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ATA DA 27ª 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 08 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 26ª Sessão Ordinária, do 3º Período Legislativo, da 17ª
Legislatura, do dia 01 de outubro 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
CIRCULAR Nº. 577/2019 GAB-PRES. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Excelência, informo
que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, com o apoio Escola Superior de Controle
Externo – ESCOEX, realizará o evento: “O TRIBUNAL QUE É DA NOSSA CONTA –
SEMINÁRIO O CONTROLE EXTERNO E A TRANSPARÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA”, que tem como coordenador o Exmo. Conselheiro Waldir Neves Barbosa – Diretor da
Escola Superior de Controle Externo, no dia 08 de novembro do corrente ano, das 7h30min às 17h, no
Plenário Consª. Celina Martins Jallad, desta Corte de Contas. O evento contará com a palestra magna do
Exmo Sr. Benjamin Zymler – Ministro do TCU e tem como objetivo informar e orientar os
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jurisdicionados, sobre atividades, processos e procedimentos deste Egrégio Tribunal. Para tanto, é
fundamental a participação de Vossa Excelência e estendo o convite aos Vereadores e técnicos a
participarem do evento, cujo intuito é dinamizar a interação entre o Tribunal de Contas e as unidades
jurisdicionadas. Outrossim, solicitamos a confirmação de presença pelo e-mail:
cerimonial@tce.ms.gov.br. Ressaltamos que as inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site da
Escoex, no link: http://www.tce.ms.gov.br/escoex/sge/AcaoEducacionalPreMatricula/Criar/199. Certo
de contar com um pronunciamento favorável, renovo protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente, Conselheiro Iran Coelho das Neves – Presidente do Tribunal de TCE-MS. Parecer da
Assessoria Jurídica pelo recebimento da Representação-Denúncia contra o Prefeito Municipal.
Presidente – Ver. Lellis Ferreira da Silva – Informo aos Senhores Vereadores que o ofício que foi lido
pelo nosso Secretário, o qual nos convida para participar do evento “O TRIBUNAL QUE É DE NOSSA
CONTA – SEMINÁRIO O CONTROLE EXTERNO E A TRANSPARÊNCIA NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, o assessor do Conselheiro, Iran Coelho das Neves, ele entrou em
contato hoje com a Excelentíssima Vereadora Dra. Márcia e o mesmo pediu para dar o recado a nós
vereadores que esse evento está temporariamente cancelado e não vai ocorrer no dia oito, mas no futuro
eles estarão enviando outra correspondência convidando Vossas Excelências para participar do evento.
PEQUENO EXPEDIENTE. Ver. Aloizio Targino – Que após as suas saudações iniciais, disse:
Senhor Presidente, eu entro aqui, primeiramente, com uma Moção de Aplausos. Essa Moção de
Aplausos é endereçada aos senhores Wardes Lemos Presidente da Cooperativa Sicredi de Campo
Grande-MS, e também o senhor Elias Clecir de Souza Gerente do Sicredi de Camapuã-MS. É uma
Moção – vamos dizer assim extensiva – que ela se estenda aos demais colaboradores, aos demais
cooperados da Agência Sicredi. Desde dessa segunda-feira a gente tem observado que a agência já está
atendendo em novo local, um prédio amplo, bonito e que muito valoriza a nossa cidade. E essa Moção
de Aplausos é uma forma desta Casa reconhecer essa instituição que tem acreditado e investido no
município de Camapuã-MS. Enquanto a gente vê aí muitas outras instituições financeiras em um
caminho contrário diminuindo postos de trabalho, fechando em vários municípios, principalmente
municípios com características iguais de Camapuã-MS. A gente vê que o Sicredi desde o ano de mil
novecentos e noventa e nove está em nosso município, tem investido, crescido e tem gerado muitos
empregos em Camapuã-MS. Hoje mesmo são vinte e seis camapuanenses que trabalham na agência,
sendo vinte e três de forma direta e outros três terceirizados. E a gente não poderia deixar de passar esse
importante investimento sem ter o devido reconhecimento de aplausos desta Casa. E também, Senhor
Presidente, tenho uma Indicação solicitando que o senhor prefeito através da Secretaria de Infraestrutura,
Departamento de Trânsito possa - a gente já cobrou no início do ano - a construção de faixas elevadas
em alguns pontos da nossa cidade, como principalmente próximo às escolas e, também, tem outros
pontos que não estão mencionados nesta primeira cobrança e que a gente tem escutado algumas
cobranças e vem aqui transmiti-las ao Poder Executivo. Por exemplo, ali no Paço Municipal, próximo a
agência que eu acabei de referir que agora tem um fluxo muito maior naquele cruzamento da Rua
Bomfim com a Rua Cuiabá. A gente vê o tráfego ali na Rua Bomfim de uma forma bastante intensa e a
velocidade ali a gente costuma ver muitos motoristas, motociclistas passando em alta velocidade. E esse
dispositivo, com certeza, iria trazer muito mais segurança aos pedestres. A gente cobra de forma
antecipada porque ninguém gostaria de ver um acidente naquele local para depois estar realizando essa
construção de uma faixa elevada ali. Então, essa é a nossa cobrança, até na Indicação tem outros pontos
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também, a gente vem solicitar que o prefeito e a sua equipe olhe com carinho para esta cobrança.
Também está aí – não estou com a cópia aqui – mas a gente vem solidarizar e trazer nossas
condolências, os nossos pêsames, aos familiares do saudoso Onofre Pereira falecido na última semana.
