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ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA, do 3º Período Legislativo, da 17ª Legislatura da Câmara
Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, realizada com início às 19 horas, do dia 01 de
outubro de 2.019, em sua sede própria à Rua Campo Grande, 353, Camapuã-MS; presentes os Senhores
Vereadores: Ver. Lellis Ferreira da Silva – Presidente; Verª. Drª. Márcia – 1ª Vice-Presidente - Ver.
Ronnie Sandro - 2º Vice-Presidente; Ver. Pedrinho Cabeleireiro – 1° Secretário; Ver. Aloizio
Targino - 2º Secretário; Ver. Almir Ávila; Ver. Antônio Borracheiro; Ver. Chitão; Ver. Hugo
Bomfim. Comprovado o número legal de Vereadores para a abertura dos trabalhos, o Vereador Lellis
Ferreira da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã-MS, invocando a
proteção de Deus e, em nome da liberdade e da democracia, declarou aberta a presente Sessão. Em
seguida, entrou em discussão a Ata da 25ª Sessão Ordinária, do 3º Período Legislativo, da 17ª
Legislatura, do dia 24 de setembro de 2019. Em seguida, o Presidente colocou em votação a referida
ata, a qual foi aprovada por unanimidade. [1]1º Secretário – Ver. Pedrinho Cabeleireiro – OFÍCIO
Nº. 118/2019. De: Eliane Cristina Tetilia Dias – Presidente – SPIC. Vimos por meio deste, encaminhar
prestação de contas da 6ª Parcela do Termo de Fomento 004/2019 firmado entre a Prefeitura Municipal
de Camapuã e à Sociedade de Proteção aos Idosos de Camapuã. Aproveitamos o ensejo para renovar os
nossos protestos da mais elevada estima e consideração. Eliane Cristina Tetilia Dias – Presidente –
SPIC. OFÍCIO Nº. 121/2019. De: Eliane Cristina Tetilia Dias – Presidente – SPIC. Vimos por meio
deste, encaminhar prestação de contas da 2ª Parcela do Termo de Fomento 006/2019 firmado entre a
Prefeitura Municipal de Camapuã e a Sociedade de Proteção aos Idosos de Camapuã. Aproveitamos o
ensejo para renovar os nossos protestos da mais elevada estima e consideração. Eliane Cristina Tetilia
Dias – Presidente – SPIC. OFÍCIO Nº 0145/2019/1ªPJC. À Sua Excelência, o Senhor Lellis Ferreira da
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Silva – Presidente da Câmara de Camapuã-MS. Cumprimentando-o cordialmente, comunico que o
Inquérito Civil 06.2017.00000771-5 em referência foi arquivado nesta 1ª Promotoria de Justiça de
Camapuã, sendo os autos remetidos ao Conselho Superior do Ministério Público para reexame, podendo
qualquer interessado, co-legitimado ou não, oferecer razões e juntar documentos que possam contribuir
para a decisão do Conselho Superior do Ministério Público quando da revisão do arquivamento deste
inquérito civil, nos termos do art. 26, § 8º, da Resolução nº015/2007-PGJ. Lindomar Tiago Rodrigues –
Promotor de Justiça. INQUERITO CIVIL Nº 06.2017.00000771-5. Despacho. Trata-se de Inquérito
Civil instaurado em 20.05.2017, objetivando “apurar” eventual irregularidade no quadro de funcionários
comissionados na Câmara de Vereadores de Camapuã, conforme portaria. Esse Egrégio Conselho
Superior do Ministério Público converteu o julgamento da decisão de arquivamento do procedimento em
diligência “sugerindo que a Promotoria de Justiça requisite à Câmara Municipal de Camapuã cópia da
Resolução que especifica as funções exercidas pelo Assessor Jurídico e efetue análise quanto à
regularidade do exercício do cargo” (fl. 85). Assim, para cumprir a determinação acima transcrita, foi
expedido ofício à Câmara Municipal cuja resposta trouxe a Resolução nº 013, de 05 de dezembro de
2018 (fls. 90/96), da qual se extrai a disciplina das atribuições das funções exercidas pelo Assessor
Jurídico da Câmara Municipal de Camapuã (fl. 92). Cumprida a determinação do Conselho Superior,
conforme despacho (fl. 87) e documentação acostada às fls. 90/96, e não havendo notícia de
descumprimento da disciplina posta na mencionada Resolução 13/2018 pelo Assessor Jurídico da
Câmara Municipal de Camapuã, ratifica-se a decisão de arquivamento de fls. 72-76, devolvendo-se o
feito ao eg. Conselho Superior do Ministério Público de Mato Grosso do Sul para apreciação e
deliberação, nos termos da Resolução 15/2007-PGJ. Lindomar Tiago Rodrigues – Promotor de
Justiça. MINISTÉRIO PÚBLICO. Solicitação de informações. À sua Excelência Senhor Lellis Ferreira
da Silva. Silva – Presidente da Câmara de Camapuã-MS. Cumprimentando-o cordialmente, solicito a
Vossa Excelência, que no prazo de 10 (dez) dias, visando instruir a notícia de fato
01.2019.00005876-7 em referência, informe a 1ª Promotoria de Justiça as providencias adotadas
em relação às irregularidades constatadas nos proventos pagos a servidora Irene Vieira de
Oliveira. Ao ensejo renovo os protestos de elevada estima e distinta consideração. Lindomar Tiago
Rodrigues – Promotor de Justiça. OFÍCIO Nº 0141/2019/1ªPJC. À Sua Excelência, o Senhor Lellis
Ferreira da Silva – Presidente da Câmara de Camapuã-MS. Assunto: Referente ao Inquérito Civil nº
06.2018.00002253-1. Senhor Presidente, cumprimentando-o cordialmente, e visando instruir o
procedimento em referência, requisito informações acerca das providências adotadas diante do
relatório da Comissão Processante nº 001/2018, datado de 18 de junho de 2018, além de cópia
integral de seu referido processo, no prazo de 10 (dez) dias, com fulcro nos arts. 129, VI, da
Constituição Federal, 27, I, alínea b, da Lei Complementar Estadual 72/1994, 26, I, alínea b, da Lei
8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e 10 da Lei 7.347/1985 (Ação Civil Pública).
Lindomar Tiago Rodrigues – Promotor de Justiça. OFÍCIO CMV Nº 496/2019. Excelentíssimo Senhor
Lindomar Tiago Rodrigues – Promotor de Justiça de Camapuã-MS. Resposta de Solicitação – Inquérito
Civil nº 06.2018.00002253-1. Senhor Promotor, em atenção ao Ofício nº 0141/2019/1ªPJC,
encaminhamos a Vossa Excelência cópia integral do processo referente à Comissão Processante, cujo
objeto é, “Apuração de responsabilidade do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal por crime de
improbidade administrativa e fraude em licitação contra a Administração Pública”. Sendo só para o
momento, elevamos votos de estima e consideração. Vereador Lellis Ferreira da Silva – Presidente.
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OFÍCIO CMV Nº 497/2019. À Concessionária Energisa Campo Grande-MS. Prezado Senhor, através do
presente, vimos solicitar a vossa senhoria que determine a realização de serviço de poda de árvores
existentes em frente ao prédio da Câmara Municipal, uma vez que estão atingindo a fiação elétrica e
pode, a qualquer momento, causar curto circuito e ocasionar a queda de energia no recinto, aliás, o que
ocorreu recentemente, prejudicando o andamento dos trabalhos do órgão. Prejuízo maior ainda poderia
ser causado se o evento danoso ocorrer no período noturno. Salientamos, ainda, que as sessões
legislativas ordinárias ocorrem no período noturno, assim como os plenários são cedidos a diversas
entidades e o comprometimento da energia pode ocasionar diversos prejuízos e transtornos, também a
essas entidades. Pedimos a urgência no atendimento desta solicitação. Na expectativa de pronto
atendimento, reiteramos votos de estima e apreço. Vereador Lellis Ferreira da Silva – Presidente.
OFÍCIO CMV Nº 498/2019. Ilustríssimo Senhor Jailton Ezequiel – Diretor da Sigma Assessoria em
Gestão Pública Campo Grande-MS. Prezado Senhor, através do presente, vimos solicitar de vossa
senhoria que envie a esta Câmara Municipal a relação (planilha ou relatório) contendo o nome de todos
os candidatos inscritos (concorrentes) no concurso público de provas e títulos realizado no ano de 2016,
visando o preenchimento de vagas do Quadro Permanente desta Casa de Leis, realizado sob vossa
responsabilidade. O presente pedido é para que tais informações fiquem arquivadas nesta Câmara, bem
como, para ser encaminhadas, via SICAP, ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, uma
vez que não constam em nossos arquivos. Solicitamos ainda, que na relação conste, além dos nomes
completos dos inscritos, também os dados pessoais dos candidatos (RG, CPF, endereço...). Na certeza de
vossa compreensão, solicitamos o atendimento em caráter de urgência, haja a vista que temos que
cumprir o prazo determinado pelo Tribunal de Contas. Vereador Lellis Ferreira da Silva – Presidente.
Presidente – Ver. Lellis Ferreira da Silva – A prestação de contas da Sociedade de Proteção aos
Idosos de Camapuã - do asilo - bem como as demais correspondências recebidas e expedidas, estão à
disposição dos senhores vereadores na secretária dessa Casa de Leis. PEQUENO EXPEDIENTE.
Verª. Drª. Márcia – Que após as suas saudações iniciais, disse: iniciando agora este momento - nosso
trabalho - quero usar esse pequeno expediente para lembrar a todos do mês do Outubro Rosa, que é o
mês especialmente dedicado a saúde da mulher, a prevenção. Então, hoje estive na Secretária de Saúde
do município para saber o que efetivamente estaríamos oferecendo para as mulheres nesse mês,
principalmente, onde são necessárias as realizações dos exames. É claro que você tem que fazer. Mas já
que é um mês especial que tenhamos um tratamento especial. E fiquei sabendo que haverá – eles irão
nos encaminhar a programação – atendimento para as mulheres, com exames preventivos e
direcionamento para os devidos tratamentos, se caso for detectado alguma alteração. O que queremos
mesmo é que as mulheres, nós sabemos o tanto que são importantes esses exames preventivos, e às
vezes, tem pessoas que deixam passar, e essa doença é cruel. Se você perder o tempo, ela ganha a sua
vida. E eu não poderia deixar, nesse momento, de falar sobre essa questão e chamar a atenção dos nobres
pares, para nos ajudar a estar divulgando as ações, e buscando também aquilo que pudermos oferecer a
mais aqui em Camapuã, para que no mês de outubro, seja efetivamente realizados grandes benefícios
para as mulheres. Presidente, também vou solicitar a gentileza de que se inclua na pauta, uma Moção de
congratulação para a equipe organizadora do evento do 2º Circuito do Laço da Vaca Parada em
Camapuã-MS, em nome do Senhor Assis dos Reis - eu tenho o sobrenome dele certinho - e toda a
equipe que brilhantemente organizou aquele evento. Foi um momento muito especial, ali passaram
artistas, as barracas venderam comida - muito boa, por sinal - então, foi um momento de muita alegria,
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muita descontração, e lazer. E isso gera a economia do município também. Neste momento, é isso,
Senhor Presidente. GRANDE EXPEDIENTE. Ver. Chitão – Que após as suas saudações iniciais,
disse: Eu gostaria, até perguntei para a Dra. Geovana - mas já não dava tempo - final de semana eu
conversei com o Deputado Fabio Trad, sobre a questão que o Vereador Aloizio Targino também tinha
colocado algum tempo atrás, dos alunos universitários. E esse final de semana eu conversei com ele e
com o Nelsinho - com o Nelsinho entre aspas, tinha conversado pelo telefone com ele - mas conversei
com o Marcelo que esteve aí esse final de semana, da minha preocupação com o número de alunos que
tem dentro do onibus universitário. Na época que eu estudava, nós tinhamos cento e vinte alunos, cento
e quinquenta, três onibus lotados. Hoje a maioria dos alunos não têm condições de ir para a faculdade.
