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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, do Segundo Período Legislativo, da
Décima Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, realizada
com início às 19 horas, do dia 22 de maio de 2.018, em sua sede própria à Rua Campo Grande, 353,
Camapuã-MS; presentes os Senhores Vereadores: Ver. Almir de Oliveira Ávila – Presidente; Hugo José
Bonfim – 1º Vice-Presidente; Ver. Pedrinho Cabeleireiro - 2º Vice-Presidente; Ver. Aloizio Targino – 1°
Secretário; Ver. Chitão – 2º Secretário; Ver. Antônio Borracheiro; Ver. Lellis Ferreira da Silva; Verª Dr.ª
Márcia; Ver. Ronnie Sandro. Comprovado o número legal de Vereadores para a abertura dos trabalhos, o
Senhor Presidente Ver. Almir de Oliveira Ávila, 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 Décima
Segunda Sessão Ordinária. Em discussão, ninguém se manifestou. Em votação, foi aprovada por
unanimidade. Dando continuidade, instante em que o Senhor Presidente solicitou ao PrimeiroSecretário, o Excelentíssimo Vereador Aloizio Targino, para proceder a leitura das Correspondências
Recebidas e Expedidas por este Poder Legislativo, que disse: - 1º Secretário – Ver. Aloizio Targino –
[1] 1º Secretário – Ver. Aloizio Targino – “Ofício nº. 139/2018 da Sociedade de Proteção à
Maternidade e a Infância de Camapuã-MS ao Ilustríssimo Senhor Almir Ávila, Presidente da Câmara de
Vereadores de Camapuã-MS. Excelentíssimo Senhor, vimos através do presente encaminhar a Vossa
Excelência o Projeto e Orçamento em anexo elaborado pela Sociedade de Proteção à Maternidade e a
Infância conforme solicitado para o fornecimento e instalação de Grupo Gerador nesta entidade.
Lembrando que, atualmente, a entidade passa por dificuldades financeiras e não possui recursos
financeiros para arcar com as despesas para instalação e aquisição do equipamento. Sendo só para o
momento, reiteramos os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Nádima Rezende
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Machado, Diretor Administrativo e Financeiro-SPROMIC. E a especificação técnica e o orçamento
básico encontram-se à disposição dos Nobres Vereadores na Secretaria”. Presidente Ver. Almir Ávila
– “Esse orçamento, inclusive, foi uma proposta até por Emenda do Excelentíssimo Vereador Hugo
Bomfim, para até que a Prefeitura fizesse avaliação técnica através de um convênio. E eles chegaram a
conclusão que o valor do gerador, com a instalação e tudo, de cento e setenta e seis mil reais (R$
176.000,00) isso considerando o Grupo, o Projeto Executivo das instalações, confecção de base, entre
outros, são vários itens aqui, chegou-se a esse valor. Então, eu não sei se o Prefeito através de recursos
da Prefeitura vai ter condições de bancar ou se a gente, nós Vereadores, talvez até através de nossos
Deputados, conseguisse um pouco, pelo menos da verba para estar fazendo esse trabalho, pois acho que
é uma coisa de grande relevância para Camapuã-MS, para a população porque vai beneficiar a saúde de
todos”. 1º Secretário – Ver. Aloizio Targino – “PROJETO DE LEI Nº 005, DE 22 DE MAIO DE 2018
- “Dispõe sobre a contratação de menor aprendiz no âmbito do Município de Camapuã-MS e dá outras
providências”. Autoria: Vereadora Dra. Márcia. JUSTIFICATIVA - Senhores Vereadores. No uso das
atribuições legais que o cargo nos confere, venho à presença de Vossas Excelências reapresentar o
Projeto de Lei que dispõe no âmbito do Município de Camapuã o “Programa do Menor Aprendiz”. O
Programa do Menor aprendiz prevê a contratação de adolescentes e jovens pelo Poder Público
Municipal, entidades, sindicatos, associações sem fins lucrativos, e também podendo participar
Instituições e Empresas privadas, com a finalidade de oportunizar aos adolescentes e jovens condições
de aprendizagem, capacitação e prepará-los para enfrentar bem a grande concorrência que o mercado de
trabalho exige. Este Programa deverá ser desenvolvido conforme disponibilidade orçamentária, caso o
Poder Público opte pela contratação do Menor Aprendiz. Este Projeto de Lei contempla todos os
adolescentes e jovens em geral, incluindo os jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas.
Somente através de oportunidades e capacitação que conseguiremos evitar que nossos adolescentes e
jovens trilhem maus caminhos. Razão pela qual, destaco esse importante ponto no Programa. Além
disso, esse Projeto estabelece que esses jovens estejam cursando, no mínimo, o nível médio. É
importante ressaltar que o envolvimento familiar foi pontuado sendo requisito de grande relevância e
importância. Precisamos envolver toda a família para que ela se ambiente ao local de trabalho desse
jovem e adolescente e, para isso, o Contratante deverá promover encontros com pais e responsáveis. A
família é de fundamental importância para o êxito do Programa e dos menores. O presente Projeto de
Lei, não autoriza, cria ou aumenta as despesas públicas do município. Somos sabedores que não
podemos invadir a competência do Poder Executivo. Por isso, destacamos no Art. 1º que o seu
desenvolvimento dependerá de disponibilidade orçamentária caso o Poder Executivo opte em contratar
“Menor Aprendiz” para desenvolver seus aprendizados junto às Secretarias e Departamentos no âmbito
da Prefeitura Municipal. Como representante da população, enxergo a necessidade da implantação de
um Programa que dê oportunidades aos jovens e tenho certeza que os apoiarão para que esta lei seja
aprovada, sancionada e publicada, fazendo-se valer em todo o nosso Município oportunizando
capacitação aos nossos adolescentes e jovens. É fato que para termos um futuro prospero e com justiça
social precisamos cuidar de nossas crianças e adolescentes, propiciar oportunidades para nossos jovens
lhes capacitando e preparando para enfrentar o mercado de trabalho e, no futuro, sejam competentes e
honestos cidadãos e cidadãs. Conto com o apoio de Vossas Excelências para aprovação deste Projeto
que cria o Programa do Menor aprendiz em nosso Município. Autora: Vereadora Dra. Márcia”.
Presidente Ver. Almir Ávila – “Encaminho o referido Projeto da Excelentíssima Vereadora Drª.
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Márcia que dispõe sobre o Menor Aprendiz a nossa Assessoria Técnica Legislativa para que dê o seu
Parecer Técnico e, posteriormente, encaminhe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final
desta Casa”. 1º Secretário – Ver. Aloizio Targino – “PROJETO DE LEI Nº 006, DE 22 DE MAIO DE
2018 - Dispõe sobre a celebração de Termos de Colaboração e Termos de Fomento que trata a Lei
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e dá outras providências. A CÂMARA MUNICIPAL DE
CAMAPUÃ-MS, aprovou e o Prefeito Municipal DELANO DE OLIVEIRA HUBER sanciona e
promulga a seguinte Lei: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Considerando a independência e harmonia dos Poderes estabelecidas no art. 2º da Constituição Federal;
Considerando a obrigatoriedade do Poder Executivo Municipal frente ao disposto no art. 69 da Lei
Orgânica Municipal; Considerando os fundamentos norteadores da Administração Pública na celebração
de parcerias com as organizações da sociedade civil, estabelecidos no art. 5º da Lei Federal nº 13.019, de
31 de julho de 2014. Art. 1º - Nos casos de dispensa e inexigibilidade do chamamento público que
tratam os artigos 30 e 31, da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, o Poder Executivo Municipal deverá
submeter à apreciação da Câmara de Vereadores, a celebração dos Termos de Colaboração e Termos de
Fomentos disciplinados pelos Artigos 16 e 17 do mesmo diploma legal. Art. 2º - Aceita a prestação de
contas dos Termos pelo Poder Executivo Municipal, deverá a mesma ser encaminhada à Câmara de
Vereadores, no prazo máximo de quinze dias. Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. Proponente: Vereador Hugo José Bomfim”.