A gente deixa aqui os nossos sentimentos a família, que o Senhor possa confortar todos os familiares
deste camapuanense que nos deixou recentemente. São estas as minhas palavras. No Grande Expediente
eu concluo. Muito obrigado. Presidente – Ver. Lellis Ferreira da Silva – Venho informar a todos os
Senhores Vereadores, bem como toda a população que este vereador aqui entrou com uma Indicação que
será encaminhada ao nosso Excelentíssimo prefeito senhor Delano, bem como nosso Secretário de
Infraestrutura o senhor Jesus. Solicitamos a pedido da população que seja feita uma escadaria no Bairro
Cristo Redentor para atender os futuros moradores ali das oitenta e seis casas que serão entregues,
acredito que em dezembro ou janeiro, conforme foi conversado com o Excelentíssimo Governador do
Estado. E este vereador já preocupado e atendendo ao pedido daqueles moradores, bem como de todos
os outros moradores do Bairro Cristo Redentor, venho aqui nesse momento fazer essa solicitação. Ali
todos nós sabemos que tem uma escada que foi feita por um ex-morador do bairro, que é o senhor
Geovane que trabalhou muito tempo no hospital, só que na verdade precisaria de duas. Uma para atender
aqueles novos moradores, bem como fazer uma coisa mais confortável para a nossa população,
atendendo a todos os moradores do Bairro Cristo Redentor, bem como Coophavale também. Essa é a
Indicação deste vereador aqui. GRANDE EXPEDIENTE. Ver. Aloizio Targino – Que após as suas
saudações iniciais, disse: Senhor Presidente, eu venho novamente a esta tribuna e, neste momento, eu
gostaria de chamar a atenção, não sei se é apenas com este vereador ou se tem acontecido com os Nobres
Colegas também para o número assustador de denúncias que tem chegado para nós, para esta Casa,
quanto aos atos do Executivo. Tem assustado, Vereador Dr. Hugo. Todo dia, de todas as ordens. E as
que mais têm chamado a atenção e a gente tem dedicado um tempo para investigar – porque uma coisa é
chegar uma denúncia, um relato, uma informação, e outra é constatação dessas irregularidades,
ilegalidades. É quanto ao que envolve os gastos públicos, sobretudo, com a Folha de Pagamento. Estive
com o Vereador Pedrinho e, também, com o Presidente Vereador Lellis na segunda-feira – até a
Vereadora Dra. Márcia gostaria de ter participado, mas não estava presente – em algumas repartições do
Poder Público, do Executivo, no Setor de Recursos Humanos e algumas Secretarias. E o que nós já
temos de informação de documento ali é de assustar Vereador Ronnie, principalmente, pelo
compromisso que o Senhor Secretário de Administração veio aqui e fez quanto ao índice de gasto com o
pessoal. O gasto do pessoal que o prefeito ainda não mandou para esta Casa, ou seja, o último balanço o
qual serve de referência para uma possível sanção administrativa já que muito bem esta Casa
encaminhou expediente cobrando após o primeiro quadrimestre deste ano, estava em quarenta e sete – se
não me engano – aliás, cinquenta e sete e no último mês de dois mil e dezoito também em cinquenta e
seis e, agora, a última informação que a gente tem é de acima de cinquenta e quatro. Ou seja, aquilo que
diz a Lei de Responsabilidade Fiscal não está sendo obedecido pelo Executivo. E o que mais chama
atenção é que muitas informações estão sendo – vamos usar um termo aí bem popular – estão sendo
maquiadas. O Executivo vem maquiando para tentar obedecer a Lei e, mesmo assim, não está
obedecendo. Ou seja, para encobrir um erro, Vereador Pedrinho, eles estão cometendo vários outros
erros. Isso sem levar em consideração ainda essas denúncias que estão chegando a esta Casa e que, se
forem procedentes, aí a coisa Vereadora Dra. Márcia é muito mais feia do que a gente está vendo aí. Não
bastasse a nossa população estar padecendo, principalmente, de infraestrutura, de alguns serviços
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básicos, o prefeito não tem feito nem o que a Lei determina. E eu repito: na próxima Sessão nós
estaremos apresentando todos esses dados, Vereador Chitão, que estamos falando aqui, todos no papel.
Outro fato que me chama a atenção é que o senhor prefeito tem ludibriado muitos servidores ali com a
promessa de que vai mandar um plano, uma reformulação de um plano de cargos e carreira. Tenho
certeza que os Colegas estão sendo cobrados pelos servidores quanto a isso. E o que acontece de
concreto, Vereador Chitão? O prefeito, ou seja, ele tirou muitas gratificações de, não apenas esse termo,
mas muitos outros itens que estavam compondo o salário desses servidores. Quando eu digo “desses
servidores” não é do secretário, Vereador Pedrinho, que não vai trabalhar, é do servidor de limpeza, da
Saúde, daquele que está lá na ponta recebendo a crítica da população. Tem tirado com a promessa de que
dentro desse novo plano vai ser incorporado e é apenas para ludibriar. A gente sabe e temos cobrado
aqui desde o primeiro ano, primeiro semestre porque tem muitas classes aí com seus vencimentos
defasados. E aí? E o prefeito não mandou até agora, cortou – e mesmo cortando não conseguiu abaixar o
índice com o gasto da Folha. Presidente – Ver. Lellis Ferreira da Silva – Isso, Vereador Aloizio
Targino, sem falar no reajuste dos servidores que era pra ter sido feito. Ele cumpriu apenas no primeiro
ano, mas no segundo ano ele mandou para esta Casa de Leis – se não me falha a memória – em setembro
foi feito o retroativo e, esse ano, a Data Base, eles não mandaram ainda o reajuste que é dos nossos
servidores concursados. Apenas para complementar a vossa fala. Ver. Aloizio Targino – Muito bem
complementado e agradeço, Senhor Presidente. Agora, imagina Senhor Presidente, como estaria a
situação financeira se ele fizesse o que tinha que ser feito nesta parte. E outro ponto que me chama
atenção é quanto essa denúncia que hoje iremos recebê-la ou não se os Colegas, a maioria, achar que
não. Mas senhores: como deixar de analisar uma denúncia nesta Casa se é uma Casa que está para
fiscalizar, as atitudes e atos do prefeito. Os senhores podem até acharem lá para frente que ela não deve
prosperar. Ok. Mas deixar de recebê-la eu acho que seria um ato de omissão. Vou novamente pedir
licença para o meu Colega Dr. Hugo Bomfim de uma frase de efeito que ele usou lá no começo e eu
sempre tenho utilizado: “quem não tem nada a esconder faz questão de mostrar”. E por que não analisar
com calma, não averiguar com calma essa decisão. Então, em minha opinião, Vereador Pedrinho, é
imprescindível que esta Casa analise, receba, não só essa representação, mas aquelas que tiverem
embasamento que esta Casa receba e analise e julgue da forma que cada Colega entender. Mas como eu
vi alguns comentários da população que esta Casa sequer receberia esta Representação e, por isso, eu fiz
questão de dentro da minha fala dizer da responsabilidade desta Casa, dos vereadores, estarem
recebendo essas denúncias contra o Executivo. Aí, sim, de forma justa e a critério dos Nobres Colegas
fazer o devido julgamento. São estas as minhas palavras, Senhor Presidente. E reafirmo: a minha
preocupação e o meu compromisso da próxima sessão estar apresentando todas essas informações,
Vereadora Dra. Márcia, quanto ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal que não está sendo
feita pelo município. Que isso muitas vezes as pessoas podem achar: “Ah, é apenas para fazer uma
encenação para pressionar o prefeito”. A preocupação é muito maior. Com este não cumprimento da lei
Camapuã-MS poderá deixar de receber muitos recursos que hoje estão fazendo a diferença nas áreas
importantes do nosso município. E uma das sanções é a perca de alguns recursos. Mas na próxima
Sessão o nosso compromisso em trazer todo esse relatório da atual situação do Executivo. Muito
obrigado. Ver. Hugo Bomfim – Que após as suas saudações iniciais, disse: Nós ouvimos com redobrada
atenção a fala do Vereador Targino com a preocupação crescente que está havendo relativamente ao que
se ouve da população com relação ao Chefe do Executivo. E agora estamos tendo aqui uma denúncia
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que, se aceita, poderá até mesmo se converter em comissões processantes. E nós sabemos sempre pelos
políticos experientes em nível nacional que dizia sempre assim: “a gente sempre sabe como uma
Comissão Processante começa, mas nunca sabe como termina”. Essa é uma grande verdade. Esse
prejuízo está recaindo sobre quem? Sobre Camapuã-MS. E o prejuízo político sobre o Chefe do
Executivo, sobre os membros do Executivo respingando aqui nesta Câmara de Vereadores, no
Legislativo, que nada fez para corroborar com isso. Ao contrário, este Legislativo tem procurado ajudar,
tem procurado apreciar com isenção e, agora, nós estamos tendo que tomar uma decisão que pelo o que
eu li ali nós ficamos numa situação até mesmo difícil. Como disse o Vereador Targino, quando se faz
uma denúncia a um órgão fiscalizador e, esse órgão fiscalizador não se manifesta, não é possível, ou
seja, ele tem de se manifestar. Agora, mais grave do que esta denúncia, Vereador Targino, é aquilo que
Vossa Excelência falou sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso aí é muito mais sério do que essa
denúncia em nosso entendimento. Agora, eu pergunto o seguinte: e o que tem feito o Tribunal de
Contas? Ele é um órgão auxiliar do Legislativo, da Assembleia Legislativa e de Câmara de Vereadores.