Porque o ônibus custa duzentos e sesenta reais (R$ 260,00) a prestação, aí ainda tem mais a faculdade e
mais o lanche. E muitas familias estão deixando de levar seus filhos porque não tem condições. A minha
proposta foi - antes de eu fazer essa proposta aos alunos - inclusive, hoje o pessoal veio para falar
comigo, mas eu não tinha chegado ainda aqui na Câmara, mas amanhã eles estarão aí: o pessoal da Alca
e o Gildo. A minha preocupação também é o Gildo - geração de emprego e renda - a gente não pode
deixar o rapaz. “Chitão, mas pode pegar o dinheiro e fazer isso?” Pode, mas vamos pensar no Gildo,
que está a muitos anos trabalhando pela Educação. Então, eu pensei na formula: eu pedi duzentos e
cinquenta mil para o Senador Nelsinho, e esse dinheiro vai para o onibus novo - um ônibus universitário
para a Alca - e mais duzentos e cinquenta mil para o Deputado Federal Fábio Trad. Agora a gente só não
sabe como esse dinheiro vai chegar na Educação para transferir para eles. Isso é a nossa problemática. A
partir do ano que vem, nossos alunos e quem for estudar, não pagar mais esse ônibus. Duzentos e
cinquenta mil vai entrar na conta da prefeitura - da Educação - e vão ser repassado para a Alca, e vai
livrar todos os alunos dessa mensalidade. O que vai acontecer? Virão mais alunos para estudar. Então,
essa foi a preocupação. Eu, o pessoal do Nelsinho, e do Fábio conversamos muitos esse final de semana
que eles estiveram aí, sobre essa situação. Do ônibus está certo, deles darem o dinheiro ainda no começo
do ano, da Emenda deles. Vai entrar agora em outubro para poder entregar agora no começo do ano,
fevereiro ou março já sai. O outro problema é o dos universitários. Como é que a gente vai fazer? Eles
conversaram comigo e ainda não sabem como esse dinheiro entra para poder sair para eles. Eu não sei, o
Vereador Aloizio Targino é mais contador, sabe mais. Eles não tem um caminho de como é que esse
dinheiro entra: ou será custeio, mas por outra pasta, de vim pra eles. Não sei. Nós vamos ter que arrumar
um jeito - nós todos vereadores - assim eu peço auxilio de vocês. Porque esse dinheiro é para eles, é para
esses alunos estudarem e aumentar o número de alunos para a faculdade. Então, eu fiz essa Indicação,
porque eu vi. Eu fui no ônibus durante quatro anos, então, eu vejo a tristeza daqueles meninos querendo
se formar, Vereador Lellis, e não vão se formar porque a maioria está desistindo. Os pais não tem
condições de pagar mais. Duzentos e sessenta reais (R$ 260,00) em muito dinheiro, não é? E a prefeitura
já repassa acho que noventa a cem mil, ou seja, vai livrar a prefeitura desses cem mil. E esses cem mil
vai sobrar para a prefeitura. Se realmente acontecer de dar os duzentos e cinquenta mil para o Gildo, a
prefeitura não vai dar mais nada. Na verdade, esse dinheiro vai sobrar para os ônibus rurais, para a nossa
educação, entendeu? Eu acredito assim. APARTE - Ver. Almir Ávila – Olha, mas a única forma que
vai ter para fazer isso, é tipo convênio, igual é feito com o hospital. A única diferença, por exemplo - eu
acho que não sei, tem que ver - de lá eles fazem apenas a Emenda para a prefeitura, para a educação, e
ela estabelece que seja para educação universitária. Porque a União pode, quem não pode é o município.
Faz um convênio com o município repassando esse dinheiro. Manda para o município porque a União
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pode passar dinheiro para universitários, até para as escolas universitárias, não tem problema nenhum.
Quem não pode é o município. Daí o município faz um convênio com a Alca. Que ela está fazendo um
convênio com a associação. Ver. Chitão – Mas pelo que o Marcelo me falou esse dinheiro não pode vim
para os universitários. Então, eu sei. Isso eu falei, mas viria direto para a educação. E ele falou que para
essa finalidade não poderia. Eu não sei, assim, por isso, eu estou perguntando a opinião de vocês todos.
Presidente Ver. Lellis Ferreira da Silva– até complementando a fala do Excelentíssimo Vereador, na
verdade o que acontece, o Governo Federal manda o dinheiro e a prefeitura licita e compra o ônibus de
acordo com a necessidade. Ver. Chitão – Não, do ônibus está tudo bem, está certo. Eu digo para
repassar para os alunos, da mensalidade. É essa a minha questão, porque depois eu vou sentar com cada
um de vocês pra saber. Esse dinheiro, assim, vem para eles, e o dinheiro do ônibus vem para a prefeitura
e ela vai comprar. Estou passando isso porque foi um pedido dos alunos universitários, que eu também
fui aluno universitário como a maioria aqui. E a Dra. Márcia tocou bem aqui no assunto do Outubro
Rosa. Dra. Márcia, eu, independente do que a Secretária da Saúde vá fazer, eu vou fazer um pequeno
evento também. Queria convidar vocês, pois a gente já está fazendo as camisetas, só que a gente vai
vender as camisetas para gerar fundos para a associação. Na verdade, nós estamos ganhando o patrocínio
- o pessoal de Campo Grande-MS está patrocinando essas camisetas - para ajudar. E a gente vai fazer
um chá da tarde, e o Dr. Fabrício estará aqui. Daí a Senhora me perguntou: “Chitão, vai vir alguém?” O
Dr. Fabrício vem, mas eu não sei se ele vem para fazer os exames. Eu estou tentando achar uma data
dele, para ele poder vir fazer uma palestra. A gente vai fazer isso mais no final do mês porque daí já vem
o Dr. Jamal que já vamos pegar o Novembro Azul. Que daí o Dr. Jamal já vai fazer os exames nos
homens, fazendo todo esse trabalho. E aproveitar e agradecer a toda a população que esteve na praça,
prestigiando o Trio Parada Dura no aniversário de Camapuã. E lá na Vaca Parada também - eu estive lá
depois do show aqui - eu fui pra lá prestigiar os meninos também. O pessoal teve uma boa festa lá e aqui
também. Parabéns ao prefeito. Parabéns à comunidade. Parabéns a todos. Obrigado. Deus abençoe. Ver.
Pedrinho Cabelereiro – Que após as suas saudações iniciais, disse: Senhor Presidente, eu de primeiro
momento até gostaria de falar do entrelaço que vem acontecendo em nosso município. A gente fica
sabendo dos episódios, até estivemos aqui também prestigiando na praça. E eu não poderia deixar de vir
nesta tribuna e falar algo. Inclusive, o prefeito tem se colocado, tem demonstrado, falou das suas
alianças, e dos seus parceiros políticos, ao qual eu respeito também aonde ele fala da sustentabilidade
que ele tem com cinco vereadores. E até o nosso nome não foi mencionado - também não brigo por isso
- nem gostaria também, que não quero ser conivente com esse cidadão que não vem mostrando nada
para o nosso município. Gostaria que ele viesse em palanque, igual foi à praça e falasse de algo, de obras
acontecidas no nosso município - “só que não” – ou o que vão surgir. Mas para vocês verem, a vaia
comeu a toda ali, para todo mundo ver, foi vaiado três vezes. Isso é o sinal do descontentamento da
nossa população com ele. A gente ouviu - eu também estava lá junto - a população até tirou uma
casquinha: “Os parceiros políticos”. Ao qual no Distrito da Pontinha do Cocho - bem falado lá - o
próprio prefeito falando dos seus parceiros políticos. Também não me interessa. Mas ao qual nem a
Vossa Excelência, nem esse vereador, nem o Vereador Aloizio Targino, nem a Vereadora Dra. Márcia
foram citados. Que ele tem uma base hoje de cinco vereadores, ao qual citou os nomes lá. Falou com
toda clareza, para todo mundo ouvir, assim como foi dito na praça também. Mas eu fico feliz de não ser
lembrado - não é? - por esse prefeito, ou seja igual a gente sempre diz aqui nessa tribuna. Má gestão para
ele - igual o Vereador Aloizio Targino falou aqui - eu já falo também: é elogio. É péssima gestão. Não
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vem mostrando o que ele prometeu ao nosso povo de Camapuã-MS o qual foi lá nas escolas, não é? As
escolas cobertas por matos e hoje, você vê, as escola em algum canto aí precisando receber as
manutenções devidas e, até hoje nada. E na questão do show sobre qual me falaram também - que eu não
prestei atenção, que eu vim para o lado do parque - onde o prefeito ficou nervoso com as vaias. E é triste
a grande realidade. Se o povo está vaiando, e está com raiva dele, é porque não vêm contribuindo com a
nossa população. Veja o IPTU, igual sempre digo - estou cansado de falar aqui - não foi devolvido para
o nosso povo. Será que eu tenho que vir aqui, Senhor Presidente, toda sessão falar da mesma aberração.
O ano que vem tem eleição. É igual, ou seja, eu fico descontente com um senhor que fez uma mídia aí e
colocou o nome de todos os vereadores como se nós tivéssemos de mãos atadas com esse sujeito, que é
o Senhor Prefeito. E que para mim só tem o nome de prefeito, porque está aí. Veja, no dia que Vossa
Excelência convidou, ligou, mandou mensagem: ele não respondeu. Só que a Vossa Excelência teve
conhecimento que na época que o Marcelo Dualibi era prefeito - que eu acompanhei a política com
todos os poderes que existia naquela época - ele veio aqui para estar trazendo uma mensagem. E isso é
um afronto com o Legislativo, aonde ele fala, Senhor Presidente - ainda bem mencionado no Distrito da
Pontinha do Cocho - sobre a questão da base aliada. E eu sou base aliada, Senhor Presidente, do povo da
nossa população. Eu não vou ser conivente com um cidadão que não demonstra serviço para o nosso
município. Eu não sou conivente, e não vou ser. E pode ser o “Zé”, o “Mané”, o “Tico”. Se eu estiver
vereador e o prefeito não estiver em acordo com o compromisso que ele fez com o nosso povo, você
pode ter certeza que o pau come na moleira. Agora eu não posso aceitar o prefeito que veio de outro
município, inclusive, trouxe até um locutor de fora, aonde o locutor falasse que foi doado o trabalho. E
que eu não acredito! Que eu não acredito! Mas tudo bem, como se nossa cidade não tivesse pessoas
competente para fazer a locução. Eu fico triste pelo fato. E pelos acontecimentos que vêm acontecendo
em nossa cidade. Isso é um afronto e um desrespeito com as pessoas do nosso município. Veja, pode o
nosso município? Dentro no nosso patrimônio, dentro da nossa cidade, até hoje não recebeu a
manutenção. Na vila Izolina - já falei aqui nessa tribuna - se não tomar cuidado vai ser levada a ponte do
bairro embora. O pessoal vai ter que andar lá pelo Bairro Alto. Porque a outra ponte lá está anestesiada.
Está lá para todo mundo ver. E cobrança Vossa Excelência sabe desse vereador desde o inicio do
mandato. Fiz uns cinco vídeos levando ao conhecimento do nosso povo, não é? E levando ao
conhecimento do prefeito e do secretário, sobre o grande problema. E está lá da mesma forma, nada foi
movido. Veja você, máquina e patrola tudo parado lá no pátio. Precisando do quê? De uma manutenção.
Agora eu te pergunto: como que vai atender a nossa população? A nossa comunidade? O produtor rural?
O produtor rural hoje é finalizado por uma ingerência. É triste, mas como bem diz o próprio locutor: - se
eu não posso concordar com ele, mas umas coisas eu tenho que concordar - que o prefeito desceu de
costa morro abaixo. Mas eu sempre vou estar aqui, brigando, cobrando, lutado pela nossa população.
Gostaria de vir aqui de outra forma: para agradecer algumas coisas. O senhor vê lá o desleixo, Senhor
Presidente, no cemitério, até hoje não deu atenção. Veja a questão do Cristo. E muitas, e muitas outras.
Nossa população está sendo penalizada pelo prefeito anestesiado. E tem mais uma! Vai anestesiar a
Câmara de Vereadores também. E não adianta, podem ficar bravos com esse empregado do povo, podem
ficar, porque eu vim aqui pra trazer a verdade rasgada sem maquiagem. Fui eleito para agradar a nossa
população. Não foi para agradar o senhor presidente - que é meu amigo - nem para os senhores
vereadores. Fui eleito para agradar a nossa população. E trazer aqui, Dra. Márcia, a verdade rasgada sem
maquiagem. É a grande realidade que vem acontecendo no nosso município. Fico triste com tudo isso.
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As escolas precisando de uma reforma. São os bairros que precisam de manutenção. Tem bairros aí, Dra.
Márcia, que até hoje não recebeu uma visita dos garis, por causa de quê? Da ingerência. O “Bugue” que é o nosso secretário - que eu achei que ia de encontro com a realidade. Falei assim: “de repente esse
agora, não é? Porque vários secretários se passaram, vai ser diferente”. Mas nem telefone não atende.
Está com a mãozinha algemada. Mas eu estou aqui hoje insatisfeito e incontente com o que vem
acontecendo em nosso município. O descaso é muito grande. Mas o meu papel enquanto vereador,
enquanto fiscal do povo, eu estarei fazendo. Goste ou não goste, ou seja, os bajuladores. Mas eu estarei
fazendo a minha função. Que é o quê? Brigar pelo direito da nossa população. Então, eu fico triste com a
grande realidade que vem acontecendo. É transporte escolar deteriorado. É aluno sendo prejudicado.
Arriscar de reprovar por incompetência de um cidadão que se diz gestor. Que se diz! Que se diz! Veja a
escola da Vila Industrial desde o ano de 2017, ele foi lá fez reunião com o nosso povo, e alugou a cabeça
da nossa população. E está lá para Vossas Excelências verem. Então, é promessa de quê? Não é desse
vereador não, é do prefeito. O prefeito tem que ter atitude, ele tem que mostrar para que veio. Está sendo
deterioradas coisas que outros ex-prefeitos deixaram. Assim como o vereador Hugo Bonfim - que foi exprefeito - que tem as obras que fez se acabando no nosso município. Tá o Bairro Alto, sendo deteriorado
o asfalto - um asfalto que foi feito de ótima qualidade - e que está sendo hoje acabado por essa gestão. E
eu fico triste, mais uma vez torno a falar aqui, pelo ato que vem acontecendo, pela covardia que vem
fazendo com o nosso cidadão Camapuanense. E gostaria de chegar aqui em outras vezes, Vereadora Dra.