JUSTIFICATIVA - A Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, também chamada de “Marco
Regulatório do Terceiro Setor”, estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública
e as organizações da sociedade civil. De forma inovadora, a lei trouxe no seu bojo a figura do
Chamamento Público, que deverá preceder toda e qualquer celebração de parceria, conforme preceitua
os artigos 23 a 32. Acontece que, no caso do nosso município, pela natureza e peculiaridade das
organizações, o Chamamento Público é dispensável ou inexigível, ficando a cargo do Poder Executivo
apenas a sua justificativa da dispensa ou inexigibilidade. Dessa forma, nada mais coerente, do que
submeter os referidos Termos à apreciação da Câmara de Vereadores, para que essa, no exercício das
suas prerrogativas constitucionais, dê a sua contribuição ao processo de transparência na aplicação dos
recursos públicos municipais”. Presidente Ver. Almir Ávila – “Encaminho o Projeto que dispõe sobre
a Celebração do Termo de Fomento que trata a Lei Federal nº. 13.019, de autoria do Vereador Hugo
José Bomfim, a nossa Assessoria Técnica Legislativa para que dê o seu Parecer Técnico e,
posteriormente, encaminhe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final desta Casa”. 1º
Secretário – Ver. Aloizio Targino –“As demais matérias Recebidas e Expedidas encontram-se à
disposição dos Nobres Vereadores na Secretaria da Casa”. Presidente – Ver. Almir Ávila – “Feita a
leitura das matérias Recebidas e Expedidas por esse Poder Legislativo, passamos agora ao PEQUENO
EXPEDIENTE para o Vereador falar de matéria apresentada. A palavra está à disposição dos Senhores
Vereadores no Pequeno Expediente por até cinco minutos. Com a palavra a Excelentíssima Vereadora
Drª. Márcia”. Verª. Drª. Márcia – Que após as saudações iniciais, disse: “Tenho a grata satisfação neste
momento, iniciando os nossos trabalhos, falar no Pequeno Expediente sobre as três Indicações
direcionadas às autoridades competentes, de autoria desta Vereadora, solicitando providências que
venham atender a nossa população na área da Saúde, Trânsito e Transporte. Também estarei aqui, hoje
como já foi lido, apresentando um importante Projeto de Lei que dispõe sobre a contratação do Menor
Aprendiz e dá outras providências no âmbito do Município de Camapuã-MS. Não obrigando ao Poder
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Público, mas legalizando essa questão no âmbito para que a iniciativa privada possa compartilhar com
esse importante Fomento na Educação dos nossos jovens menores aprendizes. Também estarei
apresentando duas Moções aos nossos atletas que brilharam neste final de semana. O Luan Pimentel, no
Canadá, e também o Geudivan Oliveira Rocha aqui no rodeio durante a 40ª EXPOCAM. E, no mais,
estaremos falando no Grande Expediente. Muito obrigada”. Presidente – Ver. Almir Ávila – “A
palavra ainda continua à disposição dos Senhores Vereadores no Pequeno Expediente. Com a palavra
Excelentíssimo Vereador Ronnie Sandro”. Ver. Ronnie Sandro – Que após as saudações iniciais, disse:
“Estou entrando com duas Indicações. A primeira delas é endereçada ao Prefeito Municipal e à
Secretária de Saúde Lilian Hiromi Furuta. Ontem estive no ESF do Bairro Alto, Posto de Saúde lá, e
pude ver a situação que está lá sem aquele toldo. As pessoas no sol, as crianças no sol. Às vezes entra
para aquela peça que tem, mas o sol entra do mesmo jeito porque não tem nada que tampa lá, quando
chove é pior ainda e isso vem se arrastando há muito tempo, disseram que iriam construir lá, licitar, aí
licitou e agora disseram que vão fazer outra licitação e o problema continua o mesmo. Então, a gente
está fazendo essa Indicação pedindo ao Senhor Prefeito e à Secretária de Saúde para que coloque um
toldo ali, pelo menos já resolve até fazer essa reforma, ampliar esse Posto de Saúde porque a população
não aguenta mais aquela situação. E a outra Indicação é endereçada ao Senhor Prefeito e ao Secretário
de Obras, o Júnior. É pedindo ao Senhor Prefeito que já vai ser feito o asfalto na Vila Olidia Pereira da
Rocha e a gente está pedindo a ele para completar o asfalto mais uma quadra para frente que é a Vila
São Francisco, que é ali ao lado, encostadinho naquela mesma Vila. E aí resolve o problema de todos os
moradores. É só aumentar mais uma quadra e já resolve, já ficam todas as Vilas contempladas com a
infraestrutura. Então, são essas as minhas Indicações. Meu agradecimento, muito obrigado”. Presidente
– Ver. Almir Ávila – “A palavra ainda está à disposição dos Senhores Vereadores no Pequeno
Expediente. Com a palavra Excelentíssimo Vereador Pedrinho Cabeleireiro”. Ver. Pedrinho
Cabeleireiro – Que após as saudações iniciais, disse: “Quero utilizar esse momento, Senhor Presidente,
até para cumprimentar o Adão da Agrossolo, o Demilson, o Américo, a Flávia, o Jean, enfim, todos os
presentes aqui nessa Sessão. Eu ouvi atentamente, até o Vereador Ronnie Sandro questionou sobre a
questão do ESF do Bairro Alto e hoje, Vereador Ronnie Sandro, tive uma reclamação que lá também
está tendo marimbondos, inclusive, pegou pacientes lá. Igual o Vereador Ronnie Sandro falou aqui, a
gente vê a questão do toldo, uma briga que a gente já vem tendo há muito tempo. Inclusive, o Vereador
Chitão esteve junto comigo lá, deu até um mortal lá, passou pela Secretaria, a gente esperava que fosse
se resolver a questão que ele falava que iria fazer uma reforma e, agora, vamos deixar para a Secretária
Lilian Hiromi Furuta. Inclusive, a questão do marimbondo, o Vereador Ronnie Sandro disse que acabou
com a caixa lá e está resolvido. Então, ele sabe dessa situação, pois esteve por lá ontem. Então, até o
Vereador Chitão, no entanto Secretário, falou daquela reforma, uma coisa que até me chamou atenção
porque é algo que vem da Secretaria de Obras. No entanto, o Secretário que era o Vereador Chitão
lotado naquela Pasta, falou que iria resolver e a gente está aí ansioso. O Vereador Ronnie Sandro
cobrando aqui, agora, bem lembrado. E aquela população ali do Bairro Alto merece. Veja você: tem a
chuva, tem o sol, tem o frio e o pessoal precisa de um aconchego. Então, bem lembrado. E também
parabenizar a Vereadora Drª. Márcia pelo Projeto colocado novamente nesta Casa e deixar bem
explanado para os Nobres Pares, Companheiros Vereadores, que o Projeto vem de encontro aos
adolescentes do nosso município, não querendo lesar o Poder Público, aonde vai dar oportunidade. Igual
a gente vê em outros municípios os jovens já tendo um inicio de carreira. E é justo que esta Casa aprove
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esse Projeto e, desde já, mais uma vez tem o meu apoio aqui nesta Casa. Porque a gente vê em outros
municípios as crianças que já vêm trabalhando, escolhendo uma profissão, trabalha em lojas, em
mercados, e daí vai de encontro ao futuro, fugindo das drogas. Igual sempre falei aqui nesta tribuna no
ano passado e torno a dizer, pois eu acho que os Nobres Pares aqui tinha que olhar atentamente esse
Projeto com carinho. São estas as minhas palavras”. Presidente – Ver. Almir Ávila – “A palavra ainda
continua à disposição dos Senhores Vereadores no Pequeno Expediente. Eu convido o Excelentíssimo
Vereador Hugo Bomfim para tomar assento à Mesa para que eu possa me pronunciar no Pequeno
Expediente”. Presidente – Ver. Almir Ávila – Que após as saudações iniciais, disse: “Venho dizer do
meu apoio a esse Projeto de Lei do Excelentíssimo Vereador Hugo Bomfim, que vem de encontro aos
interesses locais do município previstos na nossa Lei Orgânica, recepcionada pela Constituição Federal
do nosso Brasil, da União e, também pela Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul. Então, é de
grande importância que essas parcerias feitas pelo Executivo Municipal não sejam objeto de ficar lá
apenas na transparência da Prefeitura Municipal, que nem sempre aparece, muitas das vezes a gente só
fica sabendo muito depois que foram feitas. É importante para a fiscalização dos Senhores Vereadores. É
importante para que a gente também possa estar divulgando o trabalho de parceria que o Prefeito faz
com essas entidades. Porque eu lembro que antigamente todas as parcerias com a Creche, com o Asilo,
enfim, com as entidades todas, passavam por esta Casa de Leis e a população ficava sabendo que o
Poder Executivo, Nobre Presidente, está lá presente. E quando o Poder Público está presente não é só o
Executivo que é valorizado pelas pessoas, mas também o Poder Legislativo que aprova essas parcerias.
Que da forma que está hoje parece que o Poder Legislativo não se faz presente nessas parcerias. Então,
isso é necessário que a população entenda. Porque na verdade esse Chamamento é quando tem mais de
uma, duas, ou três entidades interessadas. Por exemplo: se nós precisássemos de Creches; e não
tivéssemos Creches públicas; e tivéssemos aí trinta, quarenta pessoas, alunos, ou mães que dependessem
de colocar seus filhos na Creche, aí se faz um Chamamento Público para que uma Creche Particular
possa atendê-los. É assim que é o interesse e o espírito da Lei 13.019 e, às vezes, mal interpretada até
por muitos quando é, por exemplo, para atender o Asilo ou quando é para atender um Clube de Laço,
como foi também o caso da ACRICAM que, depois de muita conversa e entendimento, chegou-se ao
entendimento que deveria vir para a Câmara o Projeto e que foi aqui apressado pelos Senhores
Vereadores e aprovado por unanimidade. Então, esta Casa de Leis quer estar presente nessas coisas. E
por isso quero parabenizá-lo pela iniciativa e, com certeza, terá o apoio deste Vereador. Quero dizer
aqui, também eu não tenho bem lembrança se eu fiz ou algum dos Senhores Vereadores fez a Indicação
no sentido da reforma do nosso Salão Comunitário Armindo Malaquias lá da Pontinha do Cocho-MS.
Há uma necessidade muito grande de fazer a reforma, assim como os Nobres Vereadores aqui
comentaram sobre os Postos de Saúde. Nós temos lá duas entidades que precisam ser reformadas: o
Clube de Mães que nunca recebeu uma pintura até hoje e precisa, também, por conta dos passarinhos
que ficam no forro, que não tem forro, então, ficam naquela parte do telhado em cima e fazem uma
sujeira enorme. Então, nós precisamos forrar a parte da área do Clube de Mães lá da Pontinha. Estive lá
hoje verificando in loco isso aí e além de fazer uma pintura, atender alguns detalhes que faltam naquela
construção e lá em nosso Salão Comunitário. Então, eu queria pedir a Assessoria verificar se não há a
Indicação, que acrescente essas duas Indicações para este Vereador àquela nossa cidade. E só pra (...)
vou deixar para o Grande Expediente porque está terminando o meu tempo. Muito obrigado”.
Presidente – Ver. Almir Ávila – “A palavra ainda continua à disposição dos Senhores Vereadores no
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Pequeno Expediente. Com a palavra o Excelentíssimo Vereador Hugo Bomfim”. Ver. Hugo Bomfim –
Que após as saudações iniciais, disse: “Eu devo no Grande Expediente voltar ao assunto que gostaria de
iniciar agora. A razão de ter colocado à apreciação desse Legislativo esse Projeto de Lei, já foi bem
enfatizado pelo nosso Presidente e eu acrescentaria nisso mais alguns pontos. É interessante observar
que a função principal da Câmara de Vereadores, do Legislativo, é fiscalizar e, no caso do município,
elaborar as leis municipais. Essas são as duas funções principais. Essas são funções asseguradas em
nossa Constituição. Mas o que nós temos observado ao longo dos últimos anos, mais apropriadamente
desde que o Socialismo assumiu o governo do Brasil? Nós temos observado uma cópia do Sistema
utilizado na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas [URSS]. Lá, município não tem Câmara de
Vereadores quando era comunista. O que tinha? Existia lá, sim, o Comissariado do Povo que eram
Conselhos Municipais que decidiam sobre o governo e levava os problemas e soluções - entre aspas - ao
Governo Central. Era assim que funcionava. Então, o que aconteceu aqui? Proliferaram os Conselhos
Municipais. A maioria deles com maioria de quê? Indicada pelo Prefeito com mandato temporário
porque alguém pode dizer “mas o Ministro do Supremo Tribunal Federal é nomeado pelo
Presidente”. Sim, mas o cargo é vitalício. E aqui nós temos os Conselhos Municipais nomeados pelo
Chefe do Executivo, que pode mudar. É da responsabilidade dele fazer isso. E nós chegamos ao cúmulo
agora, ao cúmulo, de sair uma lei que está tirando da Câmara de Vereadores, praticamente, o Poder de
fiscalizar. Quer dizer, nós iriamos ter de fazer aqui uma solicitação, que poderia não ser atendida, e ter
de fazer um Requerimento pra ter uma Prestação de Contas. Escuta: onde é que nós vamos parar desse
jeito? Então, a razão desta lei, que sem ferir às leis com base na nossa Constituição Federal, com base na
nossa Lei Orgânica, nós vamos reestabelecer o Poder de fiscalizar do Legislativo se os Eminentes Pares
assim concordarem. Muito obrigado, Senhor Presidente”. Presidente – Ver. Almir Ávila – “A palavra
ainda continua à disposição dos Senhores Vereadores no Pequeno Expediente. Como mais nenhum dos
Senhores Vereadores querem fazer uso da palavra no pequeno Expediente, passamos agora ao
GRANDE EXPEDIENTE. E, pela Ordem de Inscrição, está com a palavra o Excelentíssimo Vereador
Antônio Borracheiro para falar de matéria de interesse público. O Nobre Vereador Hugo Bomfim”. Ver.