A nossa fiscalização externa é feita através dele. E o Tribunal não se manifesta? Eu acho que num caso
desses cabe a Câmara de Vereadores fazer uma Representação relatando o que está acontecendo aqui.
Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal mexe com a economia e aí é que o Camapuã vai penar porque
está faltando decisão do Executivo para se ajustar a essa situação. Agora, Senhor Presidente, eu fiquei
numa sinuca de bico. Perdoe a expressão, mas é isso mesmo. Presidente – Ver. Lellis Ferreira da
Silva – Só para complementar a fala de Vossa Excelência, senhor vereador, por enquanto a gente ainda
não entrou com a Representação como Vossa Excelência falou na tribuna. Só que a gente já mandou
ofício para o próprio Tribunal de Contas já falando sobre o que está acontecendo em nosso município
com respeito a esse excesso de gastos com a Folha de Pagamento. Mas caso no futuro possamos pensar
em fazer como o senhor está sugerindo. APARTE - Verª. Drª. Márcia – Na oportunidade, quando esta
vereadora apresentou Requerimento solicitando a presença do Secretário, já encaminhamos naquela
oportunidade, presidente, com cópia ao Tribunal de Contas dando toda a informação de que já
estávamos verificando aquelas irregularidades, a Câmara já estava verificando, para que eles também já
tomassem conhecimento. Ou seja, Vossa Excelência está correta, pois eles também já estão sabendo o
que está passando não podendo nos culpar por omissão. Obrigada. Ver. Hugo Bomfim – Isso é muito
importante que seja feito porque senão o Legislativo de Camapuã-MS vai pecar por omissão. Isso não
pode acontecer. Agora, eu fiquei numa situação que agora mesmo, provavelmente, vai ser pelo o que eu
li, não sei se estou certo, Senhor Presidente, será submetido à apreciação do Plenário se é aceito ou não.
Eu coloco o seguinte: todos os vereadores estão bem a par desta denúncia? Analisaram bem essa
denúncia? Se analisaram vão votar. Ou vão votar sem analisar? Olha a responsabilidade. Pode desaguar
numa comissão processante. Então, Senhor Presidente, eu em particular vi o regimento aí, não encontrei
uma válvula, mas eu gostaria antes de votar de ter uma vista disso aí. Isso é, de ter vista para examinar
com mais detido para eu poder tomar uma decisão com tranquilidade. Agora, quer dizer, chegou ao
assessor jurídico não houve uma conclusão, vem para o Plenário antes de ir para a Comissão de
Constituição e Justiça. Porque se vai à Comissão de Constituição e Justiça aí vai ser analisado pelos
membros. Supõe-se que todos os membros vão se debruçar sobre o processo, vão analisar, votar e aí,
sim, esse Parecer da Comissão vai ser apreciado em Plenário. Agora, chegar aqui e jogar no Plenário
para a gente votar sem conhecimento de causa? [2]Essa é a dúvida que eu coloco. E digo, Senhor
Presidente, o seguinte: caso Vossa Excelência opte pra ser apreciado pelo Plenário eu me permito
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colocar o nosso pedido de vista para um exame mais detalhado. Muito obrigado. Presidente – Ver.
Lellis Ferreira da Silva – Excelentíssimo Vereador Hugo Bonfim, eu já tenho mais ou menos
direcionada a minha resposta para o senhor, mas eu vou pedir que nossa assessoria, agora de imediato,
faça alguma leitura do nosso regimento nessas partes que fala das comissões - do recebimento da
denúncia – e, assim que terminar esse expediente aqui, daremos uma resposta para o senhor. Mas eu já
peço que nossa Assessoria Jurídica de uma olhada com respeito ao pedido de vista de Vossa Excelência.