Márcia, Vereador Aloizio Targino, e falar: “ah, o prefeito agora acordou para realidade; começou a
tampar o buraco dali; começou a fazer o recapeamento da vila tal”. Mas não temos expectativas. É
triste! É triste! Ou seja, um padrinho que não gosta do afilhado. E isso eu falo com maior convicção e
com maior certeza. Porque estou sempre dentro da Assembleia, sempre das pessoas próximas ao
governo. O governador passou por aqui, e quem disse que ele passou em Camapuã-MS. Passou por
cima. Porque ele não quer abraçar Camapuã-MS por causa do prefeito que não tem competência.
Esperamos que o governador faça o prometido para que a nossa Camapuã-MS melhore um pouco.
Porque não temos expectativas com esse prefeito que está aí. É como eu falei da cidade de Bandeirantes
sendo agraciada com recurso próprio, com maquinário, com asfalto, pois falaram aqui nesta tribuna que
o governo do Estado tem ajudado. Tem ajudado, sim. Mas o prefeito de lá tem feito muito por aquela
cidade. E, hoje, só para vossas excelências terem conhecimento, tem uma maioria de seis vereadores que
são contra o prefeito, e o mesmo trabalha. Aqui não! Aqui ele diz que tem a maioria e porque ele não
põe o chapéu na nuca, a bota no pé e não vai fazer as coisas. Então, eu estou hoje aqui, Senhor
Presidente, falando o que o povo tem vontade falar e não tem oportunidade. São essas as minhas
considerações por hoje, Senhor Presidente. Ver. Ronnie Sandro – Que após as suas saudações iniciais,
disse: Eu gostaria de fazer alguns elegios aqui à nossa administração e algumas críticas também. Eu
gostaria de parabenizar o Secretário “Bugue”, juntamente com o prefeito pelo tapa-buraco na Vila
Industrial. Porque nós temos cobrado e, hoje, estavam fazendo o tapa-buraco naquela rua que liga o
posto de saúde na creche que, por sinal, ficou muito bom o serviço. Então, quero parabenizar o
Secretário “Bugue” por esse trabalho lá. Quero parabenizar também, pela retirada de entulhos que na
semana passada fizeram na Vila Industrial - tinha bastante entulho - e que estão fazendo também aqui na
cidade. Realmente, é muito entulho e já vai começar o periodo chuvoso. É muito pernilongos e já vem
também a Dengue atacando bastante. La na Vila Industrial estão, também, terminando a reforma da
creche e ficou bastante bacana lá. A nossa praça aqui que ficou bacana também. E parabenizar pelo
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Show do Trio Parada Dura, um show bacana. E parabenizar também o evento na Expocam da Vaca
Parada - estive lá um poquinho no sábado - foi um evento muito bom, maravilhoso! Estão de parabéns
toda a equipe do Assis, todos que organizaram aquele evento da Vaca Parada. Mas gostaria também de
fazer algumas cobranças. Vários proprietários da Região dos Bentos, têm me cobrado - eu já tenho
falado com o prefeito, com o secretário - a respeito da Serra dos Bentos. Esses dias deu uma chuva lá e
já não conseguiram subir mais caminhão. Tiveram que puxar caminhão e ficaram mais de duas horas
pelejando. Então, já vai começar o período chuvoso e o problema está lá. Então, peço atenção do
secretário, do prefeito para que olhem com carinho para aquelas pessoas. E a outra crítica, a outra
reclamação minha é que faz mais de seis meses que a gente não consegue um caminhão de cascalho aqui
na cidade. É vergonhoso falar isso, mas é a pura verdade. Eu nunca peguei um mandato tão difícil igual
esse, da gente não conseguir um caminhão de cascalho. A gente cobra, o prefeito diz que está mandando.
Um dia é a pá que está estragada, outro dia é a patrola, outro dia é o caminhão, outro dia diz que o
maquinário está na área rural e a gente não consegue. Aí tem rua que não tem mais condição. E daqui
uns dias vai começar o periodo chuvoso. Não sei nem como nossos ouvintes, nossos moradores vão
fazer nessa situação. Então, eu queria pedir uma atenção especial do prefeito, para que olhe com carinho
alguns pontos críticos da nossa cidade. Vamos fazer um cascalhamento! A gente não está dizendo que
tem todo dia tem que estar trabalhando na cidade. Mas ficar mais de seis meses sem atender, sem por um
caminhão de cascalho, é bastante revoltante, sabe? Essas são as minhas cobranças. Muito obrigado. Ver.
Almir Ávila – Que após as suas saudações iniciais, disse: Eu acho que Camapuã-MS viveu um
momento importante no seu aniversário do seus sententa e um anos, ou seja, por conta que houve
algumas ações feitas pela prefeitura municipal, encabeçadas pelo senhor prefeito, mas também com a
colaboração de todos funcionários. Muitos funcionários se envolveram. Então, eu quero hoje aqui nesta
tribuna parabenizar os secretários, os diretores, todos os funcionários e as secretárias que se envolveram
nesse evento para ajudar fazer essa festa maravilhosa que foi o aniversário da cidade de Camapuã-MS,
que, diga-se de passagem, sem gastar dinheiro público, sem gastar dinheiro da prefeitura. Gastou
dinheiro público, mas não da prefeitura municipal. Foi gasto muito pouco direinho em todos esses
eventos. A maioria das coisas que foram feitas foram ganhadas, inclusive, o show do Trio Parada Dura,
ganhado através da Secretária de Cultura do Estado, da Mara Caseiro que esteve aqui e se pronunciou na
praça. Então, agradecer também ao governador que teve esse olhar por Camapuã-MS pelo nosso
aniversário. Quando a gente faz um aniversário na casa da gente, seja de um filho, da gente mesmo, ou
da esposa, a gente esquece dos problemas que tem, porque se não você não faz a festa. Porque se for
lembrar de todos os probleminhas que tem, os detalhes que tem, as dificuldades que existem, ou seja, é
muito dificil você fazer uma festa pra ter a alegria, que eu pude ver no semblante de cada Camapuanense
que estavam participando das brincadeiras. Das crianças que estiveram participando no parquinho, no
escorregador, enfim, tudo que foi oferecido nesse fim de semana do aniversário da cidade à nossa
população e, principalmente, as crianças que se divertiram muito no ônibus, não é? A gente percebeu
que sempre esteve cheio. E dizer também, em especial, que lá na Pontinha do Cocho não tinha vindo
ainda, pelo aniversário da cidade, uma festa do tamanho que acabou acontecendo. Nem nós esperávamos
tanta gente como estiveram lá. Nós nos preparamos, porque a gente que vai dar uma festa - eu falo a
gente, quer dizer, o município - tem que estar preparado para a possibilidade de quantos venha. E
vieram, praticamente, todos aqueles que eram esperados. Lá também foi uma festa boa. Teve até o touro
mecânico para a gurizada se divertir, que é uma diversão interessante, principalmente, para os
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adolescentes. Teve também outras brincadeiras para as crianças. E teve um churrasco grande lá com
música com o Grupo Rapadura, com o Miro e Luan. E o povo achou bom. Podem ver nas redes sociais
da Pontinha do Cocho que o pessoal gostou da festa lá. O pessoal ficou incentivado por aquilo que foi
feito, até nos últimos dias lá no Distrito. E muito mais importante que achei lá foi a presença do
Deputado Evandro que é do PP - não é nem do meu Partido - mas é um deputado que se fez presente.
Um deputado de Corumbá-MS e não foi de mão vazia. Foi lá e falou para a população que vai mandar
uma Emenda para ser colocado, Presidente, os ar condicionado, ou seja, que nós sabemos que neses dias
de calor - que nem fez agora - é dificil. Nós falamos lá, ainda não tem o forro. E o prefeito tem
prometido fazer a reforma do salão, tem dito que poderá, talvez, acontecer no início do ano que vem.
Lógico, esse final de ano agora não está fácil as coisas. Mas já vindo com os ares-condicionados com a
Emenda do Deputado vai facilitar muito. E, também, tivemos a presença importantíssima, no meu ponto
de vista, da Deputada Federal Rose Modesto. A Pontinha do Cocho não é acostumada a receber
autoridades de porte. É muito mais fácil, às vezes, receber numa campanha política. Não é, João? Não é
acotumada com isso. Então, ela foi lá, uma pessoa que sempre se demonstrou humilde no seu discurso,
mas também prometeu de dar uma ajuda para que o nosso distrito tenha lá alguma infraestrutura urbana.
É o que a gente tem pedido muito. Assim como o Senador Nelsinho mandou que se falasse lá também,
que ele está presente, o Deputado Fabio Trad. Então, a gente tem uma expectativa muito grande que o
nosso distrito vai receber, através da Emendas dos deputados, do apoio que o Prefeito Delano tem dado
lá para o distrito, alguns serviços importantes para aquela que tanto merece e tanto espera a muito
tempo. Então, eu quero dizer para os senhores que a semana foi de festa. O prefeito elegiou a atitude dos
vereadores. Ele não disse que todos eram seus parceiros, mas ele disse daqueles que ele achou, do ponto
de vista dele - não no meu - que estavam colaborando com Camapuã, no sentido que ele estava
esperando. Assim, como eu uma vez vim aqui - me senti ofendido - que o prefeito não falou lá na rádio
que eu não estava colaborando com Camapuã-MS, Isso aí agora, Vereador Pedrinho, são coisas da
política. Eu acho que todo mundo está interessado no desenvolvimento de Camapuã-MS em que as
coisas aconteçam, inclusive, e muito. E o prefeito Delano também. Eu não acredito que uma pessoa se
elege prefeito de uma cidade e, no decorrer do tempo, ele vai diminuir a vontade que ele tem de oferecer
os seus serviços àquela cidade. Às vezes, as coisas não são fáceis, às vezes a pessoa encontra
dificuldades. Todos nós sabemos que Camapuã-MS ainda é uma cidade, dentro do contexto do Estado,
que têm mantido a folha de pagamento em dia, têm feito alguns serviços, têm feito algumas reformas. A
expectativa nossa e do povo são muito maiores, isso é lógico. Nós gostaríamos que todos os asfaltos
estivessem de boa qualidade, não é? Que não tivesse aqueles “cucuruto” nem dos tapa-buraco. Isso é a
expectativa que a gente tem. Que todas as nossas vilas estivessem bem atendidas. Quem que não tem
essa expectativa? Que os postos de saúde estejam sempre com remédio prontinho para ser entregue para
o paciente que está doente. Essa é a nossa expetativa e essa é a nossa esperança. Eu acredito que nós
temos que trabalhar em cima disso, que as coisas a cada dia melhore mais. Mas eu acredito que agora
vem o tempo da chuva - a chuva traz problemas nas estradas, mas também traz fartura e bonança para o
campo - e isso também acaba refletindo na cidade. Com certeza nós teremos até o final do ano
momentos melhores. E acredito que daqui até o ano que vem - que é ano de camapanha política - nós
ainda ouviremos muitas coisas. Muito obrigado. Ver. Aloizio Targino – Que após as suas saudações
iniciais, disse: Senhor Presidente, eu venho aqui, estava atentamente acompanhando o Nobre Colega
Almir. E não tem como não vir à cabeça aquela expressão muito mais antiga do que todos nós juntos
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aqui - do tempo do romano - não é, Excelentíssimo Colega Hugo Bonfim? A expressão do pão e do
circo. É isso que me lembra, muitas vezes, diante de tantas dificuldades no nosso município. Não que
não tenha que celebrar o aniversário da cidade, tem. Mas que as festividades não sirvam para mascarar,
para esconder os problemas do nosso município. Não digo que foi essa a intenção do vereador Almir
Ávila, tenho certeza que não foi. Parabenizo todos os envolvidos nas festividades. Parabenizo também
os que tiveram responsáveis pela grande festa que foi o 2º Circuito da Vaca Parada Luiz Fernando
Ferreira Fontoura. Uma festa que a gente escutou falar muito bem, fui visitar lá também e tem que
parabenizar. E eu fico me perguntando: “será que o municipio está esbanjando tanto dinheiro assim?”.