Hugo Bomfim – “Em continuação: é importante frisar que de nenhuma forma, de nenhuma forma, nós
podemos consentir que a fiscalização escape do Legislativo. Olha, a configuração do nosso Sistema de
Governo foi muito bem feita, mas se nós observarmos parece que querem desvirtuar isso. Há pouco
tempo nós tivemos uma consulta se queriam o Parlamentarismo. O povo brasileiro disse: não.
Maciçamente disse: não, queremos o Presidencialismo. E não existe razão nenhuma para pensarmos que
houve alguma mudança com o que pensa o povo brasileiro. Então, dentro do Presidencialismo, se o
Legislativo não fiscalizar e se o Legislativo não tiver o cuidado na execução das leis o sistema não vai
funcionar. E de outra parte, todo Executivo que quer acertar ele só poderá bater palmas quando alguém
quer ajudá-lo na fiscalização. E o que esta Câmara vai fazer na verdade, quando fiscaliza, está ajudando
o Executivo fazendo o Sistema funcionar e ajudando o Executivo. Não é outro o objetivo. Fiscalizar não
é querer atrapalhar, não. Quem quer acertar quer ser fiscalizado, quer que o governo seja fiscalizado. Um
Chefe do Executivo que quer acertar quer que o governo dele seja fiscalizado. Porque ele quer acertar e
ele procura fazer as coisas certas. Então, cuidado com aqueles governos, com aqueles Executivos que
não gostam de fiscalização. Eu acredito que Camapuã-MS precisa de governo sério, de governo que faz
as coisas de acordo com as leis e será sempre ajudado pelo Legislativo se os instrumentos necessários
existirem. Muito obrigado”. Presidente – Ver. Almir Ávila – “Pela Ordem de Inscrição está com a
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palavra o Excelentíssimo Vereador Lellis Ferreira da Silva. Excelentíssima Vereadora Drª. Márcia”.
Verª. Drª. Márcia – Que após as saudações iniciais, disse: “Agora falando sobre as Indicações que esta
Vereadora traz nesta Sessão Legislativa. A primeira Indicação encaminho ao Prefeito Delano e à
Ilustríssima Senhora Lilian Hiromi Furuta, Secretária Municipal de Saúde, que: ‘seja feita uma
campanha educativa para o cumprimento da Lei Municipal nº. 2035, de 23 de Agosto de 2016’. Não só
a campanha, mas que essa Lei seja efetivamente cumprida no âmbito do Município de Camapuã-MS. A
Lei Municipal nº. 2.035, de 23 de agosto de 2016, de autoria desta Vereadora, aprovada por
unanimidade na Legislatura passada pelos Vereadores que aqui compunham, ela disciplina o descarte e a
reutilização pela população de medicamentos dentro do prazo de validade, bem como o recolhimento e
destinação dos medicamentos vencidos no Município de Camapuã-MS pelas farmácias que estão
obrigadas de recolher esses medicamentos vencidos. E, os medicamentos que estão a vencer, que nós
munícipes possamos entregá-los no Posto de Saúde onde será feito, ali, um critério pela Vigilância
Sanitária e pela equipe daqueles que podem ser aproveitados pela sociedade. Esse Projeto de Lei foi
aprovado por unanimidade nesta Casa, foi sancionado pelo Presidente da Câmara Municipal na época,
em razão de que o Prefeito se quedou omisso ao Projeto de Lei aprovado por esta Casa. É muito
importante, Vereador, nosso Líder do Prefeito. Vamos estar conversando com a nossa Secretária, com
quem já conversei, e vi que é uma pessoa que terá habilidade, conhecimento técnico e sensibilidade de
ver a importância desta lei sendo cumprida em nosso município. A outra Indicação que faço é que seja
encaminhado o Expediente ao Excelentíssimo Senhor Thiago Carim Bucker, Superintendente Regional
do DNIT, com cópia ao Senhor Lauriston Batista de Amorim, Diretor do DENTRAN, fazendo a
seguinte solicitação: ‘que seja viabilizado estudo técnico para a implantação da faixa de pedestres na
BR-060 em toda a extensão da Rua Pedro Celestino e nos cruzamentos das ruas: Brasil, Cuiabá, Campo
Grande, Antônio João com a Rua Pedro Celestino, seja instalado semáforos’. Os Senhores perceberam
nesses dias de Exposição - e nos demais dias - não precisa que seja somente nos dias de eventos. A nossa
Avenida aqui já está ficando complicado ali o trânsito. Às vezes você precisa cruzar, tem momentos que
eu prefiro dar a volta lá perto do Posto Real porque aqui fica impossível. Então, essa instalação é
extremamente necessária, da faixa de pedestres e dos semáforos. A outra Indicação que faço
encaminhada - agora dessa vez - aos nossos Senadores: Waldemir Moka e Simone Tebet. Tenho a
esperança que [2]talvez consigamos algum beneficio nesse sentido. Que Vossas Excelências possam
interceder junto a Receita Federal do Brasil, para que seja estudada a possibilidade da mesma doar
ônibus e van apreendidos para o município de Camapuã-MS. O Município de Camapuã-MS possui uma
das maiores malhas viárias do Estado. São mais de cinco mil quilômetros de estradas que, além dos
problemas com a má conservação, necessitam de transporte escolar rural, ampliando as dificuldades de
acesso às crianças matriculadas nas Redes Públicas: Estadual e Municipal. Além do transporte escolar
rural, esses veículos, se viabilizados, permitirão ações itinerantes para a Saúde, transporte de
acadêmicos, e o transporte dos usuários da melhor idade que, para usufruírem das políticas públicas
adotadas às pessoas idosas, que necessitam de um veículo que atenda suas necessidades de locomoção,
na área urbana, como em suas viagens para participarem de encontros intermunicipais e estaduais,
visando a interação e ações voltadas para o atendimento dos idosos. Assim, melhorará o bem-estar de
parte dos nossos munícipes, estudantes e idosos, promoverá o bem comum e o desenvolvimento do
nosso Município. Fundamento Legal: Dos Direitos Sociais que estão escritos no Art. 6º da Constituição
Federal. Também trago aqui duas importantes Moções de Congratulações, como eu já falei. Uma é
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endereçada ao jovem Luan Pimentel que tem levado não só o nome do nosso município, mas também do
Estado e do País, através de inúmeras conquistas no cenário Internacional. No último final de semana,
mas especificamente no sábado, dia dezenove de maio, conquistou o ouro no Campeonato das Américas
de Judô Paralímpico, conquista essa fruto de muito treino, dedicação e disciplina. Parabéns, Luan,
estendido a todos os seus familiares e amigos. Também assistimos durante a 40° Expocam ali a
apresentação fantástica do senhor Geudivan de Oliveira Rocha que ganhou e foi o vencedor do torneio
ali de Montaria em Touros. Parabéns também pelo talento, pela técnica e pela demonstração ali de
comprometimento no que faz. Também hoje recebi uma resposta de Indicação que encaminhei à
Secretária, diretora, Secretária Elidia Aparecida Miglioli Sokoloski. Respondeu-me da seguinte forma:
em atenção ao Oficio nº 190/2018, Câmara Municipal de Camapuã-MS, que encaminha cópia da
Indicação nº 26/2018, de autoria da Vereadora Dra. Marcia, informamos que o Governo do Estado está
contribuindo com um milhão, cento e setenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e
nove centavos (R$ 1.175.567,69) de contrapartida financeira no Programa Financiado e Subsidiado
(FGTS). Informamos, ainda, que assim que a Prefeitura nos enviar documentos de outros terrenos,
poderá se incluída para a próxima programação da AGEHAB a construção de casas direcionadas a
pessoas de menor poder aquisitivo, que ganhe de um até três salários mínimos. É importante de estarmos
buscando junto com o Prefeito pra que possa adquirir estes terrenos para que possamos estar aqui
conseguindo mais casas. Também participei no dia dezoito de uma programação importante promovida
pelo MDB-Mulher, que foi o lançamento do Programa Mulheres Transformadoras que, também, estarei
executando aqui no nosso município. Esse programa visa identificar mulheres que através de seu
trabalho e experiência contribuem para melhorar a vida de pessoas em nosso município. Presidente, vou
solicitar os cinco minutos pela liderança do MDB”. O Nobre Presidente Almir Ávila, Diz: “Ao
término do seu tempo será concedido”. A Nobre Vereadora Dra. Márcia, Diz: “Outros assuntos
abordados foram muito importantes. A importância da formação política na militância partidária, a
representação política da mulher como instrumento de fortalecimento da democracia, os desafios pra
entrar pela porta da frente na política e que falamos, tendo em vista todas as profissões já avançamos e
conquistamos lugares bem próximos ao número dos homens. Entretanto, na política ainda é bem
diferente. E o outro tema, também, a palestra foi feita pela Senadora Simone Tebet que foi “Os Desafios
do Trabalho Legislativo”. O encerramento teve a presença dos nossos pré-candidatos. Um fator
importante também - que é bom registrar - o Senador Moka será indicado, ou foi já indicado, como
Relator na elaboração do Orçamento da União. Estaremos buscando com ele recursos, que destine
recursos para nosso município pra promover o desenvolvimento social, econômico e de infraestrutura
em nosso município. Não podemos deixar de falar da visita do nosso governador em nosso município.
