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ia de fortes emoções na Câ-
mara Municipal de Cristalina Dna sexta-feira dia 9 de agosto 

onde num belo culto ecumênico que 
homenageou a todos os pais do muni-
cípio e também todos os pais da casa 
de leis, que encheram todos os cora-
ções de alegria. O momento foi mar-
cado quando os filhos e filhas dos ve-
readores apareceram de surpresa pa-
ra entregar-lhes pequenos mimos. 

Neste momento a emoção ve-
io à tona e as lágrimas não puderam 
ser contidas. Uma bela homenagem 
organizada pelos servidores da casa 
que deixou todos de boca aberta e de 
olhos rasos d´água.

A comemoração contou com 
as presenças do Presidente da 
Câmara Bernardo Vaccaro Fachine-
llo, do vice-presidente Silvano da 

Silva Leite, do 1º  secretário e líder 
do Prefeito na Câmara Vereador 
Marquinho Abrão, do vereador 
Valter Tomaz, do vereador José 
Orlando de Paiva, do vereador 
Marcelo Enfermeiro, da vereadora 
Cirlene de Paula Côrtes, a vereadora 
Luciana Cândida, o chefe de gabine-
te Joy Pena, do Prefeito Daniel Vaz, 
do seu chefe de gabinete Jean 
Eustáquio Magalhães, do Secretário 
de comunicação Eliézer Bispo, do co-
ordenador do Creas Igor Líbano, do 
Secretário de Planejamento Cleber 
Cruz, do gestor do Funcristal 
Professor Nelson, da secretária de ci-
dadania Kátia Gonzatti, e também o 
Pastor Jeziel Gusmão e o Padre Flávio 
que conduziram os ritos religiosos e 
abençoaram este belíssimo evento.

Ação do MP cobra 
responsabilização de 
ex-governador e da 
Enel por improbidade 
administrativa

Parceria entre 
Goiás e DF deve 
mudar a realidade 
do Entorno

Parceria visa fomentar o 
desenvolvimento e melhorar a 
qualidade de vida da 
população, a começar pelo 
transporte coletivo.
Página 7.

Ministério Público de Goiás (MP-GO) 
ingressou com ação civil pública por 
ato de improbidade contra o ex-
governador Marconi Perillo e a Enel 
Distribuição Goiás, visando ao repa-
ro do dano e aplicação das penalida-
des previstas em lei, pela remissão e 
anistia de créditos de ICMS em favor 
da empresa. Página 6.
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        O Seminário 
de Fruticultura ocor-
rido no dia 28 de ju-
nho na Câmara 
M u n i c i p a l  d e  
Cristalina já come-
ça a render bons fru-
tos, em virtude do 
grande sucesso des-
te seminário, serviu 
de gatilho para ou-
tro maior ainda geri-

Seminário de fruticultura promovido pela Câmara 
impulsiona outro grande evento no Distrito Federal

oi aprovado o Projeto de Lei 
que institui a semana munici-Fpal da pessoa com deficiência 

intelectual e múltipla e a inclui no 
calendário oficial de eventos do 
Município de Cristalina que ocorre-
rá sempre no mês de agosto de cada 
ano.

Aprovada na Câmara Lei que institui 
a semana da pessoa com deficiência

Presidente Bernardo Fachinello
visita fábrica de farinha de 
mandioca no assentamento 
Vista Alegre

presidente da Câmara Bernardo 
Vaccaro Fachinello visitou o as-Osentamento Vista Alegre para 

acompanhar como andam os progressos 
com os equipamentos agrícolas novos ad-
quiridos por ele através de emenda parla-
mentar e ainda aproveitou para ouvir as 
necessidades da comunidade afim de me-
lhorar a cada dia a qualidade de vida 
dos moradores. E ainda deu tempo 
para conhecer o processo de produ-
ção de farinha de mandioca na Casa 
da Farinha da cooperativa local. 

Impressionado com o sistema de pro-
dução o presidente Bernardo se pron-
tificou em ajudar ampliar e melhorar 
as condições de produção no intuito 
de tornar a pequena fábrica numa 
grande fonte de renda para todas as 
famílias do assentamento.

Estiveram presentes o 
Secretário de Cultura Familiar 
Gilmar de Oliveira Matos, o chefe de 
gabinete Joy Pena e o Secretário de 
Comunicação  Sandro da Rocha.

do pela COODEVASF em Brasília no 
dia 16 de agosto sobre a Rota da 
Fruticultura no Centro-Oeste, onde 
Cristalina foi apontada como um dos 
grandes modelos de desenvolvimen-
to desta cultura.