A gente não poderia ter um evento reunido, junto ali, como foi oferecido pelos organizadores? “Ah, mais
a prefeitura ganhou; ganhou isso, ganhou aquilo”. A gente sabe que, muitas vezes, ganha o cantor. Tem
estrutura, tem muitas outras despesas para fazer uma festa. E se a gente for ver do ponto da
economicidade do nosso município, enquanto está precisando de reforma em escolas, qualquer trinta,
quarenta mil, que se gasta em estrutura, faz muita falta para trocar, Vereador Pedrinho, porta de banheiro
de escola. “Ah, não gastou quase nada na festa”, quantas portas de banheiro poderia trocar nas escolas
que não tem. Entre outras coisas: rachaduras, banheiro quase caindo na cabeça de aluno. Repito, não
estou dizendo para não fazer festa. Só estou trazendo aqui o que os organizadores da festa que aconteceu
na Acricam, o Luiz e o Assis, disseram: “Oferecemos para a prefeitura fazer o show de aniversário
junto aqui”. Não teria custo nenhum, já não teve o do Trio Parada Dura, poderia diminuir muito mais e
investir na população. A população teria festa para se divertir, celebrar o aniversário da cidade e sobraria
dinheiro para manutenções. Então, eu fico preocupado justamente com isso. Porque no momento de
alegria, de festividades, podem passar despercebidas as principais necessidades do município. “Ah, mas
o vereador só sabe criticar”. Não é isso. A gente está aqui para alertar porque a população não está
contente com a administração. Pode ter ficado contente temporariamente com o show bom. Mas será que
ela está contente com os buracos na rua? Será que ela está contente com as condições das creches? Será
que ela está contente com a estrada na fazenda? E agora nessa virada de época, não é? Saindo a época da
seca e entrando na época da chuva. Chega ser - não é engraçado porque a população é quem paga - mas
chega a ser cômico, não é? a gente passa tempo esperando a chuva e agora muitas pessoas preocupadas
porque não foi feito o que deveria ter sido feito na época da seca. E, agora, ao mesmo tempo em que a
gente espera a sagrada chuva - abençoada - os produtores, principalmente, estão com medo. Porque
muitos lugares não passam sem chuva, imagina a hora que começar a chover. Será que esse pessoal está
contente apenas com festividades? Então, essa é a nossa preocupação que a gente traz aqui após o
momento de alegria. Já celebramos. Já festamos. Agora vamos arrumar a casa. Vamos fazer o que deve
ser feito. O Vereador Ronnie Sandro falou do tapa-buraco que foi feito na Vila Industrial. Eu já peço
aqui que, o Nobre Colega Antônio me ajude - como líder do prefeito - a solicitar que seja feito outros
locais como, por exemplo, Vereador Anônio, lá no BNH - no Coophavale - na rua dez. O vereador Lellis
sabe que tem um buraco ali e os senhores já devem ter passado, o Vereador Ronnie Sandro, se cair um
carro, ele não sai dali. Pior que ali passa na beira da escola. O movimento é intenso, com fluxo grande.
Fora outro locais. Então, peço que o prefeito e a sua equipe façam a manutenção ali, como em outros
locais também. Também, Senhor Presidente - mudando um pouco de assunto - não poderia deixar de vir
e dar publicidade e dar o incentivo a essa campanha de conscientização à prevenção ao câncer de mama
que é o Outubro Rosa. Então, deixo aqui a mensagem de conscientização e espero que o municipio
realize - o Vereador Chitão vai realizar também o seu evento - que é muito importante para as mulheres.
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E que a prefeitura também possa investir não apenas em ações de festividades, mas ações como essa de
saúde. Que possa dar a mesma importância, ou até mais, que apenas festividades. E, aproveitando,
gostaria de covidar os nobres colegas. Neste sábado estará acontecendo um evento esportivo em nosso
município. Uma opção de esporte no município. E agradeço também a colaboração de todos os pares. E
convidar a população no sábado. Hoje o maior campeonato de futebol amador do Estado é a Liga
Terrão, organizada pela UEFA de Campo Grande-MS. Esse ano será a segunda edição. E, além de
Campo Grande-MS, outros dois municípios do Estado terão sedes. Uma já aconteceu em Jardim-MS que foi no fim de semana passado - e neste fim de semana agora acontecerá aqui em Camapuã-MS. São
dois jogos nessa primeira rodada, com duas equipes de Camapua-MS, equipe de Bandeirantes-MS e
equipe de São Gabriel do Oeste-MS. Então, a gente convida a população a estarem lá, os nobres
vereadores a prestigiarem também o esporte, e essa opção para os nossos desportistas. No mais, Senhor
Presidente, gostaria de agradecer a presença de todos e desejar uma excelente semana. Ver. Antônio
Borracheiro – Que após as suas saudações iniciais, disse: Eu gostaria de começar aqui - como eu não
faço uso nas explicações pessoais, muito difícil - parabenizando o Vereador Presidente Lellis pela
brilhante Sessão de Entrega de Títulos de homenagem que tivemos. Parabenizar aos funcionários dessa
casa que, de fato, tiveram um belíssimo trabalho. Para continuar as minhas parabenizações, eu quero
parabenizar a administração municipal pelo belíssimo aniversário e pelos eventos que fizeram do
aniversário da nossa cidade. Estivemos ali, Nobre Par Almir, presente ao grande show do Trio Parada
Dura. E sabemos que temos que ter investimento em outras áreas. Como foi dito aqui pelo vereador
Almir, nós tivemos uma grata satisfação, através da Mara Caseiro, Secretária de Cultura e do Governo
do Estado, o padrinho. Então, pouquíssimo dinheiro gastamos da administração para trazer, além
daqueles brinquedos, desde as quatro horas até as dez horas: cachorro-quente, algodão-doce e, ainda por
cimam os brinquedos para as crianças. Vereador Almir, Vossa Excelência esqueceu de estar aqui citando
mais isso que degustaram lá, através da Secretária de Assistência Social, da nossa amiga, a PrimeiraDama Elaine e hoje secretaria de Assistência Social. Deu para ver que a gente não se faz só de trabalho,
mas também temos que trazer diversão e algum divertimento, principalmente para aquelas pessoas mais
carentes que nós temos no município. Uma grata satisfação e parabéns ao prefeito e à sua equipe que
comandaram. E não poderia deixar de estar aqui dizendo, ou seja, de parabenizar também o evento da
Vaca Parada, a organização, Assis Reis, é isso. Mas não poderia deixar de estar aqui dizendo uma
preocupação, pois nós temos que ter esses eventos sim, um evento que foi citado aqui, e eu também
estive lá prestigiando. É ótimo, pois a população Camapuanense precisa de organizações não
governamentais que trazem o divertimento para a população. Mas nós não precisamos de picuinhas
políticas. E por que justamente na data de aniversário de Camapuã-MS? Tem político lá, sim. Eles
sabem que na data de aniversário vai ter evento do município. E não vem dizer aqui, eu fui convidado a
interferir junto ao prefeito. Este vereador foi convidado, como líder do prefeito, a interferir junto com o
prefeito, sim. Mas depois que eles fizeram toda a programação, isto é, depois que estava todo
programado. Caracteriza, sim, Dr. Hugo Bonfim, um evento político, apesar de trazer um bem para o
município. Temos que agradecê-los, mas não precisamos fazer isso. Se tem uma organização não
governamental que quer fazer, ótimo. E precisamos mais disso, do comércio, de todos. Mas não
precisamos de fazer política, pois a eleição é o ano que vem. APARTE - Ver. Aloizio Targino – Muito
obrigado, Nobre Vereador. Na verdade, como na rádio entrevistei os organizadores e também
acompanhando a divulgação, eu me permito a discordar pela questão de evento político. Vou dizer pelo
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seguinte fato: aquele evento ele homenageia um Ilustre Camapuanense que partiu muito novo e que
tinha esse sonho de fazer esse evento. O ano passado já foi realizado nessa data. O evento, Circuito da
Vaca Parada Luiz Fernando Ferreira Fontoura, foi divulgado com no mínimo três meses de
antecedência. A prefeitura divulgou a programação com menos de trinta dias. É lógico, todo mundo sabe
do aniversário da cidade dia trinta de setembro. Mas eu acho inoportuno, vereador, querer colocar que
aquele evento, isto é, queria de alguma forma competir com o da prefeitura, dado a antecedência da
divulgação do evento da Vaca Parada. Mas uma vez agradeço o Aparte, apenas para esclarecer e deixar a
minha opinião quanto a esse assunto. Muito obrigado. Ver. Antônio Borracheiro – Ótimo, vereador, só
para responder, eu disse aqui e parabenizei o evento. É ótimo! Nós precisamos. Três meses, Nobre
Vereador, Vossa Excelência disse de antecedência a programação do Circuito Vaca Parada. Nós temos
setenta e um anos de programação do aniversário da cidade. Acaba contestando a Vossa Excelência: de
cunho político. APARTE - Ver. Dra. Márcia – Eu não posso deixar de usar esse tempo para fazer
justiça, vereador. Bem falou o Vereador Aloizio Targino aqui, pois é um evento de homenagem a um
cidadão que partiu muito jovem. E se fosse político, Vereador Aloizio Targino, o que mais indignou porque eu estive lá – e vi o sofrimento deles, a tristeza de verem esse desacordo do município. Porque o
prefeito proibiu até as crianças de irem lá participar da gincana. Quando, eu conversando com a
Fernanda, eu escutei: “e nós, Márcia, apoiamos esse prefeito; nós carregamos o nome dele; nós
trouxemos ele para Camapuã.” E eu falei: “pois é, Fernanda, infelizmente eu não tenho palavras para
dizer”. Agora, eu enquanto vereadora eu não concordei do município proibir nossas crianças de irem lá,
segundo informações que eu tive de participar da gincana, de participar daquele momento. E isto eu,
como vereadora, não posso concordar. E nem também essa intransigência do prefeito. Poderia muito
bem se unir os eventos. Os shows seriam magníficos, porque lá tinha toda uma estrutura. Parabéns, o
show foi ótimo, foi excelente. O Trio Parada Dura é excelente. Mas eu vejo que, pecou o nosso prefeito
mais uma vez, por falta de humildade e sabedoria. Me desculpa, Excelentíssimo Vereador, mas é esse
meu Aparte. Ver. Antônio Borracheiro – Eu agradeço o Aparte e, só para complementar a Nobre
Vereadora, quais fundamentos têm essas alegações da Vossa Senhoria lá no Aparte que o prefeito
proibiu? Boatos? Estamos cansados de boatos. Não vou ceder mais um Aparte, Nobre Vereadora. Eu
vou só aqui complementar e responder ao vosso Aparte e não estou querendo dizer aqui (...) Presidente – Ver. Lellis Ferreira da Silva – Eu vou lhe conceder, Excelentíssimo Vereador, dois
minutos pelas interrupções e, ao final do discurso dele, Excelentíssima Vereadora, eu vou dar o Aparte
solicitada por Vossa Excelência. Ver. Antônio Borracheiro – Vossa Excelência, não pode dar aparte.
Presidente – Ver. Lellis Ferreira da Silva – Desculpa. A Questão de Ordem. Desculpa Excelentíssimo
Vereador. Ver. Antônio Borracheiro – Nem a Questão de Ordem. Eu estou usando a tribuna, os
vereadores pediram Aparte. Mas tudo bem para mim, não tem problema. Se Vossa Excelência acha que
deve dar a Questão de Ordem, não tem problema. Eu não estou aqui, ou seja, quero ressaltar que, eu não
vim fazer crítica. Eu vim parabenizar o Circuito da Vaca Parada. Eu parabenizei. A única coisa que eu
contestei foi a data que foi marcado esse evento. A data. Nós sabemos a setenta e um anos que tem o
aniversário da cidade. E por que não? Se eles querem trazer, ótimo! Se alguém mais quer trazer evento
para Camapuã-MS, de diversão, de qualquer diversidade que seja: sim. Mas o porquê de fazer
justamente na data do aniversário da cidade. Só isso. Então, para encerrar essa polêmica, eu volto a dizer
e parabenizar a organização. E são todos meus amigos: o Assis, o Luiz, o Leandro. Então, são todos
meus amigos. Eu só acho e venho aqui dizer que não há motivo desse confrontamento. E torno a dizer
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que, sim, é um confrontamento. Não há motivo, pois dá para caminharmos juntos e fazermos tudo.
Agora, Nobre Vereadora, eu não tenho informação, vou procurar ver se, de fato, o prefeito proibiu. Isso
é boato e isso nós temos e sabemos. Eu até quero citar aqui, dando ênfase à minha palavra e dizer, como
foi citado aqui Nobre Vereador Pedrinho, por Vossa Excelência, ótimo! Ótimo! E não estou fazendo
crítica a Vossa Excelência, e não. Conheço o Prefeito de Bandeirantes-MS: Álvaro Nackle Urt. Ele está
fazendo um ótimo trabalho em Bandeirantes-MS, pois é o que disse o Nobre Vereador Pedrinho. E, de
fato tenho conhecimento, sou amigo dele, fiz amizade logo no início do mandato. Sempre que vou lá eu tenho uma cunhada que mora em Bandeirantes-MS - eu passo na casa do prefeito e converso com ele.
Parabenizar o Vereador Pedrinho por citar o prefeito. Mas fico incrédulo, pois lá também é desse jeito.