Foi importante, foi boa, trouxe obras para a nossa população. A primeira passou na Coapuã, onde ali foi
adquirido pelos produtores, com trabalho árduo ali de deputados de interlocução, do Deputado Junior
Mochi, dos produtores e desta Vereadora. Eu e o Vereador Manoel Nery, Eduarte, iniciamos essa luta lá
há quatro anos, ainda quando era do governo do André Puccinelli. Então, está de parabéns o governador
e, também, os produtores ali e o Deputado Junior Mochi. Também no Bairro Vila Olídia, foi muito
importante, Nobres Pares, o nosso questionamento aqui, a nossa Indicação acredito que assinada por
todos e tenho certeza que a Base trabalhou bem, trabalharam muito e o governador assumiu lá perante
todos que estará asfaltando todo o Bairro incluindo, Vereador Antônio Borracheiro, aquele trecho ali do
João Vermelho que dá acesso ali até na Avenida Areado. Foi muito importante porque essa obra sem
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aquele pedacinho ficaria prejudicada. Também não podemos deixar aqui de mencionar a grandiosa festa
da Expocam, 40 anos. Camapuã-MS, a Capital do Bezerro de Qualidade esteve nacionalmente em
evidência. Lembrando aqui e parabenizando o atual Presidente e os presidentes antecessores. Tendo em
vista que esse Título de Capital de Bezerro de Qualidade, foi ainda conquistado, sabemos ainda que foi o
Deputado Márcio Fernandes com a assinatura dos demais, como falou o Deputado Junior Mochi, na
gestão do Senhor Airan Quirino Rodrigues. Então, isso é importante cada homem e cada mulher que
passa por um espaço tem que deixar sua marca, tem que construir, tem que ir pra frente. E, Vereador
Almir Ávila, só lembrando que Vossa Excelência falou aqui da Indicação lá da reforma do Centro
Comunitário lá do Distrito da Pontinha do Cocho-MS, do Clube de Mães, esta Vereadora já fez essa
Indicação, tem registrada nesta Casa já. O mais, estaremos ainda falando em outra oportunidade. Muito
obrigado a todos. Presidente – Ver. Almir Ávila - “Com a palavra o Excelentíssimo Vereador, nosso
pré-candidato a Deputado Estadual, Chitão”. Ver. Chitão - Que após as saudações iniciais, disse:
“Estamos trabalhando, Vereador Almir Ávila, viajando o Estado inteiro pra gente chegar lá. Se Deus
quiser, pois Ele já está dando saúde pra nós e o restante a gente tem que correr atrás. Na semana que
vem já vou pregar um adesivo no meu carro, fazer igual ao Pedrinho, pra poder lançar a minha précandidatura. Vou lançar. Vou lançar aqui em Camapuã-MS. Eu queria só aproveitar o gancho do
Vereador Ronnie Sandro que ele pediu a solicitação da reforma do Posto de Saúde do Bairro Alto.
Aquela reforma - assim que eu entrei - solicitei a reforma e a ampliação. Aí quando foi a semana passada
se falaram com o Secretário de Obras que lá não podia fazer a ampliação, até eu pedi alguns documentos
aqui na Câmara pra saber qual o motivo que a gente não poderia fazer uma ampliação naquele Posto de
Saúde lá. Nos documentos que a gente tem, Vereador Ronnie Sandro, lá não diz nada. Então, por que vai
se mudar tudo de novo? Vai demorar mais um ano pra poder fazer a reforma? Não há necessidade disso.
O Projeto está pronto pra ser executado; e a obra tem que ser executada; fazer as licitações e serem
executadas; atender a população bem e com qualidade. Tem o dinheiro no caixa. É só fazer. Aproveitar,
também, que semana passada esteve aqui o pessoal do Fábio Trad e o Dr. Nelson Trad também. E eles
me convidaram pra ir, vou até pedir para o (...) será que ele vai arrumar? Pra ir pra Brasília eles vão
liberar uma Emenda de cento e cinquenta mil reais (R$ 150.000,00) pra ontem, pra Saúde novamente, o
Fábio Trad. Então, depois eu vou pedir para o meu Vereador Almir Ávila pra ver se ele libera a gente
pra ir lá, semana que vem, que ele pediu pra eu estar lá na semana que vem. Essas são minhas palavras,
obrigado e boa noite”. Presidente – Ver. Almir Ávila – “Pela Ordem de Inscrição está com a palavra o
Excelentíssimo Vereador Pedrinho Cabeleireiro”. Ver. Pedrinho Cabeleireiro – Que após as saudações
iniciais, disse: “Eu quero deixar aqui registrado também, Nobre Par Vereador Hugo Bomfim, que eu
deixei de passar batido o Projeto de Vossa Excelência. E tem o apoio deste parceiro aqui que é um
Projeto que vem de encontro. Inclusive, a gente questionou aqui, eu acredito que até mencionei e daí eles
reviram e botaram pra votar aqui nesta Casa da questão da Acricam, mas está bom! Hoje, Senhor
Presidente, quero usar este momento, porque aqui é igual eu sempre falo: ‘a gente vem aqui pra cobrar’
e, hoje, eu estou vindo aqui pra agradecer. Inclusive, eu quero agradecer quanto à Rua Joaquim
Capestana que fica no Bairro Francisco Faustino - que é um Bairro muito pequeno -. E é uma briga que a
gente vinha tendo desde o início do mandato e cobramos novamente em Redes Sociais. Inclusive, eu
quero até agradecer ao Secretário Juninho que está aqui presente - aqui também - sobre a questão
daquela rua que é uma rua problemática. O certo seria ali desapropriar um pedaço ali pra fazer uma
rotatória para o pessoal voltar pela outra rua. E estive lá cobrando e, depois, voltei agradecendo. E ficou
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um serviço de ótima qualidade. Agora a gente espera, Juninho, que se faça lá uns paralelepípedos que é
uma Indicação do Vereador Léllis Ferreira da Silva aqui nesta Casa. E é um pedido esperado ali dos
moradores daquela rua. E a gente vê aí, você viu aí no Assentamento - que acredito que o senhor já deve
ter andado muito em nossa cidade - dos paralelepípedos que foram colocados há muito tempo e
encontram-se em boas condições onde só tem que fazer as manutenções e estão sendo feitas. E, desde já
agradecer, também, que é uma cobrança deste Vereador. E é igual eu sempre falo: ‘quando atender um
pedido - que tanto clama a nossa população - este Vereador tem a humildade de vir aqui e agradecer’.
Inclusive, ali na Rua Adelson Rodrigues Ferreira, eu fiz um vídeo lá; dois vídeos; fiz em janeiro; e fiz
agora em abril. E o Vereador Ronnie Sandro fez a Indicação aqui nesta Casa. E eu fui lá e, como eu
tinha feito também o vídeo, o Vereador fez aqui, nós fomos atendidos, Vereador! Nós não fomos
atendidos. Quem foi atendido foi o povo lá, os moradores de lá. Eu não sei se Vossa Excelência tem
conhecimento disso, mas quero trazer aqui também, Senhor Secretário, os agradecimentos quanto aos
pedidos daqueles moradores que ocupam aquela rua. Ficou um serviço de ótima qualidade. O cascalho,
Vereador Hugo Bomfim, bem compactado ao solo, um cascalho fino agora que, antigamente, era um
cascalho meio grossão que está aí até hoje dando trabalho. Inclusive, também aproveitar que o Senhor
Secretário está aqui pra rever as manutenções sobre os cascalhos colocados ali região do Bairro Alto.
Inclusive, a Rua Costa Rica, Vereador Ronnie Sandro, o Senhor que é daquela região, já está aí com
defeito se tornando em péssimas condições. E a gente espera aí que o Secretário dê um mortal lá e
resolva os problemas daqueles moradores. Vila Belo Horizonte, inclusive, fiz uma Indicação aqui
semana passada. Inclusive, o Vereador Líder do Prefeito falou assim: ‘que este Vereador já tinha
conhecimento que ia acontecer esses trabalhos ali’. E eu gostaria até de saber, não é? Pra eu fazer as
Indicações. Eu gostaria de ter uma bolinha de cristal, mas Vossa Excelência, Vereador Líder do Prefeito,
estava equivocado. E eu sempre cobrei aquele bairro, como a Vereadora Dra. Marcia e demais
Vereadores aqui. Já vi o Vereador Ronnie Sandro cobrando. E o pedido não é nosso. É que nem eu falo
aqui: ‘o pedido é da população que busca os Vereadores para levarem o problema ao conhecimento do
Poder Público’. Então, o pedido na realidade não é dos Vereadores e, sim, da população. E a gente só
leva a mensagem e quando atendido (...) e iniciou-se lá hoje, Vereador Ronnie Sandro, as manutenções.
Eu estive presenciando de perto. Eu acompanho os trabalhos sempre quando tem Indicações deste
Vereador e, depois de terminado o serviço ali, a gente vai estar voltando lá e agradecendo como eu faço
em outros lugares. Aproveitar, também, que o senhor Secretário está aqui, o Juninho, a questão da Vila
Industrial. Inclusive, conversei com o Senhor Presidente sobre a questão da limpeza, fizeram a limpeza,
mas em alguns locais ficaram entulhos. Não é, Senhor Presidente? Inclusive, as pessoas questionaram:
‘será que eles têm alguma coisa contra nós?’ Eu ainda falei: ‘eu acredito que não; deve ser alguma
falha do pessoal da limpeza’. Então, aproveitando também - levo ao conhecimento do Cido Rael - pra
que se faça a limpeza dos entulhos ali de maneira adequada e que venha a agradar o nosso povo ali da
Vila Industrial. Que o povo ali, Senhor Presidente, já se encontra mais satisfeito com a Administração.
Esperamos que a Administração dê o segmento com os acontecimentos. Esperamos as obras, as reformas
dos prédios públicos que até hoje em nosso município não vêm acontecendo. Inclusive, estive em
Bandeirantes-MS e eu fico até satisfeito de ver lá o Prefeito Álvaro Urt. Eu quero até parabenizar o
nosso Prefeito lá de Bandeirantes-MS, o Álvaro Urt quanto às reformas dos prédios públicos lá. Então,
ali as coisas vêm acontecendo. Não que eu quero trazer as coisas de outro município pra nossa cidade,
mas a gente vê aí um Prefeito atento. Esperamos agora com o Secretário Juninho aí, que acelera nas
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reformas dos prédios públicos. Veja você: a escola ali perto de casa está se acabando, o Cláudio José de
Lima, enfim, muitos prédios públicos do nosso Município. Igual a gente falou, vimos ali acontecer na
Vila Industrial a questão da reforma do nosso Salão Comunitário. Então, já vim aqui e falei na tribuna. E
esperamos que aconteça muito mais. Pontinha do Cocho-MS, até o Vereador Presidente aqui, Almir
Ávila, questionou a questão da água quente, e eu também falei. Então, foi lá e se resolveu. O pessoal fica
agradecido. Mas o que me deixa triste, Senhor Presidente, o que me deixa triste, será que tem que ter
festa pra ter os acontecimentos? O povo ali do Distrito da Pontinha do Cocho-MS, até conversei com o
Senhor Secretário, não vamos questionar muito agora o Senhor Secretário porque ele chegou agora,
recém. Mas está mostrando interesse pela nossa população e é igual a gente vai estar cobrando de leve.