Ver. Dra. Márcia – Que após as suas saudações iniciais, disse: Quero iniciar o meu trabalho aqui no
Grande Expediente falando da Indicação que estou apresentando. Encaminhada ao Excelentíssimo
Deputado Estadual Eduardo Rocha solicitando que ele apresente, isto é, que destine via Emenda
Parlamentar recurso para reforma e aquisição de equipamentos para escolas municipais de CamapuãMS. A Educação, a Saúde, e a Segurança são prerrogativas, são direitos essenciais da população. Então,
a gente vem lutando junto aos nossos representantes para que eles contribuam para que nosso município
tenha esses atendimentos e, em contrapartida, a nossa população. Também quero agradecer, presidente, a
Vossa Excelência que promulgou a nossa Lei - que foi aprovada por unanimidade aqui nessa casa - que
dispõe sobre a vedação da nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas
pela Lei Federal 11.340 de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha no âmbito do município de
Camapuã-MS e dá outras providências. Esse Projeto de Lei foi de minha autoria e foi aprovado por
unanimidade. E, apesar disso, o prefeito, quedou-se em silêncio ou tacitamente ele concordou. E quando
isso acontece, a nossa Lei Orgânica - Vossa Excelência muito bem a observou - cabe ao Presidente da
Câmara promulgá-la. E assim foi feito. Então, hoje nós temos em nosso município essa importante Lei
que veda e, ali quando a gente fala contratação, nós estamos falando de pessoas. Então, você não está
direcionando somente ao sexo masculino, nós estamos dizendo, isto é, pessoas, masculino e feminino
também. Embora a incidência maior nesse caso seja no sexo masculino. Então, o nosso município hoje
tem uma importante Lei que foi promulgada pela nossa Casa de Leis. Isso é importante e o Legislativo
tem que ser forte. Porque com o Legislativo forte o povo está bem representado, os seus direitos estão
sendo preservados e observados. O outro momento, que também quero falar é sobre o outro Projeto de
Lei que apresentei e que acredito que na próxima sessão estará sendo apreciado aqui pelo Plenário. E
que também é de suma importância. Ou seja, que nós aqui no Legislativo temos que ter uma visão para
todos os ângulos. Ora você olha para a Segurança, ora você olha para o Meio Ambiente, ora você olha
para questões da administração, da fiscalização. Então, temos que estar atentos mesmo a tudo. E essa Lei
dispõe sobre a recepção do lixo reciclável oriundo da área rural em todas as entradas da cidade de
Camapuã-MS e do Distrito da Pontinha do Cocho, bem como a disponibilização de lixeiras nos bairros
para armazenamento do lixo seco, reciclável e devidamente selecionado pelos munícipes. É mais um
avanço para nós e é muito importante, mas estaremos falando desse aqui na próxima sessão. Agora, vou
falar um pouco sobre a questão da Representação. Hoje, essa vereadora, desde o dia que ela entrou nesta
Casa, foi na sessão - não na anterior, que nós não tivemos sessão, na outra - já passei a analisar. Lógico,
a gente estudar, a entender, a analisar. E hoje, em nossa reunião na Comissão de Constituição e Justiça e
Redação Final falamos muito e trabalhamos muito, sim. Eu tenho conhecimento pleno da
Representação. E o que me pauta? Nós aqui, o Legislativo, a nossa Constituição Federal, no art. 5º, diz
assim (...) então, só isso aqui já diz da necessidade do recebimento e não querendo dizer que recebendo
já estamos pré-julgando. Não. É dado no art. 5º - é um dos artigos assim, que eu acho muito importante
na Constituição - assim: aos litigantes em processo judicial ou administrativos e acusados em geral são
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assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes. Excelente!
Temos uma Representação. O direito de petição é assegurado. E qualquer cidadão tem o direito de
requerer. Cabe a nós, enquanto Legislativo ter esse entendimento do recebimento e aí, sim, analisarmos
e darmos a ambas as partes, do mesmo peso, da mesma medida, o direito do contraditório da ampla
defesa. Aí, sim, podemos chegar a uma conclusão. Se tiver lesão ao patrimônio público cabe a nós, sim,
tomarmos as providências devidas. Então, nesta questão, fica aqui também o meu parecer, isto é, o meu
entendimento do sentido do recebimento da Representação. E, também, quero falar que tivemos aí hoje,
tive em contato com a assessoria da nossa Senadora Simone Tebet. Estamos aguardando, sim, a
liberação das Emendas impositivas que agora é o momento. Estamos aguardando com muita ansiedade
que virá para Camapuã-MS, da Senadora, os trezentos mil reais (R$ 300.000,00) para ser aplicado na
área da Saúde. Então é assim que trabalhamos, com muito foco, com muita seriedade e com muito
respeito à população. Porque sabemos que aqui estamos sentados em razão do mandato que nos foi
outorgado através do voto. E esta vereadora jamais será omissa ou jamais quero cometer injustiça.
Porque tudo que aqui eu faço, eu questiono: está lesando o interesse público? É o Poder Público que
está sendo prejudicado? O que eu estou solicitando vai beneficiar a um ou a coletividade? E quando eu
tenho essa resposta que o interesse público é predominante, eu tenho certeza que eu estou correta. E,
assim, eu sigo meu caminho, meu trabalho, hoje no Legislativo. Espero para frente a gente buscar novos
cargos e novos caminhos, sim. Porque acreditamos que podemos fazer diferente e que temos condições,
e temos determinação. E, assim, tudo no tempo de Deus. É isso, muito obrigada. Ver. Pedrinho
Cabeleireiro – Que após as suas saudações iniciais, disse: De primeiro momento, Senhor Presidente,
tratar do assunto de ontem. Ontem nós demos “um mortal” lá na prefeitura para ver uns documentos e a
pessoa, a qual nós fomos atrás, não se encontrava., isto é, que era o Excelentíssimo Secretário Theófilo.
Que, no entanto, já houve várias denúncias que o mesmo não vem trabalhar às segundas-feiras. O salário
dele já foi encurtado. O salário dele já foi tirado, salvo me engano, quinze ou vinte por cento. E para
vocês terem mais conhecimento - a população também que nos acompanha através das redes sociais que ele vem todo dia e volta. E isso até causa estranheza. Por quê? Porque hoje se gasta cento e
cinquenta reais (R$ 150,00) por dia. Tem vez que ele vem de camionete e gasta muito mais. Não é?
Então, a gente vê aí a dificuldade. Nós enquanto vereadores que, às vezes, sai para Campo Grande-MS,
que sai para outro rumo, vê esse desleixo do dinheiro. Veja, ele abusando do dinheiro público. Porque
isso aí não me convence, não me convence. Nós estivemos lá e batemos na porta dele. Mostrei para
nossa população porque eles têm nos cobrado. E eu, como bem disse aqui o Vereador Aloizio Targino,
nós não estamos aqui para nos omitirmos, nos furtarmos da nossa função de fiscal. E levar ao
conhecimento do povo, ou seja, que esse cidadão que não mora aqui, que não reside aqui na realidade,
que não vota aqui e que, no entanto, só dele não votar aqui ele não poderia nem trabalhar ali. Veja, o
prefeito vem causando vários erros em sua administração. E quando nós vamos fazer a nossa função de
fiscal tem pessoas que ficam bravos com nós e falam que estamos perseguindo. Tentamos ajudar como
já bem dito aqui nessa Casa. Mas até hoje esse prefeito não se encontrou para realidade. E é como eu
sempre digo, pois eu venho aqui nesta tribuna e trago a verdade rasgada, sem maquiagem. Falo no meu
jeito simples, mas do meu jeito real que o povo me entende, ou seja, que o povo lá da periferia do bairro
me entende. É igual eu sempre digo e torno a dizer, ex-vereadora Fátima Malaquias: eu não estou aqui
para agradar secretário, nem prefeito. Estou aqui para agradar a nossa população. E, enquanto vereador,
estarei em minhas atribuições. Inclusive, até sobre essa denúncia nós vamos, sim, receber. Esse vereador
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tem que fiscalizar, é minha atribuição de fiscal do povo. Então, a gente tem que examinar o processo. E
como bem disse a Vereadora Dra. Márcia não pré-julgar antes de ver o processo. Outra coisa que me
chama a atenção, Senhor Presidente, até trouxe aqui nessa tribuna, é sobre a questão do caminhão de
lixo. Fizemos vídeo, levamos ao conhecimento do nosso povo, levamos ao conhecimento das
autoridades do senhor prefeito da aberração, da bagaceira que se encontra o estado do caminhão. E, até
hoje, está da mesma forma. Isso é uma falta de desrespeito com o servidor que está colocando a sua vida
em risco em cima daquele caminhão que não tem sinalização. E quando eu venho aqui e trago a verdade,
têm pessoas que são ligados à base do prefeito, os bajuladores que eu falo e que aqui é o seguinte: eu
falo o que eu tenho vontade e o que o povo tem vontade de falar, mas não tem oportunidade. Outra
questão, Senhor Presidente, é sobre a devolução do duodécimo. Foi no início do mês de agosto e até hoje
eu não vi nada sobre a questão da torre até hoje. Domingo eu estive lá no bairro e o pessoal me
cobrando: “vocês colocaram matéria, falaram que devolveu”. O dinheiro foi devolvido. Agora, cabe ao
prefeito executar o compromisso que ele fez com o Legislativo. Porque se nós pedimos a repetidora de
sinal é porque é o clamor da nossa população ali daquele bairro. Outra questão que chama a atenção (...)
