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Na úl�ma segunda-feira, 17/02, a Câmara Municipal de Santo 
Antônio do Descoberto dei início aos trabalhos legisla�vos do ano 
de 2020.
Na ocasião, o prefeito falou sobre a importância da união entre os 
poderes: sem a valorização e união dos poderes a cidade padece, o 
arbítrio prospera e o caos se instaura. Assim, fica claro que cada 
agente polí�co tem o compromisso de fazer o melhor por todos, 
visto que foi eleito para ajudar a garan�r a construção de uma 
cidade desenvolvida sob os pressupostos da governabilidade e da 
igualdade de oportunidades.Ainda afirmou ter consciência de que 
terá pouco tempo, mas possui convicção de que unidos iremos 
longe. “Juntos conseguiremos alcançar maiores vitórias. Nós todos 
somos responsáveis pela reconstrução de Santo Antônio do 
Descoberto”, disse.
A missão da prefeitura, a par�r de agora, é assumir com mãos 
firmes o processo administra�vo, pautado pela responsabilidade 
fiscal, pelo equilíbrio das finanças e por rigorosos critérios de 
planejamento e boa gestão.

Dia, 18/02, aconteceu uma reunião entre a Prefeitura de 
Santo Antônio do Descoberto e o Sindicato dos Servidores 
– SindSAD no intuito de resolver o pagamento dos salários 
dos servidores que estão em atraso. O Prefeito, Aleandro 
Caldato, afirma que não se paga uma balinha até que não 
se regularize os pagamentos dos servidores.  “Queremos 
retomar a ordem e peço desculpas”, desabafou. Ele ainda 
enfa�zou: estamos aqui para servir e não para sermos 
servidos. Segundo o chefe do Execu�vo municipal, a 
secretária de Educação Rosa Adiles de Sá tem total 
autonomia para tratar e resolver os problemas da 
Educação. A Secretária firmou o compromisso de buscar 
uma solução perante o Judiciário.  Ficou marcado para 
amanhã, 19/02, um novo encontro para deliberar sobre o 
imbróglio.

Início dos trabalhos – abertura do ano legisla�vo de 2020

Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto e o Sindicato dos Servidores tratam sobre pagamento
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A quadra 101, do Parque Estrela 
Dalva XIV, vai começar o carnaval 
com o pé direito. No dia 19/02, a 
Prefeitura começou a roçagem, 
patrolamento e o cascalhamento da 
pista. Agora os moradores do local 
terão mais conforto para transitar na 
região.

Mãos à obra no Parque Estrela Dalva XIV

Foram retomadas as ações de 
recuperação da Avenida Pio XII. 
Um trabalho que foi iniciado no 
ano passado e agora a obra será 
finalizada.

Seguimos a todo vapor

O Judiciário desbloqueou a verba para o pagamento dos servidores efe�vos 
e sele�vos. Agora a Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto aguarda 
apenas a liberação do token pelo banco para regularizar a situação. Dessa 
forma, a boa no�cia é que as aulas tem previsão de retorno após o carnaval. 
É a prefeitura trabalhando em prol dos servidores e da Educação.

Boa nova aos servidores de Santo Antônio do Descoberto
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Vem novidade boooa por aí! 
O Governo do Estado de Goiás fará a cessão do 
an�go Colégio CAIC José Elias de Azevedo para a 
Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto.
A gestão municipal usará o local para a ins�tuir o 
novo Centro Administra�vo. Todos os seus 
departamentos estarão em um mesmo espaço, 
visando assim a contenção de gastos, uma 
enorme ajuda no equilíbrio financeiro, pois a 
prefeitura tem hoje vários imóveis que são 
alugados para que as secretarias possam 
funcionar. 
Com essa mudança a população poderá ter 
acesso a vários setores de forma mais rápida e 
eficiente.Muitas novidades ainda estão por aí. 
Con�nuem acompanhando!

A população pediu e a Prefeitura de Santo 
Antônio do Descoberto atendeu. A ponte na 
entrada da cidade foi  reparada: foram 
executados os serviços de desentupimento da 
drenagem de água de chuva, roçagem, limpeza 
da cabeça da ponte e canalização da água. A 
ligação fica na GO-225 entre o DF e o município.

Ponte de cara nova

Prefeitura municipal de “casa” nova

A prefeitura municipal comprome�da com a transparência, a é�ca e, 
principalmente, com o cidadão vem informar a população sobre um novo 
bloqueio judicial nas contas bancárias. Dessa vez, o repasse do Fundo de 
Par�cipação dos Municípios (FPM) no valor de R$ 165 mil não foi creditado 
em função do atraso no pagamento do PASEP de novembro e dezembro. O 
pagamento deveria ter sido realizado no dia 20 de cada mês, porém só foi 
realizado no início de fevereiro. Além disso, ontem, 20/02, houve o resgate de 
R$ 70 mil de requisição de pequeno valor (RPV’s). Ela é uma requisição de 
pagamento que se faz a um ente público em razão de uma dívida reconhecida 
por sentença judicial defini�va em que não se pode mais recorrer.
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