Nós tivemos agora recente uma matéria do MS-TV, vamos dizer aqui, metendo a lenha no Prefeito
Álvaro Nackle Urt. Quando a mídia nossa mete a lenha no Prefeito Delano Huber está errado. Mas para
o Vereador Pedrinho, quando a mídia mete a lenha no prefeito de Bandeirantes-MS ele está certo, ele
está bom. O prefeito lá da outra cidade tem a mídia contra ele, tem os vereadores contra ele, que bate
nele. Mas é bom! O prefeito nosso aqui, a hora que alguém falar mal dele, ele é mal. Eu estou dizendo
assim, Nobre Vereador Pedrinho - não estou querendo fazer crítica - eu só estou querendo mostrar que
em todos os municípios nós temos esse problema. Nem todos vão ser de acordo, nós temos os grupos
políticos. É normal numa administração, Dr. Hugo Bonfim - o Senhor que já foi prefeito - você ter uma
parcela da população que te dá apoio e ter uma parcela que vai estar contra. Ou seja, é normal ter alguém
que vai lá, num show, num evento, num comício para te vaiar. Mas vão aqueles também que vão te
aplaudir. Você vai fazer uma rua, igual nós temos informação do prefeito, que vão ser começada agora os paralelepípedos - Vereador Ronnie Sandro, de várias ruas. Eu acredito que daqui uns quinze dias já
estará dando o começo da ordem de serviço. [2]Ótimo. Só que sabemos que a hora que fizer uma rua vão
bater palmas por aquela rua, mas vai ter alguém da outra rua que gostaria que fosse feito lá, que não vai
gostar de ter feito aquele serviço e, infelizmente não podemos fazer todas as ruas. Vão fazer aquelas
mais necessárias, aquelas que vão trazer contenção de despesa. Sabemos disso. Então, é normal você
estar em um grande evento. Eu sei, não tem estatística, geralmente falam a Polícia Militar de três mil
pessoas organizadoras do evento desde seis mil, eu sei quantas pessoas estão ali. Sabemos que queriam
assistir ao show do Trio Parada Dura. Tínhamos adversários, mas tínhamos parceiros; tínhamos aqueles
que batiam palmas e tinha uns que criticavam, vaiavam. Normal, politica é assim. Nenhum de nós vai
conseguir chegar ao final do mandato aqui numa reeleição com o apoio de todos, vou dizer, nem de
todos aqueles que tive trezentos e noventa e dois votos. Tenho certeza que desses trezentos e noventa e
dois votos que me outorgaram esse mandato, nem todos vão votar de novo em mim. Alguém ficou
descontente por um motivo ou outro, mas tenho certeza que o meu trabalho também angariou mais
alguém. Para findar, eu não poderia deixar de dizer aqui a grata satisfação de ter recebido agora a
tardezinha, Nobre Vereador Almir, Nobres Vereadores, Nobre Vereadora, Presidente, que já está e fase
de licitação o abatedouro. O Governador Reinaldo Azambuja já deu o aval de um milhão e meio (R$
1.500.000,00), isso já está certo através do governador. Sabemos, novamente, que é um problema
polêmico, que vem de muitos anos. E é por isso que não digo aqui um frigorifico, um abatedouro
municipal. Não municipal. A intenção do prefeito é fazer um abatedouro, sabemos novamente como fez
na sessão passada, reitero aqui, um milhão e meio (R$ 1.500.000,00) foi liberado hoje pelo governador,
já está em fase de dar certo. Se o prefeito estivesse pensando em política, não estivesse pensando no
município ele estaria lá “Eu quero esse um milhão e meio para recapear aquelas vilas, fazer tapa-
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buraco”. Deixar a cidade bonitinha e pedir voto o ano que vem. Não. O prefeito está fazendo esse
empenho pensando no futuro do município, na geração de renda e de emprego. Sabemos que isso não
vai angariar voto para uma reeleição, pois começa em fase e nós estaremos lá com uma etapa construída
e outra etapa com mais prazo. E esse descrédito do povo com esse problema de abatedouro, sabemos.
Estive conversando com o prefeito se ele estava preocupado com reeleição, enche essa cidade de tapaburaco, asfalto, é o que cobra todo mundo. “Não, eu quero trazer geração de emprego; é o que precisa o
município”. E temos a certeza que a Emenda do Deputado Vander de um milhão (R$ 1.000.000,00),
novamente como fez na licitação passada, e sabemos que essa Emenda demora. É uma Emenda para o
ano que vem. Portanto, por isso estou citando aqui que essa construção começa com o dinheiro do
governo em etapas que serão demoradas. Sabemos que numa reeleição, numa campanha, teremos
aqueles pontos negativos, mas teremos aqueles pontos positivos. Para findar a minha fala, Nobre
Presidente, mais uma vez agradecer à mídia, à rede social, os funcionários desta Casa, os vereadores pela
compreensão, e pedir desculpa aqui se alguma hora me alterei com Vossas Excelências. Uma hora eu
possa ter ofendido, mas a minha intenção é a melhor possível. Muito obrigado. Presidente – Ver. Lellis
Ferreira da Silva – Antes da sua Questão de Ordem, vereador, eu vou conceder a você porque ele
mencionou você no comentário do Excelentíssimo Vereador Antônio Borracheiro, só que vou dar a
palavra por três minutos para a Excelentíssima Vereadora Dra. Márcia que ela pediu Questão de Ordem.
A senhora tem três minutos, vereadora. QUESTÃO DE ORDEM. Verª. Drª. Márcia – Obrigada,
Excelência. Nobre Vereador Antônio, só para lhe responder: a questão da data no ano passado este
evento já ocorreu nesta data, na data do aniversário da cidade, tendo em vista que no ano passado não
teve nenhuma comemoração. Esse é um ponto. Quanto à questão da proibição de que as crianças do
município fossem participar: eu, quando cheguei ao evento, teve o leilão também, aí eu ouvi como
reclamação e nós somos vereadores, temos que ouvir aquilo que a população está sentindo e repassar. E
a informação que chegou até mim que estava preparado para uma gincana para que todas as escolas
participassem, particular, do município e do estado e que, por ordem do prefeito, as do município não
iriam participar e falaram até de documento assinado, mas eu não vi. Então, eu só deixo isso. Caso isso
tenha acontecido é muito ruim, é muito triste porque nós temos que fazer a política da união, de ir pra
frente, a política de olhar por Camapuã-MS e não individualmente por cada um. É só isso, vereador.
Muito obrigada. Ver. Antônio Borracheiro – Só para responder a vossa Questão de Ordem, Nobre
Vereadora: eu volto a reiterar que sou parceiro e acho que esse evento, esse grupo [áudio
incompreensível] deve continuar, o município precisa, mas já que não é em cunho político eles
poderiam, no mínimo, mudar a data do evento. Obrigado. 1º Secretário – Ver. Pedrinho Cabeleireiro
– Obrigado, Senhor Presidente, pela Questão de Ordem. Só para salientar que meu nome foi mencionado
aqui nesta Casa, sobre a questão de Bandeirantes-MS. Bandeirantes-MS vem se desenvolvendo, algo
vem acontecendo lá de grande e, quando se fala a questão da mídia, do G1, na questão de levar ao
conhecimento da população isso engrandece até o próprio prefeito que vai com certeza atender a
necessidade daquele município. Ao contrário do nosso município que foi trazido em G1 também e
tivemos aquela grande dificuldade para resolver aquele problema da questão da ponte. E o que me deixa
triste. Presidente – Ver. Lellis Ferreira da Silva – Vereador Pedrinho, vamos ser mais claro na
Questão de Ordem. 1º Secretário – Ver. Pedrinho Cabeleireiro – Estou sendo claro no que foi
mencionado. Eu não fugi do assunto. Então, eu fico triste e eu até admiro o Líder do Prefeito defender o
indefensável. É a grande realidade. E sobre a questão de Bandeirantes-MS como foi o assunto muito
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mencionado aqui nesta Casa. Se a palavra é minha não é sua. Respeita a minha que eu respeito a sua.
Presidente – Ver. Lellis Ferreira da Silva – Excelentíssimo Vereador, vamos ser (...) - Ver. Pedrinho
Cabeleireiro – Então, Senhor Presidente, Bandeirantes-MS está dando um show de administração e
fazendo algo grande por aquele município, e eu fico triste com o descaso que vem acontecendo no nosso
município. Gostaria que nós estivéssemos à frente da realidade que vem acontecendo em outros
municípios. Presidente – Ver. Lellis Ferreira da Silva – Excelentíssimo Vereador Pedrinho (...) - Ver.
Pedrinho Cabeleireiro – Veja você, Jaraguari-MS na mesma situação. Presidente – Ver. Lellis
Ferreira da Silva – Peço que Vossa Excelência finalize o seu pronunciamento. Ver. Pedrinho
Cabeleireiro – Só para finalizar já que estou sendo cortado em minha fala aqui. É difícil defender o
indefensável, Líder do Prefeito. Ver. Antônio Borracheiro – Senhor Presidente, não vou nem responder
a Questão de Ordem do Nobre Par Vereador Pedrinho Cabeleireiro. Eu vou fazer uma reclamação a
Vossa Excelência. O pedido de Ordem tem que ter no Regimento Interno nosso o que foi usado pelo
vereador que está na tribuna. Não deve fazer mais críticas. Eu acho que Vossa Excelência tem que tomar
atento a esse pedido de ordem, mas se Vossa Excelência acha que está certo. Eu vejo que no nosso
Regimento não permite. Ver. Hugo Bomfim – Que após as suas saudações iniciais, disse: Eu procurei
ouvir com bastante atenção os oradores que nos antecederam. Inicialmente, eu gostaria de esclarecer um
fato. Eu procurei me informar se Sua Excelência, o Senhor Prefeito, no evento da praça, nos teria
colocado como um vereador da base do prefeito, mas eu fui informado que isso não aconteceu. Foi feita
a menção ao nosso nome, mas não que nós o apoiássemos, fossemos da sua base de apoio. Eu continuo
sendo aquele vereador que disse que ia ser lá na campanha. APARTE - Ver. Pedrinho Cabeleireiro –
O nome de Vossa Excelência - eu não gostaria de estar mencionando porque é chato estar fugindo do
assunto -. O nome de Vossa Excelência foi declarado pela boca do senhor prefeito lá no distrito da
Pontinha do Cocho. Até para Vossa Excelência ter conhecimento que, às vezes, não é do conhecimento
de Vossa Excelência. Então, lá foi mencionado como da base aliada. Lá, sim, foi falado. Ali foi
direcionada só a questão dos nomes dos vereadores. Ou seja, de cinco vereadores dos quais Vossa
Excelência faz parte. Ver. Hugo Bomfim – Essa não era a informação que me foi passada. APARTE Ver. Almir Ávila – Só para esclarecer esse assunto da Pontinha do Cocho. Eu estava presente no
evento, inclusive, tinha bastante gente lá, o Vereador Antônio, Vereador Chitão. E não foi mencionada
essa fala Vereador Pedrinho. Não sei quem lhe informou, mas isso você pode pegar a gravação e em
hora nenhuma o Prefeito Delano falou lá que o Vereador Hugo Bomfim era da base dele. Falou,
Vereador Chitão? Está aqui, o Vereador Chitão estava presente comigo lá. Então, não houve a menção
que Vossa Excelência era base aliada do Prefeito Delano. É isso que eu gostaria de dizer aqui. Não estou
dizendo que o Vereador Pedrinho está mentindo. Nada disso. Ele com certeza recebeu a informação
errada. Ver. Hugo Bomfim – Muito obrigado pelo Aparte e era essa a informação que nós tínhamos, ou
seja, de que meu nome foi citado, mas não como vereador da base do prefeito. Isso porque se isso
estivesse ocorrendo estava fora daquela nossa proposta de trabalho que não é essa. A nossa proposta de
trabalho é aquela de atuar com toda isenção e não apoiando Sua Excelência o Senhor Prefeito. Eu
gostaria de dizer o seguinte: o evento aniversário que é o tema básico que foi tratado hoje aqui, foi
brilhantemente colocado com muita propriedade pelo Vereador Almir, Vereador Targino, por todos os
vereadores que nos antecederam. Os que quiseram criticar criticaram, mas nós temos que ver o seguinte:
aniversário pressupõe um presente. Ora, está fazendo um aniversário. Então, quem fez aniversário não
foi a cidade, foi o município em primeiro lugar. O município tem - o Camapuã-MS nosso - ele tem uma
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área urbana e uma extensa área rural. Então, houve um presente festivo com uma realização em uma
praça, com evento para urb, para a cidade. O que faltou e o que está faltando é o presente para a área
rural, o presente para o produtor rural. Deveria haver tanto presente que não dava para presentear só no
dia trinta. Nós já fizemos aniversário de Camapuã-MS em nosso mandato, que durava quatro, cinco dias.
No dia tal vai ser inaugurada a ponte não sei aonde; no dia tal vai ser inaugurado isso e, também, tinha
festa e era feito com o envolvimento de toda a sociedade civil, a sociedade classe, que evita esse tipo de
coisa, esse conflito de interesse aqui: “Eu vou colocar essa minha festa no aniversário da cidade”. Está
bom. Dia trinta é um dia, mas vai haver tanto presente que não cabe no dia trinta. Mas olha, é preciso
também com justiça que se diga o seguinte: em nosso país hoje nunca foi tão fácil criticar um
governador, nunca foi tão fácil criticar um prefeito. E por que isso? É só por causa do prefeito atual,
governador atual? Não. Nós devemos muito a esta nefasta constituição de mil novecentos e oitenta e oito
(1988) que permitiu o inchaço da máquina pública e fez com que o governo do Estado, os municípios e
o próprio governo federal perdesse a sua capacidade de investimento. É uma vergonha o que está
acontecendo. E a população ainda não viu isso porque isso não foi suficientemente levantado. Foi a
Constituição que deu tudo sem ter de onde tirar e, no social, um enorme de um avanço, mas esqueceu,
pois ela é esse cunho socialista. Ela se esqueceu de onde vai tirar e nós temos um Parlamento que
demora pra responder. Olha, a reforma da previdência, Sua Excelência o Senhor Presidente mandou
quando essa reforma para o Congresso? Até hoje não foi votada, já vai passar um ano e ainda tem a
reforma que é muito séria, a tributária. E o que nós vimos? Pela seriedade do governo federal hoje de
atuação segura, firme contra o crime, os índices baixaram, mas a legislação para completar, para tornar
mais rígido está lá no Congresso e como ela foi mudada. Então, é preciso meu irmão camapuanense
quando você for votar em deputado presta atenção, quando você for votar em governador presta atenção.