O Seminário aconteceu atra-
vés RIDE-DF(Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito 
Federal e Entorno) com o objetivo de 
buscar mais conhecimentos, parce-
rias e recursos para o plantio, manu-

tenção e distribuição de frutas. O se-
minário traz todas as informações 
para direcionar nossos agricultores 
em sua produção . 

Parabéns ao nosso chefe de 
gabinete Joy Pena que representou o 
Presidente da Câmara Bernardo 
Vaccaro Fachinello, ao empresário 
Edson Carlos da Silva e Lucas 
Barbosa pela garra e perseverança 
em nome do desenvolvimento de 
nossa agricultura.

Presenças do Presidente da Apae 
Cristalina, GO Carlos Picoloto e da 
Diretora Cristina Maróstica.
Autores :  Marquinho Abrão,  
Bernardo Vaccaro Fachinello, 
Silvano Da Silva Leite, Cirlene de 
Paula Côrtes, Valdson Tolentino 
Filho.

Aprovada a indicação do 
P r e s i d e n t e  B e r n a r d o  Va c c a r o  
Fachinello, que remete ao Senhor Diego 
Sorgatto Deputado Estadual, solicitando 
que a festa em honra ao Divino Espírito 
Santo, realizada anualmente no municí-
pio de Cristalina, seja declarada patrimô-
nio cultural imaterial do Estado de Goiás 
e incluída do calendário cívico cultural 
do estado de Goiás.
VIVA O DIVINO ESPÍRITO SANTO....

O Presidente da Câmara 
Bernardo Fachinello participou da aber-
tura da FAICRIS Feira Agroindustrial, 
Comércio e Serviços de Cristalina- 
Goiás. A feira acontecerá nos dias 17 a 
19 de Outubro no espaço das 
Barraquinhas.

Parabéns a direção da ACAIC 
pela iniciativa e todos que estão apoian-
do, principalmente o Prefeito Daniel do 
Sindicato juntamente com a Câmara 
Municipal de Cristalina.

FAICRIS
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LAVAR E AR CONDICIONADO

Klemilson 
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61 9.9624-7474 vivo 
9.8674-4257 Oi  / 9.8320-4184 Tim

AV. INÁCIO JORGE DOS SANTOS, QD. 84 LT. 11, ST. SUL I, 

AO LADO DA CERCA DO QUARTEL,  

EM FRENTE AO POSTO DE SAÚDE

ndicação aprovada: Indica-se o en-
vio de expediente ao Prefeito IDaniel Vaz, solicitando a colocação 

de equipamentos de ginástica ao ar livre 
na Praça Anuar Attiê  Vila Andrade.
Autores: Marquinho Abrão, Bernardo 
Vaccaro Fachinello, Cirlene de Paula 
Côrtes, Silvano da Rádio, Pablo Rocha 
Magela, Luciana Cândida e Valter 
Tomaz ... #juntossomosmaisfortes

r. Osório Legisla em favor da 
população. O vereador Osório Dvem destacando na apresenta-

ção de projetos relevantes para a popu-
lação de Cristalina. De sua autoria vale 
ressaltar as leis já aprovadas: LEI nº 
2.415. Que obriga a SANEAGO a ins-
talar dispositivos de eliminação de ar 
dos hidrômetros na medição de água. E 
a LEI nº 2.414 que dispõe sobre a obri-
gatoriedade de possibilitar o agenda-
mento telefônico de consultas de paci-

entes idosos e para pessoas com defi-
ciência cadastradas nas Unidades de 
Saúde do Município.   

o início do ano, o governo fede-
ral assinou o decreto nº 9.465 Naprovando uma nova estrutura 

organizacional do MEC e criando a 
Subsecretaria de Fomento às Escolas 
Cívico-Militares (Secim). O objetivo 
desta é o de implementar e fortalecer, 
junto às redes de ensino públicas, no-
vos modelos de gestão de alto nível. 

Diferente dos Colégios 
Militares, o modelo cívico-militar bus-
ca fazer uma gestão compartilhada en-
tre a Secretaria de Educação e a de 

Segurança Pública. 
Segundo o MEC, a ideia é im-

plantar 108 unidades em todos os 
Estados até 2023, sendo que há alguns 
requisitos para aderir, como por exem-
plo, baixo desempenho no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica 
(Ideb) e localização em áreas de alta 
vulnerabilidade social. Recentemente 
o Vereador Valtinho (PSD) foi até 
Goiânia para pedir o apoio do 
Deputado Estadual, Amilton Filho, 
com gestões junto aos Governos 
Federal e Estadual no sentido de im-
plantar pelo menos um colégio piloto 
no Município de Cristalina, integrando 
o programa que está sendo proposto pe-
lo Ministério da Educação (MEC).