Mas é igual eu falo: ‘a gente dá um tempo pra que as coisas venham a acontecer; se não acontecer o
bambu pega na moleira’. Então, esperamos que ali na Pontinha do Cocho-MS, Senhor Secretário, que
venham acontecer as manutenções com cascalhamento que é uma cobrança que a Dra. Márcia faz, o
Senhor Presidente e demais Vereadores aqui, assim como eu. Outra coisa que quero chamar a atenção do
Senhor Secretário aqui, também, é quanto à acessibilidade da passagem do cadeirante ali no Centro da
nossa cidade. Inclusive, caiu uma cadeirante ali e o taxista me chamou lá pra ver do problema, da
aberração, da bagaceira que se encontra naquela rua. E até levei em Redes Sociais mostrando o
problema, até ajudando a Administração para que se resolva, que se vá lá, que se coloca uma massa, ou
se coloca um concreto, e que se resolva. Mas até agora nada foi resolvido. Então, quero chamar a
atenção do Senhor Secretário aqui porque ali é uma grande necessidade. Então, a gente vê que a nossa
cidade está voltada em buracos. Esperamos que agora igual ali na minha Vila, ali na São Miguel,
começou o tapa-buraco. E imagino que vai acontecer o recapeamento, mas esperamos que aconteça
dentro do Bairro também, Vale do Sol, Nova Era, Parque dos Ipês e demais bairros. Senhor Presidente,
já pode me conceder os cinco (5) minutos pela liderança do PR?” - O Nobre Presidente Almir Ávila,
Diz: “Ao término do vosso tempo será concedido, Nobre Vereador”. Vereador Pedrinho Cabeleireiro
– “Dando segmento às cobranças, na questão do tapa-buraco. E a gente vê aí essa dificuldade, pois agora
é a época boa, a época da não chuva. Então, pra não ter questionamento ‘ah tá chovendo’, então, agora
está seco. Esperamos aí, agora, que o Prefeito junto com o Senhor Secretário tomem as medidas cabíveis
pra se resolver esse problema. Outra questão que me chama atenção, Juninho, é a questão dos campos.
Inclusive, precisa fazer a manutenção sobre as traves. Veja você: no Poliesportivo ali o pessoal diz que
chega com uma bola nova lá, começa jogar uma partida, duas partidas, e quando vai ver na terceira
partida já se estourou a bola por falta de manutenção na questão do quê? Nas traves que, a questão da
rede, que as traves estão quebradas e precisa fazer manutenção. Então, esperamos aí essas atitudes
nessas questões pequenas. E dizer, quanto ao nosso governador, que a gente esperava muito mais.
Esperávamos muito mais. Agora, o que acontece nessa gestão desse governador é a questão igual a que
nem eu vi hoje ali. Aqui em nosso município, dentro da nossa cidade, as pessoas fazendo manifestações,
colocando pneus, interditando, por questões dos impostos. Aí eu me penso: eu vi até a Vereadora
questionando a questão do governo passado, o Governo Federal. E eu questiono: um governo bom. Um
governo ruim é esse que tem aí do PMDB, do PSDB aonde só vê o quê? Gerar imposto. E é um governo
que gosta de imposto, não é Presidente? Esse Governo do PSDB. Então, daqui uns dias não têm
condições. Veja a gasolina aí. Outro aumento. Então, é uma questão que a gente tem que brigar, tem que
questionar e a população tem que parar mesmo. Veja você: hoje a BR-163 parou. E parece que amanhã
aqui em nossa cidade vai parar também. Então, eu vi os caminhoneiros lá e parece que amanhã vão
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interditar a noite inteira. Veja você: em nossa cidade as pessoas preocupadas quanto ao questionamento
do aumento do nosso combustível. Mas são estas as minhas considerações, Senhor Presidente. E não
esquecendo de relembrar ao nosso Secretário aí quanto a questão dos cadeirantes ali, dar acessibilidade
às pessoas que dependem daquela via. São estas as minhas considerações, Senhor Presidente”.
Presidente – Ver. Almir Ávila – Pela Ordem de Inscrição está com a palavra o Vereador Ronnie
Sandro. Então, eu convido o Excelentíssimo Vereador Hugo Bomfim que tome assento à Mesa para que
eu possa me pronunciar no Grande Expediente”. Ver. Almir Ávila – Que após as saudações iniciais,
disse: “O meu tempo é pouco e eu vou fazer um resumo do que eu vou falar aqui. Primeiro, parabenizar
o Jean Saliba e toda a diretoria da Acricam pela brilhante festa que fizeram nesses dias passados aí. Eu
acompanhei as festividades. Agradecer, também, ao Joelvis lá pelo Campeonato Leiteiro pelo incentivo
ao gado do leite, aos produtores de leite do nosso município que é nesses acontecimentos que se faz, ao
Secretário que se fez presente lá, o Almir de Oliveira Ávila Junior que em todas essas atividades esteve
lá ajudando, colaborando, assim como o Prefeito que participou além com esse dinheiro que a Câmara
também aprovou pra que a festa acontecesse com a limpeza e várias outras coisas. Agradecer os
funcionários que tiveram lá presentes, todos os funcionários da Prefeitura que colaboraram e foram lá
para colaborar para que a festa fosse brilhante como foi. As pessoas que participaram das várias firmas não vamos nem numerar aqui porque foram muitas firmas que participaram lá - e a gente pode deixar
alguma de lado. Os fazendeiros com o seu gado que levaram ao leilão e o Leilão do Cavalo também foi
importante. E eu pude acompanhar quase todos e achei que a festa foi muito boa. Também não podia
deixar de, publicamente aqui, dar os meus parabéns ao meu conterrâneo lá da pontinha do Cocho-MS, o
Geudivan Oliveira Rocha, que é filho de um compadre meu, o Chico Francisco que a gente chamava ele
carinhosamente de “Chico Manco” que é o meu compadre, que é o pai do Geudivan Oliveira Rocha e
que ensinou eles a cavalgarem desde pequenininho. Então, hoje culmina aí com a vitória excelente que não só aqui em Camapuã-MS, Dr. Hugo - ele já tem ganhado outros torneios pelo o nosso Estado e até
fora do Estado de Montaria em Touro. Então, o Geudivan Oliveira Rocha e um menino do bem e que
merece ter ganhado esse campeonato. Eu quero deixar aqui de público os meus parabéns a ele. Ao
Juninho, já saiu, está presente aí ,não sei, ou está lá fora fumando que ele é da turma dos fumantes. Eu
fiz um desafio que até eu achava que eles não iam nem dar conta de fazer a estrada da Santa Teresa, pelo
tempo escasso que estava. Mas ele fez o trabalho lá, quero o parabenizar assim como o fez aqui o
Excelentíssimos Vereador Pedrinho Cabelereiro, por ter se empenhado. E dizer para os Senhores, não é
só a festa, quando se atende aquela estrada lá está se atendendo ao produtor de leite, o produtor de gado.
Antes, há umas duas semanas, tinha atolado naquela areia lá onde foi colocado o cascalho, Vereador
Hugo Bomfim, lá no pé de galinha que a gente fala, mais de cinco caminhões de gado, ou seja, que
estava transportando gado. E isso é um transtorno muito grande para o produtor. E coincidiu que, por
ocasião da festa, já se pôde fazer esse reparo lá. Então, é de grande importância que vá sendo feito esses
reparos. Eu gostaria de lembrar aqui, Juninho, que o Secretário - o ex-secretário de Obras - o meu amigo
Wilson Catarino, também o fez no ano passado aquele serviço e, também, não poderia deixar de
reconhecer o trabalho que ele fez à frente daquela Secretaria. Foi muito bom o trabalho dele e ele teve o
momento dele. Então, ele atendeu aquelas estradas, assim como atendeu a Região dos Galdinos, atendeu
a Região do Mata-Mata juntamente, claro, com o Prefeito Municipal. Então, a gente fala dos Secretários,
mas a gente também tem que reconhecer que é um trabalho do Executivo Municipal que vem sendo feito
em nosso município. Nós sabemos das nossas dificuldades. Mas a gente sempre quer mais. Não é,
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Vereador Antônio? Nós queremos que a população seja atendida. Eu estive hoje na Pontinha do CochoMS e sabia o que eu ia ouvir lá! Porque foi uma patrola lá pra passar no campo de futebol e, inclusive,
era pedido nosso, pedido da população lá. E o fez. Ficou bom o trabalho lá. Embora aquele campo é um
sonho muito grande daqueles desportistas da Pontinha do Cocho-MS, Excelentíssimo Vereador Hugo
Bomfim, que seja gramado aquele campo, que seja feito um Projeto para aquele campo. Aquele campo
lá precisa de um Projeto pra ficar bonito. Não adianta só colocar uma graminha lá no meio. Aquilo lá ele
é feio por excelência já assim. Porque foi tanto buraco que foi feito no entorno dele, tanto entulho que
jogaram lá fora, a grama que parece que não tem um relevo próprio no entorno dele pra se tornar mais
bonito. Mais eu quero dizer por que aconteceu isso. Porque a população está esperando lá os reparos das
ruas. E faz tempo. Mas o Secretário fez o compromisso conosco e é por isso que eu quero falar aqui pra
população, especialmente da Pontinha do Cocho-MS, que ele tinha um prazo de trinta dias que já
passaram cinco, seis ou sete dias, não sei. Mas precisamente - agora no mês de junho, durante o mês de
junho - será atendida a Pontinha do Cocho-MS e, com certeza, será feito um bom trabalho lá porque é
isso que a gente combinou. E eu acredito que, assim como esse Secretário está atendendo essas outras
regiões de bom modo, que também lá Pontinha do Cocho-MS será feito um excelente trabalho. E isso o
que nós vereadores esperamos, os moradores de lá esperam também. Quero me congratular, Vereador
Hugo Bomfim, com os caminhoneiros do nosso País, do nosso Município e do nosso Estado. É
necessário que se faça isso. Se alguém não grita a coisa só vai desandando, vai desandando. Não é
porque o Governo é do MDB - que é do meu Partido - que tudo isso está certo. Não está certo. Tem
muita coisa errada. Tem muita cosia que ele fez certo. A economia não vai mal, a inflação está sob
controle. Mas também nós sofremos na carne muita coisa. Tem muito trabalho aí que foi deixado de
fazer, coisas da União. Nós sabemos que o dinheiro do imposto da população do nosso município, do
nosso Estado e dos municípios do nosso País estão concentrados na União. Então, a União tem o dever
de repassar. E, infelizmente, nós temos de ficar de pires na mão atrás de Senador, atrás de Deputado
Federal pra vir em forma de Emendas Parlamentares o dinheiro para o nosso Município, quando devia
de vir para os bons Projetos, para a pavimentação, assim como a Vereadora Dra. Márcia falou aqui, para
a compra de ônibus, para compra de veículos, de caminhões para atender o nosso município. Enfim,
melhorar as nossas escolas no incentivo de melhorar a rede física da escola, nas capacitações dos nossos
professores. Então, tem muitos meios de repassar esse dinheiro sem a necessidade que, infelizmente, nós
temos que fazer isso. Não é, Nobre Vereador Chitão? De estar lá de pires na mão como Vossa
Excelência foi lá em Brasília-DF, eu já fui, outros Vereadores já foram. Fomos a Campo Grande-MS lá
pedir trinta mil pra isso, cinquenta mil pra quilo, cento e cinquenta mil pra outra coisa. Tudo às vezes
nem chega. E aí, geralmente, é beneficiado quem? Os partidários. Os partidários, não é? No governo do
Estado tem o PSDB e, com certeza, os eleitos do PSDB são mais beneficiados nos municípios, embora o
nosso – o padrinho - não atendeu direito, mas agora chegou. E o trabalho que está sendo feito ali no
Jardim dos Palmares - eu estive olhando - parece que o asfalto vai ser bom. A parte de recapeamento eu
vi lá e é uma grossura assim. Se o asfalto for bom, se a composição for boa - o senhor que é Engenheiro
entende disso - com certeza essas ruas vão ficar com trabalho duradouro. A gente quer é que não se abra
buracos no primeiro ano, segundo ano, terceiro já tendo que estar tapando buraco novamente. E eu
espero que o Prefeito Municipal faça o tapa-buraco nas demais ruas que não estão contempladas com
esse trabalho que vem através do governo do Estado. Gostaria de dizer para os Senhores...” – 1º VicePresidente – Vereador Hugo Bomfim – “Vereador Almir, eu gostaria de lembrar aqui que eu observei
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que todos nós estamos entusiasmados com o acréscimo do asfalto lá em relação ao que foi licitado. Eu
queria lembrar que nós ouvimos lá – todos ouviram - que o governador disse que o Secretário fizesse
Aditivo. Ora, Aditivo pela Lei 8.666/1993 só pode ser 25% (vinte e cinco por cento), 25% (vinte e cinco
por cento) - em números redondos, se tem quatro quadras - só dá uma a mais. Então, ele pode fazer o
dobro, o triplo, o quanto ele quiser desde que ele faça outra licitação. E eu tenho certeza que a Agesul
segue a lei direitinho. Quer dizer, se for fazer Aditivo será no máximo 25% (vinte e cinco por cento).