Companheiro vereador, deputado não é só para fazer Emenda, ele tem de fazer as leis adequadamente,
pensar nisso. E hoje nós estamos vivendo e eu voltarei no assunto aí - esse assunto do inchaço da
máquina pública - porque eu vi outro Brasil governando como Secretário de Estado em mil novecentos e
sessenta e oito. Em mil novecentos e sessenta e oito eu, com vinte e oito anos, já era Secretário de
Estado. E o departamento de estrada de rodagem no nosso Estado contratava pela CLT. Era a melhor
coisa, contratava pela CLT. Hoje tem que fazer concurso. Inchou tudo. E aí depois, isto é, eu me lembro,
eu vi o Diário Oficial de mil novecentos e sessenta e cinco – eu vi não, eu tenho guardado – Demóstenes
Martins, o pai. O último dia de governo um Diário Oficial exonerando. Aí entrou o Pedrossian, um
Diário Oficial nomeando. A máquina pública não inchava nunca. Você tinha um número reduzido. Hoje
não. Você chega aí o Ministério Público “Tem que fazer concurso”, aí enche e não pode exonerar. O
órgão termina e o funcionário fica lá. Você muda o órgão, outra administração entra e modifica aquela
secretaria nem existe mais, mas o funcionário está lá. E olhem: eu vi um governo aonde eu era Secretário
de Estado de Planejamento em que só com ICMS se pagava funcionário público, se pagava todo o
custeio do Estado. Hoje a Receita Total às vezes não dá para pagar. Então, é preciso saber aonde é que o
calo está pegando e tem que botar o dedo na ferida. Se ficar com paliativo não vai resolver nunca. É
preciso ter coragem. Foi preciso ter um Bolsonaro aí para fazer o que está fazendo com destemor sem
medo e sem conchavo, mas do jeito que está vai ser difícil mudar. Eu não vou ver voltar nessa toada a
menos que surja do governo no Estado, nos governos estaduais e no Congresso quem queira mudar. E é
preciso que haja uma Constituinte para modificar essa Constituição que está aí. Muito obrigado, Senhor
Presidente. Presidente – Ver. Lellis Ferreira da Silva – Que após as suas saudações iniciais, disse:
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Ouvindo aqui atentamente o pronunciamento de Vossas Excelências, dizer Excelentíssimo Vereador
Hugo Bomfim, ele deu um pequeno presente para a nossa população só que esse presente não é o que a
nossa população merece, não é? Eu imagino que esse presente é como se estivesse dando a uma filha de
quinze anos que, quando a filha de quinze anos está fazendo aniversário, ela quer ficar toda produzida. E
eu, em meu ponto de vista, o que ele fez aqui no dia trinta em comemoração é apenas uma maquiagem.
Na verdade, esse presente foi uma simples maquiagem que ele fez para a nossa população é uma coisa
que todos nós não queremos. Muito bem explanado por Vossa Senhoria. Na verdade, o presente a gente
tem que ter coisa boa, coisa boa onde a nossa população não esquece. Uma obra, uma obra grande, de
impacto e, infelizmente, acompanhamos do jeito que está hoje a administração do nosso município com
recurso da população que é recurso próprio, essa obra nem vai sair do papel pelo o que podemos
observar dessa atual administração. Gostaríamos que para o próximo ano esse presente para a nossa
população seja algo mais grandioso, mais importante. E já adianto que não acredito porque o ano que
vem já é ano político e, pela lei eleitoral, esses processos já têm os meses que pode ser feito novas
licitações e eu acredito aí, vereadores, que passou praticamente dois anos e nove meses. E pelo o que
observamos ele parece estar com dificuldade até para licitar uma simples antena repetidora de sinal na
Vila Industrial. Ou seja, coisa pouca, processo acredito que é fácil em vista do pouco recurso que tem.
Uma obra grande tem mais projeto, um monte de coisas que talvez demore um pouco mais de tempo, de
estudo, para poder fazer aquele projeto ali de grande importância igual já tivemos várias obras de
impacto no nosso município. E é isso, percebemos que do jeito que estão as coisas não estamos
contentes. A nossa população não está contente, ela ganha um dia, festa, só que a gente tem que festar
todos os dias. Não podemos festar apenas em um dia, apenas no dia de comemoração do nosso
aniversário. Temos que festar, sim, com saúde, educação, infraestrutura, o direito de ir e vir em prol dos
nossos produtores rurais, para os nossos alunos que necessitam do transporte escolar. E sempre, desde o
início do nosso mandato, a gente bateu muito naquela visão de ter um planejamento, um cronograma,
Excelentíssimo Vereador Ronnie Sandro: “Tal mês vamos atender uma estrada; tal mês vamos atender
outra região”. Hoje percebemos que o distrito da Pontinha do Cocho em termos de infraestrutura, está o
melhor local da nossa cidade aí. É uma pena porque poderíamos pegar esse exemplo que temos hoje no
distrito da Pontinha do Cocho e jogar em outros bairros do nosso município, bairros grandes, como Vila
Industrial, Coophavale, Bairro Alto, Vila Izolina. Eles também merecem a mesma coisa que estão
fazendo lá no distrito da Pontinha do Cocho, bem como os moradores de lá que já sofreram muito
também. E graças a Deus que, hoje, estão tendo um pouco de recompensa, mas gostaríamos que os
outros bairros do nosso município também tivessem o mesmo tratamento também igual está sendo
tratado no distrito da Pontinha do Cocho. Dizer que o básico, igual todos nós percebemos, não está
sendo feito na nossa cidade. Questão de cascalhamento de pontes dentro da nossa cidade aqui, ou seja,
não estamos tendo esse serviço para a nossa população. Aquela ponte da Vila Izolina está com quatro,
cinco anos que está caída ali. Ponte essa que é dentro da nossa cidade. E só para complementar,
Excelentíssimo Vereador Ronnie Sandro, muito bem dito na sua fala a questão do cascalho. Eu tive um
problema lá em minha rua aonde eu pedi para ser atendido pela prefeitura, não fui atendido, mas graças a
Deus tive uns amigos que estavam trabalhando lá da equipe BBC que eu pedi para eles pelo menos dar
uma quebrada no nosso galho lá, dos moradores da rua. E eles foram lá de bom coração e fizeram o
trabalho lá. É uma coisa muito triste, Excelentíssima Vereadora, porque dentro da cidade não está tendo
o cuidado, o capricho, dizendo que “ah, é atendendo tal vereador”, mas é para atender toda a
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população. Não é porque eu moro naquele bairro lá. Tivemos um grave problema, Excelentíssimo
Vereador Aloizio Targino, com respeito àquela boca de lobo lá. Mesma coisa, a gente tem que ficar
pedindo, implorando para fazer as coisas. A gente anda em vários lugares aí e observamos como está a
questão da limpeza pública, Excelentíssimo Vereador Pedrinho Cabeleireiro. Temos o grave problema
da dengue. Hoje a nossa cidade está infestada de pernilongo e é uma coisa histórica até porque faz tempo
que eu me entendo por gente e está havendo umas barbaridades igual nós estamos acompanhando em
nosso município aí. E dizer que eu, na condição de Presidente, fiquei muito triste também pelo
andamento do aniversário da cidade. Ouvindo Vossas Excelências falarem das bases aliadas ou não, eu
gostaria de pelo menos ter recebido o convite de participar da abertura ali que aí eu saberia falar qual é a
base ou não. É uma simples brincadeira. Eu quero falar para vocês que eu não fui convidado por uma
questão de respeito, Excelentíssimo Dr. Hugo, se eu fosse convidado eu ia gostar do convite, mas
infelizmente eu não fui convidado para participar desse evento que teve na praça aqui em Camapuã-MS
com respeito à comemoração do aniversário da nossa cidade. Mas eu falo isso pela falta de educação. Do
mesmo jeito que nós somos educados em convidar o Excelentíssimo prefeito para vir participar da nossa
Cerimônia de Entrega de Títulos de Cidadão Camapuanense, eu gostaria também de ter sido convidado
por ele para poder participar da cerimonia de abertura do aniversário da cidade. Mas tranquilo, pois em
nosso trabalho aqui vamos estar sempre respeitando por mais que saibamos que tem as divergências, os
conflitos. Só que a minha bandeira é sempre estar aqui pensando no município. Defendo cada um dos
senhores vereadores e digo à população que escutamos várias coisas, ou seja, que a nossa Câmara de
Vereadores está parada, que é isso e aquilo, mas essas pessoas que estão lá criticando e eu as convido a
virem participar um dia com a gente aqui. E que nós mostraremos pra elas, através dos números, que a
nossa administração aqui está sendo boa, transparente e, o principal, questão de recurso mandamos um
pouco para o prefeito, temos recurso em caixa também para atender nossa população. E a população
sempre nos cobra a questão de diárias. Tem umas pessoas aí que ficam criticando também, mas eu tiro o
chapéu para os senhores vereadores porque se a gente for comparar o mandato de todos nós vereadores
de dois mil e dezessete até agora, Excelentíssimo Vereador Almir, nossa administração aqui – falo nossa
porque Vossa Excelência também foi Presidente – economizamos muito em diárias. Só para finalizar
essa questão de diária que eu quero passar para a população, isto é, que nós vereadores não gastamos
esse dinheiro igual os outros vereadores que passaram por esta Casa de Leis. Na verdade gasta conforme
a necessidade de cada um de vocês, mas se for pegar ali o comparativo de administrações anteriores o
nosso gasto é praticamente pouco, bem inferior comparado aos outros vereadores que passaram por esta
Casa de Leis. Falo isso defendendo vocês também, defendendo esta Casa de Leis e respeito cada
posicionamento dos senhores vereadores, cada um tem o direito – e pregou também na sua campanha – o
compromisso com a população e tem que ser respeitado vocês também no dia a dia. E peço também
muito respeito com a nossa Câmara de Vereadores na condição de Presidente, temos que ter respeito. E
sempre estamos em parceria com o Ministério Público, Tribunal de Contas que é uma coisa boa, uma
coisa bacana, interessante, um respeitando a hierarquia do outro e tentando fazer de acordo com as leis.
É esse o meu pronunciamento e agradeço a todos. E parabenizo o Assis pelo evento que teve nesse final
de semana também, bem como toda a equipe que estava ali a frente do 2º Circuito Vaca Parada Luís
Fernando Ferreira Fontoura. Parabenizo a todos. E o ano que vem vamos torcer para que haja uma união
entre as duas partes caso tenha condições, a gente respeita os dois lados, mas gostaríamos que o que
aconteceu esse ano sirva de exemplo para o ano que vem a gente poder – todos nós, a população – ficar
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muito mais satisfeita ainda com as nossas festividades. É isto e muito obrigado. Verª. Drª. Márcia –
Que após as suas saudações iniciais, disse: Vou aproveitar esse momento para apresentar as Indicações
de hoje. A primeira que faço é justamente para que o Outubro Rosa não fique apenas no papel. Todo ano
tenho feito essa Indicação, ou seja, às autoridades competentes, que seja destinado via Emenda
Parlamentar recursos para aparelhamento do Centro Especializado de Apoio à Mulher de Camapuã-MS.