O vereador defende que o mo-
delo de instituição trabalha com o res-
gate da cidadania e o culto dos valores 
sociais, sem interferir no processo peda-
gógico e de ensino adotado pelos colé-
gios e escolas, o que contribuiria, signi-
ficantemente, com o sistema de ensino 
municipal.

anete Andrade, a Vereadora que 
não se cansa na busca por melhori-Jas, bem estar e qualidade de vida 

para a população!
 A vereadora Janete é prestati-

va, destemida e guerreira, se mantém a 
mesma mulher de sempre, humilde, 
simples, que não desiste fácil e que tem 
lutado por Cristalina. Recentemente re-
alizou em Campos Lindos, juntamente 
com amigos voluntários e equipe, mais 
uma edição do Projeto Fazendo 
Acontecer – Gente Ajudando Gente,  a 
fim de levar atendimentos essenciais e 
importantes, de forma gratuita para a 
população, como: corte de cabelo mas-
culino e feminino, sobrancelha, limpe-
za de pele e bazar.
' Se faz necessário o trabalho em 
equipe para atender a população e quan-
do se trata de uma comunidade com pes-
soas humildes a atenção deve ser redo-
brada para podermos juntos oferecer o 
mínimo de conforto no seu dia a dia”. 
destacou a vereadora.       

VEREADORES FALAM DE SEUS PROJETOS

Dr. Osório

Valtinho

Marquinho Abrão

Janete Andrade

DROGARIAS
PAGUE MENOS

3612-1522
9 9168-9077

R 7 DE SETEMBRO, 1830, CENTRO
ESQUINA DA CÂMARA MUNICIPAL

Aberto todos os dias até às 22hs. 
Inclusive domingos e feriados.
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O Presidente da Câmara 
Municipal de Cristalina Bernardo 
Vaccaro Fachinello acompanhado do 
vice presidente Silvano da Silva 
Leite e do 1º secretário e líder do 
Prefeito Marquinho Abrão estiveram 
com o Prefeito Daniel Vaz no mo-
mento cívico do projeto Resgatando 
o Civismo e Valores da Cidadania, 
que aconteceu no Colégio Eduardo 
de Paiva coordenado pelo GGIM, que 
tem como objetivo valoriza os costu-
mes cívicos na sociedade.
 Também estiveram presen-
tes o chefe de Gabinete Jean 
Eustáquio, Secretário de Finanças 
Wisley Alcântara, Comandante da 
Polícia Municipal Roberto dos 
Santos Alves, Presidente do conse-
lho de segurança Wilson Marins. 

presidente da Câmara Municipal de Cristalina 
Bernardo Vaccaro Fachinello acompanhado do OVice Presidente Silvano da Silva Leite, 1º 

Secretário e Líder do Prefeito Marquinho Abrão e a 
vereadora Cirlene de Paula Côrtes receberam em seu 
gabinete o atleta do ciclismo Jeferson Morais, o “Paulis-
ta”, que participou da copa internacional Michelin de 
MOUNTAIN BYKE no dia 17 de agosto em Congonhas-
MG onde alcançou a 8ª posição na colocação geral se 
mantendo no top 10 geral da Categoria no país. 

“PAULISTA” o nosso atleta cristalinense

presidente da Câmara Mu-
nicipal de Cristalina Bernar-Odo Vaccaro Fachinello está 

sempre vigilante e acompanha de 
perto as obras em todos os bairros da 
cidade e em especial  no bairro 
Jardim Planalto que recebe neste mo-
mento execução do tão sonhado e 
aguardado asfalto que já se faz uma 
realidade em alguns pontos do bair-

O Presidente da Câmara 
Bernardo Vaccaro Fachinello que é 

um grande amigo da escola e está 
sempre atento às suas principais 
necessidades visitou a Escola 
Municipal Adalardo Tiradentes 
Bispo para acompanhar os trabalhos 
das obras de briquetamento de suas 
dependências proporcionando mais 
segurança e higiene para os alunos. 
Uma grande conquista onde o mérito 
dá-se ao pedido direto do Presidente 
Bernardo Fachinello ao prefeito que 

Presidente da Câmara acompanha obra de briquetamento
na Escola Adalardo Bispo

O Presidente da Câmara 
Municipal de Cristalina Bernardo 
Vaccaro Fachinello juntamente com 
seu  assessor jurídico Leandro 
Damm e o assessor de gabinete 
Carlos Sponchiado, estiveram com 
os amigos Zemar e Juliano Prezotto 
para participararem do 2 ° Encontro 
Nacional de Muladeiros que aconte-
ceu na Fazenda arrasta burro. O pre-
sidente Bernardo Fachinello acredita 
que todas as tradições regionais pre-
cisam ser mantidas e por este motivo 
está sempre presente para incentivar 
a continuidade dos bons costumes.