Então, a menos que haja outra licitação, não fiquemos tão otimistas assim”. Ver. Almir Ávila– “Com
certeza é isso mesmo, Vereador Hugo Bomfim. A gente sabe, pois é o que diz a Lei e, com certeza, essas
Instituições como a Agesul, a própria Secretária de Governo de Infraestrutura vai cumprir a lei, até
porque lá nem pode deixar isso chegar ao governador como uma coisa errada. [3]Dizer aos Senhores que
eu estive presente no lançamento da pré-campanha do nosso candidato do MDB. Nós já sabemos de
antemão que tem um pré-candidato do PSDB, que é o próprio governador, temos o maior respeito por
ele, assim como tem a pré-candidatura do Dr. Odilon pelo qual, também, temos o maior respeito. Mas
dizer para os Senhores que estou confiante que o nosso candidato André Puccinelli vai fazer uma boa
campanha e que, possivelmente, será o futuro governador do Estado. Lá estiveram também o Senador
Moka, a Senadora Simone Tebet que não é candidata porque ela tem mais quatro anos e o Senador Moka
que é o nosso candidato do MDB. A segunda opção ficou livre, Nobre Vereador Chitão, talvez algum de
nós irão para o Nelson Trad, para o Professor Pedro Chaves, enfim, surgirão outros nomes para serem
avaliados para Senador. Mas o MDB fechou mesmo com um nome, que é o nome do Senador Moka, que
é um ótimo Senador e trouxe já muita coisa para o nosso município. Então, a gente também enquanto
emedebista - eu inclusive sou Delegado do Partido aqui no município – creio que nós vamos fazer o
nosso governador, o nosso Senador Moka e alguns deputados federais, que a gente gostaria de fazer ao
menos três – e a gente sabe que é muito difícil – pois são vários os partidos e as coligações que vão
disputar. Mas se nós fizermos dois deputados já vai estar de bom tamanho e, talvez, mais um com os
coligados. Isso eu estou falando dos deputados federais. E, com certeza, temos uma possibilidade muito
grande de fazer aí entre sete a dez deputados estaduais. Esse é o nosso objetivo. Eu estou falando aqui
tanto do MDB como daqueles que forem compor a Chapa do MDB em nosso Estado. Então, a minha
fala está terminando e eu gostaria de agradecer a todos os Senhores. Muito obrigado”. Presidente – Ver.
Almir Ávila – “Pela Ordem de Inscrição está com a palavra o Excelentíssimo Vereador Aloizio
Targino”. Ver. Aloizio Targino – Que após as saudações iniciais, disse: “Senhor Presidente, eu começo
neste Grande Expediente desejando parabéns ao nosso Nobre Companheiro Pedrinho Cabeleireiro,
fazendo aniversário hoje. Segundo ele a Dra. Márcia também, Dra. Márcia, vinte e cinco anos pela
aparência do jovem Vereador Pedrinho. Que esta data, Vereador, se repita por muitos e muitos anos e
que Vossa Excelência possa ter muito sucesso. Bom, agora sim, iniciando após os parabéns para o
Vereador Pedrinho Cabeleireiro, eu gostaria de me solidarizar a três famílias do nosso município que
nessa semana acabaram perdendo entes queridos. E a gente deixa aqui a nossa solidariedade, o nosso
sentimento. E que Deus possa confortar os familiares da saudosa Dona Maria Joana de Souza Camargo,
também do Senhor Alcides Fornari e do Senhor Júlio Ferreira Borges. Os três, nessa última semana, três
camapuanenses que a gente deixa os nossos sinceros sentimentos. Senhor Presidente, como Vossa
Excelência fez, outros Pares também, eu quero parabenizar o Presidente Jean Saliba e toda a diretoria, na
verdade todos os envolvidos, são muitas pessoas envolvidas com a realização da 40ª Expocam. Uma
festa que realmente a gente pôde perceber que dentro das limitações do nosso município, dentro de toda
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a situação econômica foi uma feira que agradou muitas pessoas, tanto os visitantes como aqueles que lá
estiveram. Eu gostaria de destacar, por parte da diretoria da Acricam, algo que há muito tempo não via,
expositores de Concessionárias em um bom número, aproximadamente dez Concessionárias voltando a
expor veículos, maquinários. E isso nos dá o entusiasmo, Vereador Pedrinho, cria um otimismo por
sabermos que estão interessados em fazer negócios em nosso município. Tomara que se repita nos
próximos anos e que tenha sido de forma proveitosa para esses que vieram expor aí e, também, todos os
demais que participaram nas barracas. E deixar o parabéns, como já fizeram, para o nosso Tetra
Campeão da Expocam, o Geudivan Oliveira Rocha. Ele que - pela quarta vez - conquistou o rodeio da
Expocam de uma forma brilhante. Na final não precisaria nem montar, pois já era o Campeão de forma
invicta, nas quatro montarias todas com notas acima de oitenta e cinco. Foi realmente, sem sombra de
dúvida, merecidíssimo. E a gente deixa aqui o nosso parabéns - como a Nobre Vereadora Dra. Márcia já
fez o encaminhamento da Moção de Congratulação – a gente aproveita para parabenizá-lo assim como o
fazemos para o nosso Campeão Luan Pimentel, mais uma vez, acho que duas vezes Dra. Márcia,
também já fiz Moção de Congratulação. Eu falei ‘dessa vez vou parabenizar senão vão falar que toda
vez ele ganha um título’ e a gente toda semana mandando uma Congratulação. Mas que bom que
Senhora fez e, merecidíssimo, ao Campeão das Américas de Judô. E tem representado muito bem o
município de Camapuã-MS e, sem dúvida, um orgulho para a nossa cidade. Agora, passando um
pouquinho para a parte mais fiscalizadora, Dr. Hugo Bomfim. Eu venho aqui relembrar uma cobrança
até feita, inicialmente, pelo Colega Ronnie Sandro. Não sei, Vereador, se chegou até Vossa Excelência
alguma resposta daquela Indicação que foi feita na primeira Sessão Ordinária desse ano quanto a
identificação dos veículos locados. Ora, ainda temos os veículos locados. O Vereador dizendo que não,
Vereador. Temos aí, foi feito na primeira Sessão Ordinária. Eu me lembro muito bem. A gente já
reforçou, inclusive, em outras Sessões. Estamos vendo aí os veículos sem identificação, ninguém sabe
qual o veículo que está a serviço do município, qual o que não está. E isso levando em consideração que
o município está pagando – além dos veículos – eles pagam por uma Agência de Publicidade, paga já
pelo serviço. Tem dotação, Presidente, pra fazer esse serviço de identificação. Tem ali já contratada uma
Agência que poderia muito bem identificar os veículos para a população fiscalizar, para os Vereadores
fiscalizarem, para os próprios Chefes, todos, fiscalizarem. Então, é uma cobrança, Vereador, que como
eu já fiz em outra Sessão, reforçando a vossa Indicação novamente aqui: que o Prefeito e a sua equipe
identifiquem os veículos locados que estão a serviços da Prefeitura de Camapuã-MS. Outra cobrança
que eu faço novamente, há aproximadamente quinze dias, encaminhamos aí, cobrando informações do
município quanto ao leilão de máquinas e veículos do nosso município. Ainda não tivemos a resposta,
Presidente. Como eu disse, gostaria de evitar que um Requerimento passasse aqui. Porque a gente sabe
que eles mesmos lá preferem responder sem que seja feito Requerimento. Eu fiz a minha parte. Cobrei
através de ofício. Já tem quinze dias e nenhum tipo de resposta ainda. A gente vai estar fazendo por quê?
Por que eu quero essas informações? Lembro-me aqui a primeira frase que eu aprendi com o Vereador
Dr. Hugo Bomfim. Não sei se o senhor lembra, Dr. Hugo Bomfim, aquela frase: ‘quem não tem nada a
esconder tem que fazer questão de mostrar’. Nesse caso, de bens públicos que foram vendidos através
de leilão, a gente escutado muitas coisas aí sobre valores, sobre que o veículo estava assim, se daria para
utilizar, que foi um mau negócio. Sem todas as informações do estado, da quilometragem, da quantidade
de horas, o ano, detalhado dos valores e para a gente fazer um juízo de valor é complicado. Para a
população, ter essa informação se foi um bom ou mau negócio, Vereador Ronnie Sandro, é difícil de
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cada um dizer. Mas por que não traz de forma clara, transparente? ‘Olha, essa máquina tinha essa
quantidade de horas, os defeitos relatados eram esses aqui e o valor vendido foi esse’, ou seja, deixa
transparente, Vereador Antônio Borracheiro, Líder do Prefeito. Por favor, faça essa cobrança para a
equipe do Senhor Prefeito para que possa estar respondendo antes que se apresente um Requerimento
para depois a gente (...) nós apenas queremos a informação e que a população tenha de forma clara
porque são bens do município. Vimos a Vereadora cobrando para a aquisição de ônibus, essas coisas. A
gente tem que, não só conseguir novos veículos, novos maquinários, a gente tem que dar valor àquilo
que já tem, àquilo que o município já dispõe aí dentro da sua frota. E eu trago aqui essa cobrança
novamente para o Senhor Prefeito, isto é, informações detalhadas sobre esse leilão realizado no segundo
semestre do ano passado. E, como o Presidente já fez, também venho trazer a minha solidariedade, o
meu apoio aos caminhoneiros, aos carreteiros do nosso município que, Vereador Pedrinho Cabeleireiro,
hoje já fizeram a paralisação, a greve. Começaram hoje ao meio-dia uma paralização ali na Vila
Industrial onde os veículos baixos, ambulâncias, veículos pesados com cargas vivas estão passando
normalmente, mas os demais estão sendo aconselhados, convidados a aderirem esse Manifesto dos
Caminhoneiros e tem o nosso apoio. Realmente da forma que está, sobretudo, quanto aos combustíveis a
gente não pode concordar de forma alguma. Sabemos que esse é um problema que começou lá atrás. E
hoje estamos pagando o preço de todo aquele desserviço ao erário público feito lá atrás e que continuou.