APARTE - Ver. Almir Ávila – Só gostaria de falar que Vossa Senhoria, às vezes, por falta de
conhecimento, não se ateve que o dinheiro foi devolvido realmente e que pra ser usado esse dinheiro é
necessário ter uma fonte orçamentária. No orçamento deste ano não tinha essa previsão. Então, ele vai
entrar como superávit. E só pode ser licitada essa torre a partir de janeiro do ano que vem para poder
atender. Todo mundo quer fazer isso. Eu, então, nem se fala, porque vai sair uma na Vila Industrial e
outra na Pontinha do Cocho. Mas acabou todo mundo de falar aí que não pode ter coisa errada. Então, se
for fazer esse ano, vai ser errado. Ou seja, não pode fazer. Nós temos que aguardar. As informações que
eu tenho são seguras de que vai acontecer. Vai ser licitado. E outra coisa: não pode começar sem
licitação senão a empresa que fizer não poderá receber. Como é que vai pagar se não houver licitação.
Então, eram estas minhas palavras. Obrigado pelo Aparte. Presidente – Ver. Lellis Ferreira da Silva –
Só para complementar a questão da parte contábil da prefeitura, ou seja, existem alguns métodos que
são: contenção de despesa. A gente pode tirar de uma fonte para jogar em outra. Quer dizer, que se tem
um orçamento lá dentro da prefeitura, basta fazer alguns reajustes. Reajuste este que é tirar de um lugar e
colocar em outra fonte para que possa ser feita a construção da nossa antena em benefício da nossa
população. É só uma complementação, Excelentíssimo Vereador. Obrigado. Ver. Pedrinho
Cabeleireiro – Obrigado pela complementação, Senhor Presidente. E aproveitando como estou na Vila
Industrial onde o prefeito se reuniu com quase duzentas pessoas - até vi foto, inclusive, o Excelentíssimo
Vereador Ronnie Sandro estava junto - e aplicou novamente um estelionato eleitoral. Um estelionato na
cabeça do povo da Vila Industrial falando que ia fazer a reforma da escola. E está lá para todo mundo
ver a aberração, a bagaceira, a pouca vergonha. Porque aquilo lá é um desrespeito com a nossa
população e com as nossas crianças. Então, é triste. O prefeito não tem uma boa ação de ir lá e fazer a
manutenção. Veja, Senhor Presidente, aqui na Escola Municipal Ernesto Sólon Borges está lá fazendo
algumas coisas em época de aula. É tudo na contramão. Tem as épocas certas. Vamos esperar que o ano
que vem ele faça a manutenção na Escola Municipal Eurico Gaspar Dutra. Isso é uma afronta. A Escola
Municipal Cláudio José de Lima também está feia, pois os muros caindo. E está para todo mundo ver e é
só passar ali e observar. Outra questão, agora, até lembrar o Vereador Ronnie Sandro - estive cobrando
aqui nessa tribuna na sessão anterior e em várias outras - sobre a questão da ponte da Rua Guanabara. Há
muito tempo prometeu-se fazer a nova ponte e está para todo mundo ver: da mesma forma. Ali não tem
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condições, Dr. Orlando, de a pessoa levar um caminhão de aterro do outro lado. Até uma moradora ali
me questionou que queria ter um aterro, mas não pode ter porque a ponte não aguenta. Então, é triste.
Esse prefeito até hoje não mostrou a que veio. É a grande realidade. Aplicou um estelionato eleitoral na
cabeça do povo de Camapuã-MS com promessas enganosas. Até hoje fez o quê? Três quebra-molas. Eu
gostaria de falar algo diferente, mas é só isso. Três quebra-molas, Senhor Presidente. É triste eu trazer
aqui a grande realidade. E doa a quem doer, a quem achar ruim. Não é? Os bajuladores. Não estou aqui
para agradar bajulador, não. Estou para agradar o povo que me colocou lá. Estou aqui, Dr. Orlando,
desde o início do mandato cobrando a ponte da Vila Izolina que está interditada e está para todo mundo
ver, isto é, da mesma forma. Então, é triste o prefeito não fazer nada para chamar a atenção em nosso
município. O imposto não está sendo devolvido. É como eu sempre digo aqui nessa Casa, para a nossa
população. A nossa população está sendo lesada, é a grande realidade, por essa ingerência. É a grande
verdade, Vereadora Dra. Márcia. É triste nós trazermos aqui a verdade rasgada e sem maquiagem. Outra
questão, até vi o Vereador Aloizio Targino publicando sobre a Praça do bairro Vale do Sol, está lá como
ponto de droga, para “nego” fumar um baseadinho e fazer orgia. E é triste, eu desde o início do mandato
também cobrando para se fazer a manutenção. E está lá da mesma forma. É triste. É triste a gente vir
aqui, Dr. Orlando, e sempre cobrar as mesmas coisas. Fica até enjoativo. Gostaria de virar a página, mas
eles não me deixam. Não me deixam. Mas esperamos que o ano que vem o povo dê o troco. O troco na
urna. Se ele tiver coragem de enfrentar a nossa população. Ou seja, de ir à casa do cidadão ou da cidadã.