Bairro Jardim Planalto com obras de asfaltamento a todo vapor
Presidente da Câmara 
marca presença no 
encontro nacional de 
muladeiros

Presidente da Câmara Bernardo Fachinello e vereadores aprovam 

lei municipal para acabar com cobrança de religação de água e energia

 Câmara aprovou no 
último dia 15 de Aagosto projeto de Lei 

que proíbe a cobrança das 
taxas de religação por corte 
devido a falta de pagamento 
de água e energia no 
município de Cristalina. A 

m e d i d a  a s s e g u r a  a o s  
usuários uma religação 
imediata e sem nenhum 
ô n u s .  O  P r o j e t o  f o i  
e n c a m i n h a d o  p a r a  o  
executivo onde deverá ser 
sancionado pelo prefeito 
Daniel do Sindicato.

ro. A conquista é o esforço do presi-
dente Bernardo Fachinello que tam-
bém é um morador do bairro que 
não descansou enquanto esta obra 
chegasse aos seus vizinhos e ami-
gos, e ainda faz questão de parabe-
nizar o Prefeito Daniel Vaz e toda a 
equipe da garagem sob o comando 
do secretário de obras Fábio Barreto 
pelo empenho e dedicação.

não hesitou em atendê-lo e a bravura 
dos nossos 

 

vereadores que sempre 
dão o apoio necessário, e também a 
ação rápida e infalível do nosso 
prefeito Daniel Vaz que dia após dia 
faz uma Cristalina melhor todos. 

Parabéns a toda a equipe da 
garagem, em especial o Maurinho 
pelo empenho e dedicação para 
realização 
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Assistência técnica especializada

Ação do MP cobra responsabilização de 
ex-governador e da Enel por improbidade 
administrativa

 Ministério Público de Goiás 
(MP-GO) ingressou com Oação civil pública por ato de 

i m p r o b i d a d e  c o n t r a  o  ex -
governador Marconi Perillo e a Enel 
Distribuição Goiás, visando ao repa-
ro do dano e aplicação das penalida-
des previstas em lei, pela remissão e 
anistia de créditos de ICMS em fa-
vor da empresa.

De acordo com o autor da 
ação, promotor de Justiça Fernando 
Krebs, em 2016, Marconi Perillo efe-
tuou renúncia fiscal do imposto, em 
desobediência  à  legis lação.  
Segundo informações da então 
Secretaria de Estado da Fazenda, a 
conduta do ex-governador propici-

ou dano aos cofres públicos de qua-
se R$ 60 milhões e, por consequên-
cia, um enriquecimento ilícito da 
Enel, empresa que adquiriu a Celg 
Distribuição S.A.

O promotor explica que a re-
ceita se deu por meio do encaminha-
mento de projeto de lei à Assembleia 
Legislativa, que aprovou a medida 
sem questioná-la. Em outubro de 
2016, o ex-governador encaminhou 
o projeto com a finalidade de conce-
der crédito outorgado de ICMS cor-
respondente aos valores das obriga-
ções de qualquer natureza. Esses va-
lores são provenientes dos passivos 
contenciosos administrativos e judi-
ciais, ainda que não escriturados, da 

referida empresa, decorrentes de de-
cisões de autoridades administrati-
vas para as quais não haja mais re-
cursos e também aquelas transita-
das em julgado (que não cabem ma-
is recurso) ou acordos judiciais ou 
extrajudiciais homologados judici-
almente, cujos fatos geradores te-
nham ocorrido até 27 de janeiro de 
2015.

Após tramitação e aprova-
ção no Legislativo estadual, o proje-
to foi encaminhado e sancionado, 
dando origem à Lei n° 19.473/2016. 
O promotor sustenta que, na oca-
sião, o ex-governador descumpriu a 
Lei de Responsabilidade Fiscal, po-
is o projeto de lei não atendeu aos re-

quisitos legais exigidos para a con-
cessão de benefícios fiscais. Para 
Krebs, a escolha da data limite para 
a anistia e remissão de créditos tri-
butárias também foi benevolente de-
mais, abrindo mão da arrecadação 
de imposto devida, quando da fede-
ralização da empresa.

