poderá haver aporte de contrapartida por parte do Proponente, para consecução do objeto.

O esclarecimento de dúvidas sobre o edital, bem como as informações adicionais eventualmente necessárias poderão ser
obtidos pelo e-mail (funles@semagro.ms.gov.br) fazendo constar no campo assunto Edital Confules n° 001/2018 e a
identificação do proponente.
http://www.ms.gov.br/publicado-edital-do-funles-com-r-1-miIhao-para-o-setor-publico-municipal-e-estadual/)? .'
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Sobre o Funles

o Funles foi criado há 20 anos em nível federal e, em Mato Grosso do Sul, foi instituído pela Lei Estadual na1.721/1.996 e
regulamentado pelo decreto estadual na10.871/2002. No ano passado, a Semagro lançou edital de chamamento do
Funles no valor de R$ 1,5 milhão. Foi a primeira utilização do Fundo desde a sua regulamentação. Até o momento, a
Semagro já repassou R$ 1 milhão aos projetos contemplados nessa edição.

o Fundo é gerido por um Conselho Gestor composto por quatro membros governamentais e quatro de entidades civis e
presidido pelo secretário estadual Jaime Verruck. O Funles recebe recursos como compensação por danos causados ao
patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou
religiosos, à ordem urbanística, ou a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

As receitas que compõem o Fundo são provenientes de indenizações decorrentes de condenações judiciais por danos
causados a bens e direitos, multas judiciárias, indenizações e compensações previstas em acordos coletivos, inclusive
termo de ajustamento de conduta, bem como multas por descumprimento desses acordos. O Fundo também pode
receber contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras. Qualquer entidade,
organismos oficiais e instituições de pesquisa podem apresentar projetos pleiteando recursos do fundo.

Marcelo Armôa - Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção eAgricultura Familiar
(Semagro)

Foto: Edemir Rodrigues
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