Eu durante os quatro anos da gestão passada eu fiz esse pedido, já estou no terceiro Vereador Ronnie, eu
acredito que eu que vou ter que fazer esse Centro. Mas eu insisto porque é de fundamental importância
para o atendimento à mulher. À Saúde, segurança, orientação, empreendedorismo. Então, é um
programa muito bom. Eu penso que se o gestor olhar de outra forma, não como “ela é adversária da
minha base”, faria isso aqui, sim. Outra Indicação que faço é que seja doada a patrulha mecanizada que
foi na nossa reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, estou fazendo às autoridades
competentes, à senadora, a Ministra Tereza Cristina, que seja doada a patrulha mecanizada para a
Associação dos Produtores Rurais do distrito da Pontinha do Cocho. Eu tomei o cuidado de buscar todas
as propostas que estavam registradas no SINCOV no Ministério da Agricultura onde o município
solicitou a patrulha mecanizada. Então, a gente tem um projeto registrado, fica mais fácil. O outro, nós
assistimos em Bandeirantes-MS, Vereador Pedrinho, aquela questão do ônibus escolar lá e não está
diferente aqui em nosso município, não. Estou muito preocupada. Então, já estou solicitando do prefeito
através da Secretária de Educação informações sobre o transporte escolar na área rural, se todas as
regiões estão sendo atendidas, e que eles encaminhem para nós as cópias dos termos de vistoria dos
ônibus tanto da prefeitura quanto os terceirizados. Por quê? Vossas Excelências eu tenho certeza que
chega até vocês também as reclamações de que: “ó, na minha região ficou uma semana sem aula; na
outra região o ônibus tem dez dias que não vem”. Isso é bastante sério. E outra, também, lembrando que
hoje se comemora o Dia do Idoso e eu lembrei – é uma Indicação antiga e eu penso que ajudaria muito
ali no nosso Centro de Convivência dos Idosos ali – a implantação de um curso de Inclusão Digital para
as pessoas da terceira idade aproveitando o espaço do Salão Conviver. Por quê? Hoje para as nossas
crianças um celular, um computador pra elas é uma coisa fantástica, banal, elas dominam, mas hoje os
nossos idosos eu vejo ali no banco que até para receber uma aposentadoria a dificuldade que tem em
razão de não ter essa afinidade com a questão digital. Até para nós, eu confesso que para mim muitas
vezes é difícil. Mas também é outra coisa bastante interessante. Aproveitar a presença do Assis aqui e
parabenizar a você e toda a equipe pela organização, pela maravilha, confraternização. Foi excelente. Já
ouve aqui debates, já questionamos porque às vezes o prefeito deixou de estar junto e seria
extraordinário para o nosso município. Infelizmente eu espero – como o Vereador Lellis falou – o ano
que vem que os erros se tornem acertos para a gente aprender e que entenda que a união vai fazer o
melhor para o município. Também não posso deixar de registrar uma coisa muito boa no aniversário da
cidade: quando eu olho para a praça e vejo que ela está pintada, reformada, eu fico muito feliz porque há
tempo não víamos, não é? A nossa praça estava ali se deteriorando. Então, isso foi uma das coisas boas
do aniversário da cidade que ficou que a gente achou que eram desnecessárias, que esse
desentendimento, essa falta de parceria do Poder Público. Eu quero falar aqui nesse momento, também,
da nossa Sessão de entrega do Título de Cidadão e Mérito Legislativo. Nós aqui homenageamos várias
pessoas importantes, as famílias estavam presentes, os homenageados, eu homenageei a professora
Alélis e, ali, aproveitando todos os funcionários da Educação pelo brilhante trabalho que exerce na
prevenção da depressão, suicídio, com o Projeto Valorização da Vida. E, também, o empresário e
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agropecuarista Gilson Pinesso. Fiquei muito feliz porque recebi muitas ligações parabenizando porque
ele tem aqui – não pelo valor do número – mas tem um grande confinamento. Mas toda a compra para
este confinamento é feita em nosso comércio local. E as pessoas me ligaram, vereador, parabenizando e
me dando essa informação sem contar a contribuição dos tributos que o produtor rural é implacável.
Vendeu pagou, ou então, paga até antes de vender. Mas eu não posso deixar de registrar a minha
decepção da ausência do prefeito. Eu entendi como uma falta de consideração, Vereador Antônio, com o
Poder Legislativo e também com a população que foi por nós indicada e homenageada. Eu preciso
registrar isso porque da mesma forma, ou seja, o Vereador Lellis não esteve lá porque não teve um
convite oficial. E nós fizemos o convite oficial, a Câmara fez ao prefeito. Então, são essas coisas que a
gente precisa ir trabalhando para modificar. Outra coisa que eu quero falar muito importante, eu estive
na audiência pública da prestação de contas. A gente fica muito preocupada porque a arrecadação do
nosso município ela vem a contento, vereador. Ela não tem oscilado muito para baixo, muito pelo
contrário, ela vem se mantendo. Mês de agosto: quatro milhões e duzentos e dois mil reais e mais
alguma coisa (R$ 4.202.000,00). Eu sempre falo você administrar orçamento é muito mais fácil,
vereador, do que você buscar produzir dois milhões para pagar. É muito mais fácil eu saber que tenho
dois milhões para receber e fazer a divisão, não é Demilson? Mais fácil. Mas você vai caminhando, eu
fiquei muito assustada. A Folha não conseguiu, nós estamos com 54.50%. Então, ultrapassamos o limite
prudencial faz horas. E outra coisa que me chamou muita atenção, Presidente, eu já fiz uma Indicação
nesse sentido e eles me responderam parcialmente: a questão das notas de combustível, ou seja, há um
Requerimento e eu gostaria de ver a data certinha porque penso que já ultrapassou o prazo. E quando
você pega aqui na prestação de contas o gasto com combustível foi muito alto. Uma média de cento e
cinco mil, cento e dez mil. Isso é muito, mensal, tendo em vista que a gente não vê, francamente, obras
dali que você sabe; “Não, está construindo uma estrada; está reformando uma ponte”. Não vê. Então,
em alguma forma está errado esse combustível. E toda vez que a gente mexe na questão do combustível
o secretário de Saúde sai fora, o senhor já percebeu? Aquela vez que eu questionei combustível a
secretária foi exonerada. Agora não sei se foi coincidência ou não e o secretário também saiu. O que eu
quero deixar aqui é que nós precisamos verificar e poder contribuir, ver onde está indo e prestar contas
para a população, que é extremamente necessário. Presidente – Ver. Lellis Ferreira da Silva – Eu vou
pedir para a nossa assessoria, Excelentíssima Vereadora, dar uma observada e ver sobre o Requerimento
da senhora e ver quais secretarias responderam e quais não deu a resposta para a senhora daí. Verª. Drª.
Márcia – Também não poderia deixar de falar nesse momento aqui que tivemos a eleição de diretório
municipal do Partido do MDB, no domingo. Inclusive, o Presidente Lellis é o Presidente do MDB. Foi
um momento muito importante e quero dar publicidade também que, naquele momento, eu me coloquei,
no meu partido, no Partido do MDB, como pré-candidata a prefeita para concorrer às próximas eleições.
Isto é totalmente democrático, podem ter um, dois, três, quatro pré-candidatos em um Partido. Isso é
fato. Mas que a gente tem um projeto e uma determinação. Um projeto de buscar realmente esse espaço
poder dar a oportunidade para a população que já conhece o nosso trabalho. Porque primeiro é o trabalho
para depois pedir voto. E tenho tranquilamente a segurança de entrar na casa de cada um e falar do meu
trabalho. Mas tudo a gente começa primeiro pedindo a proteção de Deus, colocando nas mãos Dele e
isso eu já fiz. E, depois, a gente começa na nossa casa. E a minha casa política é aqui. É aqui aonde – e
aqui vou fazer uma defesa bem grande a todas as pessoas que se propõem a serem candidatas, seja
vereador, prefeito, deputado, governador, presidente – precisa ter uma coisa: coragem. Porque nós
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lutamos todos os dias como sempre, é fato, com o contente e o descontente e aquele que inventa. Porque
tem gente que critica sem o menor fundamento, e nós sofremos isso aí neste final de semana, viu
Presidente? Então, eu quero dizer a cada um dos senhores aqui presentes, vereadores, que estamos aqui
porque temos coragem. E eu tenho que pedir o apoio dos senhores, sim, porque Vossas Excelências cada
um representa uma parcela e grande da sociedade porque senão não estaríamos aqui. Passamos por uma
eleição dificílima. A eleição para vereador é a mais difícil que existe. É mais fácil você concorrer para
prefeito, por isso já quero ir pra prefeito agora e, para vereador, é muito difícil, é muita gente. Prefeito
você concorre com dois ali, eu espero, não precisa ter mais não, já está bom. E, como eu estava dizendo,
o politico, a gente que trata a coisa pública com seriedade, compromisso, responsabilidade, participação
e aí você receber uns áudios igual eu recebi que não sei quem - lá de Campo Grande-MS - nem conheço,
dizendo – ali eu fui ofendida porque eu como vereadora nunca fui omissa, nunca estive ao lado de coisa
errada. Se veio para esta Casa algo que está certo eu também apoio e por que não? Eu não estou aqui
para ser contra o meu município. Agora, a fiscalização eu nunca deixei de exercer. Veja quantos
requerimentos apresentei, inclusive, de afastamento, abertura de CPI. Agora, dizer que nós todos aqui
somos coniventes que a administração está ineficiente, está ruim. Agora, dizer que esta vereadora e
Vossas Excelências também, porque disse lá que a Câmara Municipal de Camapuã-MS, ou seja, estamos
sendo coniventes com a corrupção. Isso não. Isso eu não admito porque eu nunca, jamais seria e tenho
certeza que os Nobres Pares não vão. Tendo em vista, que todas as providências legais contra aqueles
atos que entendemos que não estavam corretos, mas tem que entender que passa pelo Plenário, e o
Plenário é maioria. Não adianta você até pode pedir o afastamento, mas se não tiver o entendimento da
maioria não afasta. Então, isso é democracia. A gente até contesta se está certo ou errado, mas ainda é o
melhor programa de governo, não é? Eu não gostaria nunca que fosse outro. E é isto, Presidente. Vou
encerrar minhas palavras aqui, agradecer e dar uma boa noite para todos. ORDEM DO DIA – 1º
Secretário – Ver. Pedrinho Cabeleireiro – ORDEM DO DIA PARA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA
01 DE OUTUBRO DE 2019 - 1º - Projeto de Lei Nº 024, de 29 de agosto de 2019, de autoria do
Executivo Municipal, que: “Dispõe sobre a alteração da Lei nº 2.123, de 10 de dezembro de 2018 (Plano
Plurianual do Quadriênio 2018 a 2021) e dá outras providências”; 2º - Projeto de Lei Nº 005, de 19 de
setembro de 2019, de autoria do Ver. Almir Ávila, que: “Dá denominação ao Cemitério Municipal do
Distrito de Pontinha do Cocho e dá outras providências”; 3º - Quatro Indicações de autoria da vereadora
Dr.ª Márcia, endereçadas a várias autoridades solicitando providências; Plenário das Deliberações
Vereador Deusdete Ferreira Paes, 01 de outubro de 2.019. Presidente – Ver. Lellis Ferreira da Silva –
Excelentíssima Vereadora Dra. Márcia, a Moção será feita durante a semana agora e irá para a próxima
Ordem do Dia da Sessão do dia oito. Em seguida, o Presidente colocou em discussão a Ordem do Dia.
Não havendo nenhuma discussão, a mesma foi à votação e obteve aprovação unânime dos
vereadores. LEITURA DE PARECER. 1º Secretário – Ver. Pedrinho Cabeleireiro – PARECER
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL – CJRF. OBJETO:
MENSAGEM Nº 024/2019 - Projeto de Lei nº 024, de 29 de agosto de 2019, de autoria do Poder
Executivo. EMENTA: Dispõe sobre a alteração da Lei nº 2.123, de 10 de dezembro de 2018 (Plano
Plurianual do quadriênio 2018 a 2021) e dá outras providências. RELATOR: Vereador Antônio
Borracheiro. I – RELATÓRIO: O Projeto é da competência privativa do Executivo Municipal e está
formalmente correto. Em Parecer fundamentado a Assessoria Técnica manifestou pela legalidade e
constitucionalidade do mesmo, portanto apto à análise dos vereadores. O Projeto de alteração do PPA,
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como é conhecido o Plano Plurianual, visa adequar os interesses da administração, através de suas metas
e objetivos, para a realidade conjuntural e financeira, uma vez que no decorrer do prazo de vigência a
administrar pode, por interesses ou necessidades públicos, mudar o cronograma de trabalho, sendo aí
necessária a alteração. Ao Poder Legislativo, através dos vereadores e vereadora, não é vedada a
apresentação de emenda ao Projeto, embora seja muito difícil caracterizá-la de forma eficaz, haja a vista
tratar-se de matéria orçamentária e financeira, que tem como gestor o prefeito municipal. É o relatório.
II - VOTO DO RELATOR: Pelo exposto, esse relator é FAVORÁVEL à tramitação do Projeto de Lei
nº 024, de 29 de agosto de 2019, de autoria do Executivo Municipal. Ver. Antônio Borracheiro Relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. III – VOTO DO MEMBRO: O Vereador
Membro vota com o Relator. Ver. Aloizio Targino Membro da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final. IV – CONCLUSÃO DA COMISSÃO: APROVADO, por unanimidade nesta CJRF, o
presente Parecer, em 01 de outubro de 2019. Verª. Dra. Márcia Presidente da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final. Em seguida, o Presidente colocou em discussão o Parecer da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, com respeito a o Projeto de Lei nº. 024 de 29 de agosto de 2019,
de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração da Lei nº. 2.123, de 10 de dezembro de
2018, do Plano Plurianual, Quadriênio 2018 a 2021. Não havendo nenhuma discussão, o mesmo foi à
votação e obteve aprovação unânime dos vereadores. 1º Secretário – Ver. Pedrinho Cabeleireiro PARECER COMISSÃO DE FINANÇAS ORÇAMENTO – CFO. OBJETO: MENSAGEM Nº
024/2019 - Projeto de Lei nº 024, de 29 de agosto de 2019, de autoria do Poder Executivo. EMENTA:
Dispõe sobre a alteração da Lei nº 2.123, de 10 de dezembro de 2018 (Plano Plurianual do quadriênio
2018 a 2021) e dá outras providências. RELATORA: Verª. Dra. Márcia. I – RELATÓRIO: O Projeto
é da competência privativa do Executivo Municipal. Não é um Projeto original do PPA, mas somente
um Projeto de alteração do PPA para o período de 2018 a 2021, cujo ato pode ser feito e aplicado
exclusiva pelo prefeito municipal. Em Parecer a Assessoria Técnica manifestou pela legalidade e
constitucionalidade do mesmo, portanto apto à análise dos vereadores e vereadora. Projetos dessa
natureza tem o condão de adequar os interesses e necessidades da administração, através de seus metas e
objetivos, para a realidade conjuntural e financeira do município, mudando inclusive o cronograma de
trabalho, tanto em projetos como em atividades. Aos vereadores e vereadora, não é vedada a
apresentação de emenda ao Projeto, embora seja muito difícil caracterizá-la de forma eficaz, haja a vista
tratar-se de matéria orçamentária e financeira, que tem como gestor o prefeito municipal. É o relatório.