Porque hoje o povo está esperando político anestesiado. E eu falo sem medo de falar, porque eu ando por
todo canto dessa cidade, eu vou para a Pontinha, eu vou a fazenda, eu vou a todos os bairros. Então, eu
bato de frente com a nossa população, pois eu olho nos olhos do nosso povo. Só para relembrar, Senhor
Presidente, o tapa-buraco da Vila São Miguel. Ali está se deteriorando. Até recebi a visita do ex-chefe
distrital da Pontinha do Cocho, o Chiquinho. Ele falou que eu falava aqui nessa tribuna que o meu bairro
estava abandonado largado e ele viu e falou: “vereador do céu, onde que está o nosso secretário o nosso
prefeito que não enxergou esse bairro aqui ainda”. Assim como os demais. A Rua Santos Drummond,
próximo ao Conviver, se deteriorou. Hoje está mais fácil de andar numa estrada de chão do que algumas
de asfalto, isto é, que se diz asfalto. É triste, mas incansavelmente vou estar aqui cobrando até o término
do meu mandato. É igual eu sempre digo, ex-vereadora Fátima Malaquias: fui eleito para agradar a
nossa população, não foi para agradar político, não, não foi para agradar secretário. Está aqui, com o
maior respeito que tenho por Vossa Excelência Senhor Presidente, mas não foi para agradar presidente,
não foi para agradar prefeito e nem secretário. Estou aqui para agradar nosso povo que nos cobra, que
nos confiou e que nos colocou aqui. Mas tenho uma boa notícia, Senhor Presidente, o Deputado
Jamilson disponibilizou quarenta mil para Camapuã-MS. Aí vamos observar onde vamos colocar para
ajudar nossa cidade. Então, é a Emenda de Custeio que vai ser entregue até início de dezembro. Até
gostaria que Vossa Excelência também - que é uma coisa muito rápida, é um mês lá - acionasse os
deputados de Vossa Excelência para estar cobrando algo no sentido que venha de encontro ao nosso
povo. Mas deixar só um recado para quem nos acompanha, através das redes sociais e para a população
que se encontra aqui presente que eu fui eleito para ser amigo de vocês aqui e para agradar a nossa
população, não foi para agradar político não. São essas as minhas palavras, Senhor Presidente.
Presidente – Ver. Lellis Ferreira da Silva – Encerrado o Grande Expediente, passaremos agora à
Ordem do Dia. Mas antes de fazer a Leitura da Ordem do Dia eu vou suspender a presente sessão por
cinco minutos para fazer uma reunião com Vossas Excelências. A Sessão está suspensa por cinco
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minutos. [Sessão aberta pelo presidente]. ORDEM DO DIA – 1º Secretário – Ver. Pedrinho
Cabeleireiro – ORDEM DO DIA PARA A SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22 DE OUTUBRO DE
2019 – 1º - Quatro Indicações de autoria do Ver. Pedrinho Cabeleireiro, endereçadas a várias
autoridades fazendo pedidos de providências; 2º - Uma Indicação de autoria da Ver.ª Dr.ª Márcia,
endereçada a várias autoridades fazendo pedidos de providências; 3º - Uma Indicação de autoria do Ver.
Lellis Ferreira da Silva, endereçada a várias autoridades fazendo pedidos de providências; 4º - Uma
Moção de Aplausos de autoria do Ver. Aloízio Targino, endereçada ao Ilmo. Sr. Wardes Lemos, ao
Ilmo. Sr. Luiz Gonzaga Alves de Lima, ao Ilmo. Sr. Fernando passos e demais membros da equipe
organizadora do 2º Circuito Vaca Para; 5º - Representação/denúncia pela prática de infração políticoadministrativa, supostamente cometida pelo Prefeito Municipal Delano de Oliveira Huber, de autoria do
Advogado Dr. Orlando Fruguli Moreira. Em seguida, o Presidente solicitou a retificação da Moção de
Aplauso de autoria do Vereador Aloizio Targino. Após, o Presidente Lellis colocou em discussão a
Ordem do Dia com a devida retificação. Não havendo nenhuma discussão foi à votação com aprovação
unânime do Plenário. Presidente – Ver. Lellis Ferreira da Silva – Solicito ao Secretário que faça a
leitura da Matéria da Ordem do Dia. MÁTERIA DA ORDEM DO DIA – 1º Secretário – Ver.
Pedrinho Cabeleireiro – Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente da Câmara Municipal de
Camapuã. Orlando Fruguli Moreira. Ocupante do cargo efetivo de advogado do munícipio (...).
Presidente – Ver. Lellis Ferreira da Silva – Eu consulto os Senhores Vereadores com respeito à
solicitação feita pelo Excelentíssimo Vereador Almir Ávila com respeito a não leitura, na íntegra, da
Representação feita pelo Dr. Orlando. Em seguida, o Presidente colocou em votação a referida
solicitação, a qual foi aprovada por unanimidade. Presidente – Ver. Lellis Ferreira da Silva – Vou
fazer a leitura do Art. 5º do Decreto-Lei nº 201 de 1967 para os Senhores Vereadores, bem como toda
população: II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua
leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria
dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três vereadores
sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator. [3]De posse
desse artigo, neste momento eu vou fazer a consulta aos senhores vereadores com respeito ao
recebimento da Representação. Portanto, senhores vereadores, quem for favorável ao recebimento da
Representação permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Baseado no que,
Excelentíssimo Vereador? Está certo. É um direito que Vossa Excelência tem. Farei de novo a pergunta.
Em votação: quem for favorável ao recebimento da Representação permaneça como está e quem for
contrário que se manifeste. Diante do resultado foi por quatro votos pela aprovação do recebimento da
Representação, sendo quatro votos favoráveis e três votos contra. E temos a abstenção do
Excelentíssimo Vereador Hugo Bomfim que será colocada no Parecer, ou seja, nas costas da
Representação. Diante do resultado, neste momento será feito o próximo passo onde será constituída a
Comissão Processante onde serão sorteados três vereadores. Eu solicito a assessoria que faça os papéis
dos vereadores para prosseguimento e sorteio. Eu informo aos senhores vereadores, bem como (...) o
senhor gostaria do quê? O senhor pode ocupar a tribuna, Excelentíssimo Vereador. Vou lhe conceder
três minutos. Ver. Almir Ávila – Eu quero fazer uma ressalva pela experiência que eu passei, Nobre
Vereador, na outra processante que já aconteceu nesta Casa e nessa coisa que quase a gente não tinha
visto em outros mandatos, pois eu sou vereador de quatro mandatos. E nós tivemos naquela
oportunidade cinco votos favoráveis. E, naquela ocasião, foi estabelecido a opção da comissão foi pela
DOC: 126-1572531473
PÁGINA 10 DE 15

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RUA CAMPO GRANDE, 353, CENTRO, CAMAPUÃ - MS
CNPJ: 03.969.995/0001-91
FONE: (67) 3286-1010

denúncia dos cinco votos. E tinha uma outra da mesma Representação, da mesma noite, que foi passado
por unanimidade e a comissão não quis. E por que eu estou falando isso, senhor presidente? É porque
depois nós estávamos aqui para votarmos a Representação, ou seja, o relatório da Representação se
afastava ou cassava o Excelentíssimo Senhor Prefeito e a Excelentíssima Vice-Prefeita ou não. E
naquele momento que nós estávamos aí chegou o oficial de justiça e nos impediu de votar. E foi lá para
o mérito e não aconteceu nada. Os juízes da 2ª Vara analisaram e, justamente por falta de um voto.