Mas hoje nós temos que solidarizar aos caminhoneiros e que, já teve um efeito dessa paralisação. A
gente viu que a Petrobrás anunciou um reajuste diminuindo o valor, mas num percentual, Dr. Hugo
Bomfim, de um (1) vírgula alguma coisa por cento. Mas, enfim, já foi suficiente para mostrar que a
Classe, os caminhoneiros têm força. E a gente aproveita para deixar aí o nosso apoio aos caminhoneiros.
Senhor, Presidente, gostaria de solicitar os cinco minutos pra concluir e, talvez, não será nem necessário
os cinco minutos. Apenas reforçando o que o Nobre Vereador Dr. Hugo já disse quanto à visita do
governador. Também, Dr. Hugo Bomfim, gostei de ouvir porque é o compromisso. E se fez o
compromisso tem que assumir quanto a asfaltar todo o bairro da Vila Olídia. E a gente vai cobrar. Até
comentei com o Vereador Pedrinho Cabeleireiro antes de ir à Solenidade: ‘Vereador, eu vou lá mais
com esse intuito: de também cobrar o governador de fazer esse compromisso e fazer com que a
população cobrasse pessoalmente’. E que bom que ele assumiu o compromisso em público. Está
gravado e a gente vai estar cobrando aí. Vimos que ele anunciou obras, no total de nove milhões de reais
(R$ 9.000.000,00) em Camapuã-MS. A gente até questiona o valor, Dr. Hugo Bomfim, mas não
podemos deixar de torcer que, realmente, seja feito todo esse investimento. E que, se for feito, a gente
parabenizar. Mas eu questiono, Presidente, dentro da relação de serviços de obras do município tem uma
ponte que divide com o município de São Gabriel do Oeste-MS. Se é divisão, então, metade do recurso
equivale para o município de São Gabriel do Oeste-MS e a outra metade para Camapuã-MS. Tem outra
ponte que divide com o Município de Água Clara-MS; tem uma estrada, rodovia, que divide com o
Município de Figueirão-MS. Ou seja, não são os nove milhões exclusivamente do Município de
Camapuã-MS. Se a gente for fazer a conta e dividir meio a meio a gente vai ver que essa cifra diminui.
Mas isso não vem ao caso. É apenas uma observação. Aproveitei na oportunidade algo que o Vereador
Hugo Bomfim já trouxe nesta tribuna. Aproveitei para cobrar alguns deputados ali. Até tive um agenda
marcada para discutir o assunto, Vereador, quanto, até outros Colegas falaram sobre isso aqui – se não
me engano o próprio Presidente – quanto à transferência de estradas que pertencem ao município - estão
sob responsabilidade do município de Camapuã-MS - para que o Estado assuma. A gente aproveitou a
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oportunidade das autoridades aqui para levar esse tema, essa solicitação. E a gente vai estar discutindo a
fundo essa Pauta que é de grande importância. Tem até o Adão, já havíamos conversado aquela vez
nesse sentido. Tivemos a oportunidade de levar e a recepção desse pedido foi positiva. Agora, resta-nos
unir forças para estarmos cobrando de forma bem incisiva, aproveitar esse ano que o governador está aí
com o coração mole, Dr. Hugo Bomfim, para ver se a gente consegue. Porque vai facilitar bastante para
o município, Presidente”. Presidente – Ver. Almir Ávila – “Eu gostaria só de acrescentar à sua fala,
Nobre Vereador Aloizio Targino, o seguinte: a gente não sabe se vai conseguir ou não. Tomara que
consigamos. Eu levantei essa questão faz tempo. E eu acho assim: nós aqui temos Vereadores que vão
apoiar o Reinaldo Azambuja, com certeza; outros vão apoiar o André Puccinelli; e outros vão apoiar o
Juiz Odilon. Eu acho que todos nós devemos cobrar uma posição. Se não acontecer a estadualização de
algumas vias municipais da área rural – nesse governo ainda – que pelo menos eles façam o
compromisso e, aquele que vier a ganhar, que faça essa estadualização. Porque isso é de alta necessidade
para o município de Camapuã-MS. Não vai ter Prefeito aí quer vai conseguir atender toda a nossa malha
viária do jeito que é hoje”. Ver. Aloizio Targino - “Muito obrigado, Presidente. E como na
oportunidade, até o Vereador Dr. Hugo disse, que se não aproveitar o momento que o Prefeito é do
Partido do governador vai ficar mais difícil ainda. Então, apesar da gente não ser da Base – nem do
prefeito, nem do governador e nem de Partido aliado – somos solidários e parceiros para estarmos
cobrando os nossos representantes, aqueles que nós temos contato lá na Assembleia para estar, também,
abraçando esta causa. No mais, eu gostaria de desejar uma excelente semana a todos. Boa noite”.
Presidente – Ver. Almir Ávila – “Encerrado o Grande Expediente, passamos agora à ORDEM DO
DIA. E solicito ao Primeiro-Secretário que faça a leitura da Ordem do Dia”. 1º Secretário – Ver.
Aloizio Targino – ORDEM DO DIA PARA A SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22 DE MAIO DE
2018 – 1º - Três Indicações de autoria da Vereadora Dra. Márcia endereçadas a várias autoridades
fazendo pedidos de providências; 2º - Duas Indicações de autoria do Vereador Almir Ávila endereçadas
a várias autoridades fazendo pedidos de providências; 3º - Duas Indicações de autoria do Vereador
Ronnie Sandro endereçadas a várias autoridades fazendo pedidos de providências; 4º - Duas Moções de
Congratulação de autoria da Vereadora Dra. Márcia endereçadas a Geudivan Oliveira Rocha e Luan
Pimentel; 5º - Três Moções de Pesar de autoria do Vereador Aloizio Targino endereçadas aos familiares
dos saudosos: Júlio Ferreira Borges, Alcides José Fornari e Maria Joana de Souza Camargo”.
Presidente – Ver. Almir Ávila – “Como nenhuma dessas matérias são necessárias serem lidas e já são
consideradas eleitas para serem levadas aos seus destinos, esta Presidência diz aos Senhores Vereadores
que, com certeza, encaminharemos todas as Indicações e Moções para os destinatários. E, portanto,
passamos agora às EXPLICAÇÕES PESSOAIS para que os Senhores Vereadores falem de matéria de
interesse pessoal. Com a palavra a Excelentíssima Vereadora Doutora Márcia”. Vera. Dra. Márcia –
“Neste momento em que estamos encerrando esta Sessão de trabalho, de honroso trabalho, agradeço
primeiramente a Deus por ter nos dado sabedoria para estamos aqui trabalhando e defendendo aquilo
que eu acredito que é de direito e de justiça para a população. Mas ainda como nos resta algum
tempinho, eu quero falar, se der tempo, de três assuntos. Sobre o Projeto de Lei que apresentei que
dispõe sobre a Contratação de Menor Aprendiz no Âmbito do Município de Camapuã-MS, e dá outras
providências. Eu quero, desde já, colocar-me à disposição das Comissões para que possamos conversar e
entrarmos em um entendimento da importância da aprovação desse Projeto de Lei para a iniciativa
privada poder contribuir e fazer as contratações e preparar os nossos jovens e adolescentes para
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enfrentarem o mercado de trabalho. Outro Projeto de Lei que foi apresentado pelo Vereador Hugo José
Bomfim, quero deixar registrado aqui que entendo que sempre defendi aqui – desde o início da nossa
Legislatura – de que esta Casa é nossa prerrogativa que os Convênios ou Termos de Cooperação – que
hoje a Lei do Marco Regulatório só modificou as nomenclaturas. Mas esta Vereadora desde o início
sempre defendeu a necessidade de passar por esta Casa, tendo em vista que está aqui em nossa Lei
Orgânica. E já disse aqui antes: se está aqui na Lei Orgânica até nem é necessário uma nova lei.
Entretanto, que seja aprovada pelo Plenário mais que, por força do Art. 69, e os incisos XVI e XVII, a
nossa Lei Orgânica já obriga ao Gestor, ao Prefeito, já encaminhar a esta Casa de Leis para que este
Plenário aprecie e delibere. Esta é a nossa prerrogativa. E eu sempre disse aqui que não abro mão de
nenhuma das prerrogativas do Legislativo. Sempre digo: o Legislativo forte é o povo bem representado.
Outro questionamento também que quero falar é fazer um comentário aqui que o meu Nobre Colega, o
Vereador Pedrinho Cabeleireiro, não isento o MDB. Acho que o MDB carrega, Excelentíssimo
Presidente, carrega uma culpa enorme de ter dado sustentação ao Governo do PT na esfera federal.
Sempre falo isso dentro da minha própria casa, nas reuniões do MDB. Por quê? Acredito que hoje
estamos sofrendo aí as consequências de um péssimo governo de oito anos. Eu tenho certeza que o
Michel Temer não teria condições – nem ele e nem ninguém – de fazer aquelas transformações que tanto
o Brasil precisa. Entretanto, o nosso país iniciou as grandes mudanças. Precisamos, sim, enfrentar
questionamentos importantes e, principalmente, combater a corrupção. Estamos sofrendo os desmandos
e os desvios da corrupção que causou miséria e empobrecimento da nossa nação, do nosso povo e de
todos. E é isso nesse momento agora. Encerrando, agradecendo especialmente a proteção de Deus, a
todos que aqui estiveram presentes. Obrigada, Nobres Pares, pelo trabalho. Boa noite”. Presidente –
Ver. Almir Ávila – “A palavra está à disposição dos Senhores Vereadores para as Explicações Pessoais.