O promotor requereu limi-
narmente o bloqueio de bens dos aci-
onados no valor total de R$ 
285.699.668,95 e, tendo em vista a 
gravidade da conduta dos réus, a in-
denização de, pelo menos, R$ 20 mi-
lhões.  (Crist iani  Honório /  
Assessoria de Comunicação Social 
do MP-GO) 



CORREIO DE CRISTALINA CRISTALINA,  DE 2019AGOSTO 7  GERAL

Parceria entre Goiás e DF 
deve mudar a realidade 
do Entorno

s governos de Goiás e do 
Distrito Federal vão estudar Oum consórcio para integrar o 

transporte coletivo do Entorno com 
o DF. A proposta foi apresentada aos 
governadores de Goiás, Ronaldo 
Caiado, e do DF, Ibaneis Rocha, pela 
Associação  dos  Munic ípios  
Adjacentes a Brasília (Amab) nesta 
quinta-feira, dia 22. Transporte pú-
blico é um dos três eixos que gover-
nos e prefeituras da região devem tra-
balhar em conjunto a partir de agora.

“É fundamental que tenha-
mos, neste momento, uma noção ma-
ior da nossa responsabilidade em re-
lação aos problemas que acontecem 
em todos os municípios adjacentes a 
Brasília. Essa é uma ação conjunta”, 
afirmou Ronaldo Caiado, após fir-
mar parceria com o governador 
Ibaneis Rocha. O objetivo da parce-
ria, selada na cidade de Águas 
Lindas e na presença de prefeitos 
pertencentes à Associação, é unir for-
ças para promover o desenvolvi-
mento dos municípios da região do 
Entorno do Distrito Federal.

Contente com o resultado his-
tórico da reunião, Ronaldo Caiado 
ressaltou que as ações conjuntas se-
rão realizadas com total transparên-
cia. “Nós dois já entendemos e a par-
tir de agora as coisas são muito cla-
ras. Ele fala com total transparência 
e eu também. Então, as coisas serão 
resolvidas com muita tranquilidade, 
sabedores que temos que o objetivo é 

só: melhorar toda a região adjacente 
de Brasília para que a população te-
nha melhor qualidade de vida”, dis-
se.

A parceria tem como desafio 
auxiliar os prefeitos das 29 cidades 
do Entorno do Distrito Federal em 
três eixos principais: área do trans-
porte, saúde e segurança pública. 
Durante discurso, Ibaneis destacou 
que conhece as necessidades da re-
gião e agradeceu o empenho de to-
dos os agentes públicos. “Acompa-
nho o desenvolvimento de toda essa 
região com muito carinho e atenção. 
Fico feliz hoje aqui. O senhor pode 
ter certeza que nós vamos apoiar 
aquilo que for possível, que for do in-
teresse do Governo de Goiás e das 
prefeituras”, reforçou o governador 
do DF.

Anfitrião da reunião, o prefe-
ito de Águas Lindas e presidente da 
Amab, Hildo do Cadango, comemo-
rou a parceria, que trouxe grande es-
perança e expectativa aos prefeitos. 
“Quero agradecer e parabenizar aos 
dois governadores. Hoje, para nós, é 
um marco para a nossa região. A reu-
nião foi muito importante, sairão 
muitos frutos positivos. Temos aqui 
representados mais de 20 municípi-
os que compõem essa reunião e to-
dos no bem comum de fazer desta 
uma região próspera e em desenvol-
vimento”, destacou.
Fonte:
 http://www.goias.gov.br/noticias
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A GIGANTE DE GOIÁS

IMPRESSÃO - ENCADERNAÇÃO - 2ª VIA DE BOLETO - PLASTIFICAÇÃO 

CARDÁPIO - CONVITES - ARTE FINAL - PANFLETO - CARTÃO DE VISITA

REVELAÇÃO 

DE FOTOS 

Top Cópias 
Gráfica Rápida
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 Rua A, Qd 103, Lt 16, Setor Aguiar - Ao lado do Asilo  E-mail: topcopias10@gmail.com 

  
  

3612-4622  / 9 8644-3267    

DROGARIA
PLANALTO

Saúde ao 
alcance 

de todos!

Rua da Saudade, Qd.61 Lt.14 

Sala 2, Setor Noroeste

   TELE ENTREGA

3612-1312
61 9.9974-1796

AREGRAIA

Areia, Cascalho, Entulho,  Aterro, 
Pedras, Terra, Tapiocanga e outros.

Serviço com Carregadeira 
Frete com Truck e Carreta

Graia

Av. Inácio Jorge dos Santos, 
Qd 86 Lt. 02 A  St. Sul Novo 

(Próximo ao Posto de Saúde)

         61 9 9121-6018           3612-5793