Porque eles falaram que precisava de seis votos para poder instalar um processante. Então, só pelo rito
nós perdemos todo aquele tempo e aquele desgaste que houve e, também, a Câmara gastou vinte mil
reais com advogados (R$ 20.000,00) fora o que o Executivo deve ter gastado lá. Então, eu quero fazer
essa ressalva, pois quatro votos é muito pouco e não vai dar em nada. E isso aí é uma coisa, assim, que
em minha opinião é absurda. Obrigado. Presidente – Ver. Lellis Ferreira da Silva- Eu vou fazer aqui a
leitura dos vereadores mostrando para toda a população. Este primeiro papel aqui é do Excelentíssimo
Vereador Antônio Borracheiro. Baseado no que, Excelentíssimo Vereador? Eu não sorteei ainda,
Excelentíssimo Vereador. O próximo nome a ser colocado é do Excelentíssimo Vereador Almir Ávila.
Na sequência, os papéis aqui são do Excelentíssimo Vereador Hugo Bomfim, Vereadora Dra. Márcia,
Vereador Ronnie Sandro, Vereador Aloizio Targino e o sétimo é do Excelentíssimo Vereador Altmir
Abdias Juvêncio de Almeidas, o “Chitão”. Informo a toda a população que eu e o Secretário Pedrinho
Cabeleireiro estamos impedidos de fazer parte da comissão por fazermos parte da Mesa. Eu peço a um
voluntário do nosso público aqui que possa vir e fazer a escolha de três papéis, ou melhor, três pessoas
que se disponibilizem para virem aqui e pegar um número, um nome cada pessoa. Eu informo a toda
população que o primeiro número que foi escolhido foi do Excelentíssimo Vereador Hugo Bomfim. O
segundo nome escolhido para participar da comissão é do Excelentíssimo Vereador Altmir Abdias
Juvêncio de Almeidas, o “Chitão”. E o terceiro nome escolhido pé da Excelentíssima Vereadora Dra.
Márcia. E conforme o Decreto-Lei 201 eu vou pedir para que neste momento os vereadores sorteados
façam a reunião para definirem entre os senhores e a senhora quem será o Presidente e quem será o
Relator da Comissão Processante. Assim, eu peço para que Vossas Excelências façam essa pequena
reunião a fim de que possamos definir quem será o Presidente e Relator da Comissão Processante. Feita
a eleição entre os três vereadores que foram sorteados, ficou decidido entre ambos que o Presidente da
Comissão Processante será o Vereador Chitão, como Relatora a Excelentíssima Vereadora Dra. Márcia e
como Membro o Excelentíssimo Vereador Hugo Bomfim. Após a definição dos membros será feita a
Resolução de acordo com o Decreto-Lei 2001/ 1967. Eu deixo registrado aqui se caso eu tiver a
necessidade de votar o meu voto seria pelo recebimento da Representação, isto é, favorável ao
recebimento. Eu quero aqui dizer a todos que as indicações serão encaminhadas às autoridades
competentes, bem como a Moção de Aplauso já retificada de acordo com a solicitação do Vereador
Aloizio Targino. EXPLICAÇÕE PESSOAIS – Verª. Drª. Márcia – Encerrando aqui os nossos
trabalhos eu ali quieta em meu canto e, questionando, pensei: a probabilidade do meu nome ser sorteado
é bem pequena, né? Porque sou só uma mulher. E aí eu sou surpreendida com o sorteio. E digo a vocês
que eu me ponho sempre como um instrumento, um instrumento de Deus no trabalho que eu faço. E
quero, pois vou exercer com o maior zelo, cuidado que a nossa função exige. Nós queremos que essa
Câmara Municipal, assim como eu participei na passada e enfrentei muitos momentos difíceis, ou seja,
isso me ensinou e ajudou-me a ser muito forte. Porém, essa fortaleza a todo minuto eu busco de Deus.
Fortaleza, discernimento, entendimento. Eu não tenho em meu coração nenhum sentimento de, vamos
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falar assim, “olha isso aqui vai ser assim porque a população tem esse clamor e porque é isso”. Não. E
será feito como sempre eu fiz, isto é, com muita seriedade, serenidade e com muita responsabilidade.
Então, população, estou aí serei a Relatora de mais uma Comissão Processante. Eu recebo essa tarefa
que eu falo que é da população e eu falo que foi um sorteio, vocês viram bem, foi um sorteio. E é para
estamos aí fazendo isso. E podem contar sempre com o meu trabalho, seriedade e com meu
compromisso em defesa do interesse público. E é isso que vou fazer, pois peço a Deus que nos ilumine
sempre e esteja conosco em nossa caminhada. Muito obrigado. Ver. Ronnie Sandro – Nós aqui demos
esse voto a favor de abrir essa CPI, mas não estamos condenando ninguém. Não estamos condenando
quem está acusando e nem o outro. Isso apenas é uma investigação. Não estamos dizendo que um é
culpado e que o outro é culpado. Eu, como legítimo representante da população, não poderia encobrir de
vir fazer uma investigação porque nós não estamos acusando ninguém. Nós vamos investigar e aí se
alguém for culpado tudo bem e, se achar que não também, normal. Então, eu quero dizer o seguinte: que
aqui nós não estamos acusando ninguém. Agora, quem não deve não teme. Então, só vão investigar e é
isso que eu queria dizer. Obrigado. Ver. Aloizio Targino – Eu queria neste momento parabenizar o
Vereador Ronnie Sandro pela feliz colocação dessa manifestação em relação ao seu posicionamento. E
reiterando aquilo que eu disse no grande Expediente, ou seja, a partir do momento que a gente aceita nós
estamos dispostos a ouvir todos os lados. Estamos dispostos a analisar e, agora sim, analisar o mérito
dessa Representação, dar a oportunidade da defesa. Então, eu gostaria de parabenizar por esse
entendimento, Vereador Ronnie Sandro, pois eu acredito que dessa forma todos terão a oportunidade de
manifesta-se de forma mais tranquila do que apenas se a gente não fizesse essa Comissão Processante.