II - VOTO DO RELATOR: Pelo exposto, este Relator é favorável à tramitação do Projeto. Verª. Dra.
Márcia Relatora da Comissão de Finanças e Orçamento III – VOTO DO MEMBRO: O Vereador
Membro acompanha o voto do Relator. Ver. Ronnie Sandro Membro da Comissão de Finanças e
Orçamento. IV – CONCLUSÃO DA COMISSÃO: APROVADO nesta Comissão, por unanimidade, o
presente Parecer, em 01 de outubro de 2019. Ver. Almir Ávila, Presidente da Comissão de Finanças e
Orçamento. Em seguida, o Presidente colocou em discussão o Parecer da Comissão de Finanças e
Orçamento, com respeito ao Projeto de Lei nº. 024. Não havendo nenhuma discussão, o mesmo foi à
votação e obteve aprovação unânime dos vereadores. 1º Secretário – Ver. Pedrinho Cabeleireiro PROJETO DE LEI Nº. 024, DE 29 DE AGOSTO DE 2019. Dispõe sobre alteração de Lei nº. 2.123,
de 10 de dezembro de 2018, Plano Plurianual do Quadriênio 2018 a 2021, e dá outras providências.
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal de Camapuã-MS. No uso de suas atribuições legais, faço
saber que a Câmara Municipal aprovou e SANCIONOU a seguinte Lei: Art. 1º - Fica alterado o Plano
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Plurianual para o Quadriênio 2018 a 2021, conforme estabelecido no anexo de ações findadas; Art. 2º Os anexos do Plano Plurianual de 2018 a 2021, constante na Lei nº. 2.123, de 10 de dezembro de 2018,
fica automaticamente alterado pela alteração das programações orçamentárias constadas antes no anexo
desta Lei; Art. 3º - Fica incluído no anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº.
2.141, de 25 de junho de 2019, os programas e ações definidos nas formas dos anexos desta Lei, que
constarão nos Projetos de Leis e nas Leis Orçamentárias anuais; Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas às disposições contrárias. DELANO DE OLIVEIRA HUBER –
Prefeito Municipal de Camapuã-MS. Em seguida, o Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei
nº. 024, de 29 de agosto de 2019. Não havendo nenhuma discussão, o mesmo foi à votação e obteve
aprovação unânime dos vereadores. 1º Secretário – Ver. Pedrinho Cabeleireiro - PARECER
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL – CLJR. OBJETO: Projeto de
Lei nº 005/2019, de 19 de setembro de 2019, de autoria do vereador Almir de Oliveira Ávila.
EMENTA: Dá denominação ao Cemitério Municipal do Distrito de Pontinha do Cocho e dá outras
providências. RELATOR: Vereador Antônio Borracheiro. I – RELATÓRIO: O Projeto é da
competência concorrente entre Executivo Municipal e Vereadores. Está formalmente correto. Ao Projeto
foi juntado Parecer Jurídico favorável à sua tramitação. Em síntese Projeto tem o fim exclusivo de dar
denominação de “Campo Santo Ana Malaquias de Brito”, ao Cemitério Municipal do Distrito de
Pontinha do Cocho. Segundo a justificativa do proponente a homenageada postumamente viveu na
região, sendo de família tradicional e mais ainda, foi o primeiro cadáver a ser sepultado na localidade. É
o Relatório. II - VOTO DO RELATOR: Diante do exposto, este Relator da CJRF, é favorável ao
Projeto de Lei nº 005/2019, de autoria do vereador Almir Ávila. Ver. Antônio Borracheiro - Relator
da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. III – CONCLUSÃO DAS COMISSÕES: O
Vereador Membro desta Comissão acompanha o voto do Relator. Ver. Aloizio Targino - Membro da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. IV – APROVADO, na Comissão, por unanimidade, a
tramitação do Projeto, em 01 outubro de 2019. Verª. Dra. Márcia - Presidente da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final. Em seguida, o Presidente colocou em discussão o Parecer da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, com respeito ao Projeto de Lei nº. 05, de 19 de
setembro de 2019, de autoria do Excelentíssimo Vereador Almir de Oliveira Ávila. Não havendo
nenhuma discussão, o mesmo foi à votação e obteve aprovação unânime dos vereadores. 1º Secretário –
Ver. Pedrinho Cabeleireiro - PROJETO DE LEI Nº. 005, DE 19 DE SETEMBRO DE 2019. AUTOR:
Vereador de Oliveira Ávila. Dá denominação ao Cemitério Municipal do Distrito de Pontinha do Cocho,
e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAPUÃ, ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte
Lei: Art. 1º - Fica denominado “Campo Santo Ana Malaquias de Brito” o cemitério do Distrito de
Pontinha do Cocho. Parágrafo único. Cabe à administração municipal regularizar, identificar e divulgar
a denominação do Cemitério para todos os efeitos legais; Art. 2º - A denominação além de identificar o
local, rememora Ana Malaquias de Brito de família tradicional e fundadora do Distrito; Art. 3º - Esta
Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Vereador Almir de
Oliveira Ávila – Proponente. Em seguida, o Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº. 005,
de 19 de setembro de 2019, de autoria do Vereador Almir Ávila. Não havendo nenhuma discussão, o
mesmo foi à votação e obteve aprovação unânime dos vereadores. EXPLICAÇÕES PESSOAIS. Ver.
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Almir Ávila – Que após as suas saudações iniciais, disse: Gostaria de dizer, Senhor Presidente, que
venho a esta tribuna neste momento para parabenizá-lo pelo evento entrega de títulos, ou seja, que
compôs o calendário do aniversário da cidade também. E também parabenizá-lo por agora ter tomado as
rédeas do Partido do MDB. Vossa Excelência é uma pessoa que faz tempo que está nesse Partido, é do
grupo, e está em boas mãos o Partido. Então, era isso que eu vim aqui fazer e agradecer também todos os
senhores vereadores por terem votado neste projeto que é de importância lá para o nosso Distrito da
Pontinha do Cocho que o nosso cemitério lá tenha um nome oficializado. Muito obrigado a todos e uma
boa noite. Verª. Drª. Márcia – Que após as suas saudações iniciais, disse: Neste momento apenas
agradecer a Deus pelo nosso trabalho aqui prestado hoje, e fazer uma observação aqui Presidente. Eu sou
vereadora do segundo mandato aqui e tanto no passado como neste entendo que o uso das diárias dentro
do limite legal é um direito. E esta vereadora usando no passado o mínimo do mínimo, às vezes, a gente
ainda tem que justificar ao Tribunal de Contas, em razão de que outros usam em excesso. Mas eu não
tenho nenhum problema em justificar. Agora, eu não admito porque na Câmara Municipal - vou dizer
uma coisa para o Senhor - nem telefone da Câmara eu uso. Então, eu tenho certeza que cada devolução
que nós estamos fazendo a gente tem lá a nossa parcela grande de contribuição. E da mesma forma
defendo o direito de todos os parlamentares que usam dentro dos limites legais e prudenciais o que lhe é
de direito. E repudio quando usam de má fé e colocam todos de uma mesma forma questionando porque
não separa o joio do trigo, não é vereador? Isso é uma das coisas mais tristes, Vereador Ronnie, na
política. Isso a gente sofre, principalmente, as pessoas sérias que tratam a política com muita seriedade e
por causa de dois três que fazem de forma errada a gente acaba pagando. Mas faz parte do ofício. O que
nós temos é a coragem, determinação de vir aqui e nos propor e lutar em defesa do interesse da
coletividade sempre. É isto, Presidente. Obrigada e boa noite a todos. Ver. Aloizio Targino – Que após
as suas saudações iniciais, disse: Já que hoje um dos assuntos aqui da nossa sessão foi festa, eu aproveito
para convidar todos os presentes, os que estão acompanhando também pelas redes sociais, para
participar da 4ª Edição da Festa em Louvor à Nossa Senhora Aparecida da nossa comunidade católica
aqui. Tanto para a festa religiosa quanto para a festa social. A novena vai ser realizada no dia da
quermesse - tem os folders, depois vou mandar para os senhores - ali no salão, mas também em outros
dias vai acontecer em vários setores, em várias comunidades da nossa cidade. Então, fica o convite, com
o Grupo Zíngaro e também Grupo Eco do Pantanal que serão algumas das atrações dessa festa que já
está se tornando tradicional em nosso município. Então, a gente transmite o convite aqui do Padre Sérgio
e de toda a comunidade católica para essa grande festa em louvor à Nossa Senhora Aparecida. No mais,
desejar uma excelente semana a todos. Boa noite. 1º Secretário – Ver. Pedrinho Cabeleireiro – Que
após as suas saudações iniciais, disse: Não poderia deixar de falar que hoje é o Dia do Vereador, dia
primeiro de outubro. Então, eu quero parabenizar os senhores vereadores por esse dia, que hoje nós
estamos aqui e fazemos parte dessa data. Assim como hoje é o Dia do Idoso. Então, não poderia deixar
de falar também do meu amigo Chiquinho que está acompanhando a gente através da rede social lá no
Distrito da Pontinha do Cocho. O Chiquinho que é pré-candidato a vereador, Vereador Ronnie Sandro.
Já me falou que é pré-candidato, já se lançou, então hoje vamos ter mais alguns pré-candidatos naquela
região. E o patrimônio ali precisa, pois hoje está bem representado pelo Vereador Almir que trouxe hoje
boas noticias sobre a questão da luta pelo Distrito da Pontinha do Cocho, sobre a questão do cemitério,
campo gramado, enfim, outras coisas. Mas nós enquanto vereadores também lutamos por aquela região.
Já fui lá várias vezes, cobrei e naquele momento que o prefeito atendeu a gente também agradeceu. E
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dizer, Senhor Presidente, que hoje foi uma Sessão acalorada, aonde este vereador trouxe a mensagem
aqui nesta Casa, mas eu gostaria de deixar registrado aqui nesta Casa que esse empregado do povo não
traz inverdades. Se eu falo alguma coisa - gostaria de ouvir essa gravação que o Nobre Companheiro
Almir falou - porque senão o povo do Distrito lá é mentiroso. Então, eu acredito no que o povo me
passou porque se fosse uma ou duas eu ficava quieto, mas teve mais de uma. Então, gostaria de ver essa
gravação que me anestesiasse nesse sentido que eu gostaria que a verdade viesse à tona. E eu nunca vim
aqui nesta tribuna trazer inverdades. Então, igual sempre falo, ou seja, a verdade rasgada sem
maquiagem. São estas as minhas palavras, Senhor Presidente. Presidente – Ver. Lellis Ferreira da
Silva – Eu quero aqui agradecer as palavras do Excelentíssimo Vereador Almir Ávila, no que diz
respeito ao meu nome assumindo a Presidência do partido MDB. Dizer que é mais uma
responsabilidade, mas estamos aí em luta da política. A política que acreditamos ser ideal para o nosso
município, onde temos pessoas boas, capacitadas para conduzir o nosso município e estaremos abertos a
outros partidos que quiserem compartilhar em futuras coligações também. Em nosso partido sempre será
bem vindo, bem como os novos filiados que quiserem fazer parte. Quero parabenizar também o expresidente, o nosso amigo César Ávila, pelo brilhante trabalho que foi aonde o mesmo conduziu nosso
partido por acredito que quatro anos, e fez o seu trabalho com muita serenidade, responsabilidade,
compromisso, defendendo a bandeira do nosso partido. Agradecer a ele por este trabalho feito perante o
nosso partido, o MDB. Em seguida, o Presidente procedeu aos agradecimentos finais e encerrou a
Sessão Ordinária às 21h46min. Eu, Moisés Mancebo Manhães Júnior [3] lavrei a presente ATA[4]
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Membros da Mesa Diretora e pelos Senhores
Vereadores.

Ver. Lellis Ferreira da Silva
Presidente
Presidente

Ver. Ronnie Sandro
2º Vice-Presidente

Ver. Aloizio Targino

Verª. Dra. Márcia
1ª Vice-

Ver. Pedrinho Cabeleireiro
1º Secretário

Ver. Almir

Ávila
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2º Secretário

Ver. Antônio Borracheiro
Ver. Chitão

Ver. Hugo Bomfim

[1] Grassieli Vilela da Silva Pereira.
[2] Ana Carolina Pereira dos Santos – IEL.
[3] Agente Administrativo II.
[4] Tempo Total – 02:25:19
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