No mais, Senhor Presidente, em tempo eu gostaria de encaminhar aqui um pedido, vou pedir a
sensibilidade do Vereador Antônio Borracheiro como Líder do Prefeito, pois chegou através do nosso
telefone uma cobrança. E a gente já manifestou aqui o aplauso quanto a construção do asfalto das casas
lá do Cristo Redentor que a gente sabe que é um projeto que vem da gestão passada e, por sua vez, tem
aí o apoio do governo do Estado através da Agehab e outras repartições. E vai ser muito importante
aquela construção. Porém, já tem algumas semanas – senão meses – que foi feito uma espécie de
barreira ali dos asfaltos e a gente entende. Só que aquilo tem tirado a acessibilidade de alguns
moradores, sobretudo, Nobre Vereador Lellis que mora ali, a gente tem vizinhos ali cadeirantes como no
caso do “Te”, do Edevaldo ali, que tem sofrido, Vereador Ronnie Sandro, para se deslocar da sua casa
até o trabalho. E a gente não pode ficar fingindo que aquilo está tranquilo e vamos esperar acabar
sabendo que há um contribuinte, uma pessoa que tem as suas deficiências, é cadeirante sem que a
população possa dar condição para esse cidadão ir e vir da sua casa ao seu trabalho quanto à
acessibilidade. Então, eu peço a sensibilidade do senhor prefeito através do secretário de obras junto
com a empresa responsável para darem essa condição pra ele e para outros que necessitam. É esse o meu
registro, Senhor Presidente, no mais o meu boa noite e uma excelente semana a todos. Ver. Pedrinho
Cabeleireiro - Só estou usando esse momento aqui, Senhor Presidente, até para deixar registrado para a
nossa população que nos acompanha através das redes sociais sobre o voto favorável pela aceitação da
Representação que foi a Dra. Márcia, o Pedrinho que sou eu, o Ronnie Sandro e o Aloizio Targino. E
dizer, bem colocado a palavra do Excelentíssimo Vereador Ronnie Sandro de que “quem não deve não
teme”. Então, essa é a nossa função de fiscal. Então, nós estamos aqui fazendo o nosso papel sem nos
omitirmos, sem nos acovardarmos e isso temos feito durante o nosso mandato. Então, foi montado essa
Comissão Processante, inclusive, a Vereadora Dra. Márcia sempre em todas. E hoje eu fugi dela e vou
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acompanhar mais de longe, uma vez que sou secretário da Casa e, assim, não me cabe. Mas dizer que
vocês podem ter certeza que esta Câmara de Vereadores estará atenta e não fará nada que não seja dentro
da legalidade. Obrigado, Senhor Presidente. Ver. Chitão – Eu queria dizer pra vocês que a Dra. Márcia
é a Relatora, o Dr. Hugo Bomfim ficou como Membro e eu como Presidente. E o que tiver que
investigar nós iremos investigar e vocês podem ter certeza disso. Tá, Dr. Orlando? Nós estamos aqui e
usaremos de toda a transparência para todo mundo e, o que estiver dentro do alcance de nós três, podem
contar conosco. E dizer também a todos vocês que – até o Vereador Pedrinho me questionou hoje –
“mas as Emendas do senador não veio?”. As Emendas do Senador Nelsinho Trad, do Fábio Trad, as
Emendas que foram liberadas hoje não são Emendas deles, mas são Emendas do Senador Moka de
algum tempo atrás, do Elizeu Dionizio de algumas cidades. A Emenda do Senador Nelsinho Trad e do
Deputado Fábio Trad começarão a sair a partir do ano que vem, ou seja, às vezes no final do mandato do
atual prefeito que são novecentos metros de asfalto na Pontinha do Cocho que ele reiterou, Vereador
Almir Ávila, mais a escavadeira, o ônibus universitário que foi uma solicitação minha de trezentos e
cinquenta mil reais (R$ 350.000,00) e mais a parceria com os alunos universitários, isto é, a gratuidade
dentro desse ônibus. Ou seja, que hoje esses alunos universitários pagam duzentos e sessenta reais (R$
260,00). E se Deus quiser no ano que esses alunos não pagarão mais nenhum centavo. O Fábio Trad vai
enviar para a Educação duzentos e cinquenta mil reais (R$ 250.000,00) totalizando o ano inteiro para
eles poderem estudar gratuitamente no ônibus e não na faculdade. E dizer que essa semana a Vereadora
Dra. Márcia recebeu o convite do PSD. Não é, Dra. Márcia? Tivemos reunião ontem do nosso Partido. E
eu estava comentando com o Vereador Almir Ávila e com o Vereador Antônio Borracheiro, pois nós
temos um compromisso político com o prefeito e esse compromisso acaba até a gente chegar a um
denominador comum. A Dra. Márcia tem a intenção de sair candidata a prefeita. E o Partido PSD, ou
seja, vai lançar um candidato a prefeito. E por isso eu digo aqui que estamos lutando pelo nosso
município e pela população de Camapuã-MS. Eu sei do desejo, sei que algumas pessoas torcem a favor e
outras contra, mas eu espeito toda essa sintonia da população, cada um, cada opinião de toda a
população de Camapuã-MS. E o que nós queremos, ou seja, para a Dra. Márcia eu fiz o convite, ao
Vereador Ronnie Sandro, Fiz o convite também para o Vereador Aloizio Targino, para o Vereador
Almir Ávila, enfim, para todos aqui os vereadores eu fiz o convite. E quem quiser vir para o PSD será
bem vindo pra gente trabalhar uma nova meta para o nosso município. E até você, Ananias, se quiser vir
conosco, todos vocês que quiserem se filiar em nosso Partido PSD. Está bom? Obrigado e boa noite. Dá
licença um minutinho. O Vereador Ronnie Sandro aqui – desculpa, vereadora – a senhora também é bem
vinda, vereadora Fátima. Em seguida, o Presidente procedeu os seus agradecimentos finais, destacando:
o respeito a opinião de todos e que se fosse entregar o seu cargo amanhã o faria com a consciência
tranquila, pois mesmo entre as discussões e debates no Plenário considera ser normal no dia a dia. O
Presidente Lellis também disse da responsabilidade que se deve ter um dinheiro público, uma vez que é
preciso pagar os impostos e que ás vezes não há o retorno merecido nas áreas da Saúde e Assistência
Social. Por fim, o Presidente agradeceu a Deus e encerrou a Sessão Ordinária às 21h15min.
Eu, Moisés Mancebo Manhães Júnior [4] lavrei a presente ATA[5] que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelos Membros da Mesa Diretora e pelos Senhores Vereadores.

Ver. Lellis Ferreira da Silva

Verª. Dra. Márcia
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[1] Ana Carolina Pereira dos Santos.
[2] Grassieli Vilela da Silva Pereira.
[3] Moisés Mancebo Manhães Junior.
[4] Agente Administrativo II.
[5] Tempo Total – 01:27:51
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