Com a palavra o Excelentíssimo Vereador Aloizio Targino”. Ver. Aloizio Targino – “Senhor
Presidente, retorno aqui apenas para, como os Nobres Pares receberam aí uma cédula, uma folha com o
nome dos (...) que junto a nossa equipe que levantamos aí, conquistou mais destaque no âmbito da
Cultura e do Esporte, referente a Sessão Solene de Medalha de Mérito Esportivo e Cultural. E, como já
conversado com a Presidência, definimos esse ano, até para facilitar a participação de todos os Nobres
Vereadores, e fazer de uma forma, talvez, um pouco mais simples, mais objetiva, de fazer no mesmo dia
de uma Sessão. Ou seja, após encerrada a Sessão Ordinária a gente vai estar abrindo a Sessão Solene. E
ficou definido no dia doze de junho. Então, se os Nobres Colegas puderem estar respondendo aí –
votando, melhor dizendo - em seus escolhidos para a gente estar definindo e preparando todo o material
para os camapuanenses que serão homenageados aí, tanto no setor da Cultura quanto no setor do
Esporte. No mais, muito obrigado a todos e boa noite”. Presidente – Ver. Almir Ávila – “A palavra
está à disposição dos Senhores Vereadores para as Explicações Pessoais. Com a palavra o
Excelentíssimo Lellis Ferreira da Silva”. Ver. Lellis Ferreira da Silva – Que após as saudações iniciais,
disse: “Venho aqui agradecer, parabenizar na verdade a toda a diretoria da Acricam pela brilhante festa
que aconteceu nesse final de semana em nome do seu Presidente, o Senhor Jean Saliba, a sua equipe de
trabalho ali pelo brilhante trabalho realizado. E, também, aos produtores rurais que mostraram ali o
grande valor da nossa terra através do seu gado. Com certeza Camapuã-MS já é a Capital do Bezerro de
Qualidade, mas com essa festa aí a visão do nosso município torna-se maior ainda que é vista tanto aqui
em nosso Estado, em nosso país e até fora, também, o nosso rebanho. Parabéns a todos pela grande festa
que aconteceu. E, também, parabenizo o nosso montador de rodeio, o Senhor Geudivan Oliveira Rocha,
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lá da terra do nosso Presidente, do Senhor Almir Ávila, pela brilhante montaria que ocorreu, que ele fez.
E dizer que, para nós de Camapuã-MS, nos sentimos orgulhosos ter termos representantes como esse.
Nós já vimos o nosso município em um cenário, talvez, não muito propício pelo preço que tem o nosso
município. O nosso município é de pessoas trabalhadoras e guerreiras. Parabenizo o Senhor Geudivan
Oliveira Rocha por levar o nome do nosso município a todo o nosso Estado e fora do Estado também. E
neste Expediente eu recebi uma cobrança do Vereador Pedrinho Cabeleireiro que está fazendo
aniversário hoje. Mas, Vereador, não precisava nem da cobrança, pois eu viria aqui desejar a Vossa
Excelência um Feliz Aniversário e que Deus o abençoe, o proteja, o ilumine e te dê sabedoria nessa tua
trajetória, nesse início de trajetória política. Tenha os pés no chão sempre que, com certeza, Vossa
Excelência chegará ao teu objetivo. Parabéns e que Deus o abençoe e toda a tua família. E fazer um
outro parabéns também. Foi feito na quinta-feira da semana passada o aniversário do Dr. Hugo José
Bomfim. Também, Dr. Hugo Bomfim, parabenizo o senhor – por mais que foi na semana passada – mas
que Deus o abençoe. Nós Vereadores, falo em meu nome, e acredito que em nome do Vereador Pedrinho
Cabeleireiro e do Vereador Aloizio Targino também. Nós que estamos começando na política agora
temos a grata satisfação, Dr. Hugo Bomfim, de ter o senhor ali, pela carreira que o senhor já tem, pelas
histórias que o senhor tem na Administração Pública. É de grande valia e de grande (...). E a gente
recebe todos os conselhos do senhor por mais que pensamos ‘será que vai dar certo’, mas com certeza
vai dar certo, pois o senhor já deu certo também dentro da Administração Pública. E torno a falar
‘parabéns pelo aniversário do senhor’ que foi na quinta-feira da semana passada. Essas são as minha
palavras e agradeço a presença de todos. Boa noite”. Presidente – Vereador Almir Ávila – “Com a
palavra o Excelentíssimo Vereador Hugo Bomfim”. Ver. Hugo Bomfim- Que após as saudações
iniciais, disse: “Eu vim aqui, agora, porque ouvi com atenção a fala da Vereadora Márcia em que ela diz
que não há necessidade da lei porque já está estabelecido na Lei Orgânica. Eu queria apenas enfatizar o
seguinte: foram feitos com base na Lei nº 13.019 três Atos, três ou quatro Atos pelo Executivo. Se ele
fez da forma que fez, então, ele afrontou a Lei Orgânica. E qual foi a posição que os Vereadores aqui
adotaram? Parece, eu não adotei nenhum procedimento. Eu consultei advogados e advogado é
interessante porque às vezes as interpretações não são as mesmas. Então, eles disseram que ele estava
obedecendo esta lei porque não existe uma Lei Municipal. Então, foi por essa razão que nós propusemos
esta Lei aqui no Legislativo. Porque se ele adotou esta conduta contra a Constituição do Município e
nenhum Vereador tomou uma posição, então, nós estamos sendo omissos. E para não sermos omissos
nós estamos fazendo essa lei para que fique bem claro, para que fique transparente a necessidade dele
fazer isso aí e prestar contas. Era isso que eu queria esclarecer. Muito obrigado”. Presidente –
Vereador Almir Ávila – “Com a palavra o Excelentíssimo Vereador Pedrinho Cabeleireiro”. Ver.
Pedrinho Cabeleireiro - Que após as saudações iniciais, disse: “Quero deixar registrado aqui a
presença do nosso companheiro Vanderlei Honorato, do Eido que sempre tem vindo aqui nesta Casa e
demais companheiros. E dizer que desde cedo, já, a Vereadora Dra. Márcia me ligou dando as
felicitações pra mim. O Vereador Hugo Bomfim em meu Facebook, no Facebook-Denúncia, lembrou
deste Vereador também. E quando cheguei aqui nesta Casa fui abordado, também pelo Vereador Aloizio
Targino felicitando-me. Então, a gente fica feliz. É igual eu estava cobrando do Vereador Lellis Ferreira
da Silva, sentado ali, naquele dia estava passando batido o aniversário dele, deixando escondidinho para
que não lembrássemos, pois ele estava completando mais uma Era. E daí ele veio aqui, felicitou-me
também. E eu quero parabenizar também o Vereador Hugo Bomfim que fez, completou mais uma Era
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no dia dezessete de maio. Quer dizer, somos do mesmo mês só que ele é de Touro e eu sou de Gêmeos.
Sou versátil. Então, é que nem eu falo aqui às vezes combina até comigo. Cobro e depois agradeço e é
assim que faz. E hoje, como a Sessão está diferente, uma Sessão mais tranquila, aonde até o Líder do
Prefeito estava nos observando aqui e rindo. E até esses dias ele me parabenizou pela lei e falou assim
‘hoje nós podemos sair com mais tranquilidade; sair ali; chegar em um ambiente’. Então, também
agradecer ao Prefeito por aquela lei que foi sancionada. Ou seja, a lei que beneficia quem? Os
comerciantes. E foi aprovada por esta Casa, por todos os Vereadores. E eu quero agradecer a cada um
dos senhores. E aquilo que for de encontro com a nossa população, que eu vejo os Projetos chegando
aqui nesta Casa, os Projetos de Lei dos Senhores Vereadores como eu falei aqui hoje, o Projeto do
Vereador Hugo Bomfim, o Projeto da Vereadora Dra. Márcia., tem o apoio deste Vereador. Porque é um
Projeto de encontro com os anseios da população e essa questão aí, veja: que nem o Projeto do Vereador
Hugo Bomfim, tem coisas que não se tornam públicas. Então, tem uma publicidade através desta
Câmara, através dos Nobres Pares. Então, é isso eu queria dizer. E dizer ao Senhor Presidente que fico,
assim, de Vossa Excelência não ficar atento de saber do meu aniversário hoje e que nem Vossa
Excelência falou ‘ah, se soubesse teríamos feito algo diferente’. Então, uma cobrança aí para os demais
(...) É, uma cobrança aí para os demais Vereadores que nós batemos no dia na Sessão, o Vereador Lellis
Ferreira da Silva bateu no dia na Sessão e eu marquei no dia da Sessão também. Acredito que agora vai
ser difícil - de encontro em outra Sessão - o Vereador fazer aniversário às terças-feiras. E agradecer ao
meu companheiro Kenis Ferreira de Oliveira, parceiro que nos ajuda bastante também e eu nunca o
agradeci aqui nesta Casa. É um irmão que ganhei nesta trajetória política e que ajuda muito a nossa
população, defende, briga e corre atrás. Então, me parabenizou também e eu fico feliz, lisonjeado e você
sabe que tornou-se para mim - além de parceiro – um irmão. São estas as minhas palavras, Senhor
Presidente”. Presidente – Vereador Almir Ávila – “A palavra ainda está à disposição dos Senhores
Vereadores para as Explicações Pessoais. Eu gostaria de fazer um registro aqui que eu fiquei, inclusive
até fiquei pensativo e emocionado. É pelo o que as pessoas às vezes falam tantas coisas que a gente
ouve, são vários os pensamentos e a gente tem que ter o respeito pelas diferenças dos pensamentos das
outras pessoas. Mas eu quero parabenizar aqui o Vereador Chitão pelo trabalho que ele vem fazendo há
tanto tempo pelas pessoas que, infelizmente, contraem essa doença que todos nós tememos – vamos
falar assim – que é o câncer. Por quê? Lá na Acricam, no dia do Leilão dos Cavalos, não é? Dos animais
equinos – que a gente tem que falar – tinha um bezerro que foi doado pelo ex-deputado estadual Cícero
de Souza e que não tinha sido leiloado. E foi colocado lá e aí, inclusive, eu vi o registro do leiloeiro
dizendo que havia falecido duas pessoas naquela semana e que uma das pessoas o Vereador Chitão tinha
conduzido a Barretos-SP, não sei quantas vezes, e ajudado. Então, aí de imediato – antes mesmo do
leilão do bezerro – ouve uma doação lá por muitas pessoas, inclusive, de fora do Tatersal pelo whatsapp,
pelo telefone. Então, parabenizar Vossa Excelência por esse trabalho reconhecido – não só por nós aqui
– mas pelo Estado. Porque essas pessoas que lhe ajudaram lá não ajudaram o senhor, mas ajudaram
aquelas pessoas que estão necessitando de estarem lá na Casa de Apoio. E aí o bezerro foi arrematado,
foi doado novamente e foi tornado a ser arrematado. Então, saiu num preço razoável, não é Vereador?
Então, tudo isso é de importância a gente registrar. Eu quero também registrar aqui sobre a Festa do
Senhor Divino. Eu não tive como estar presente na festa, mas soube que foi uma grandiosa festa que teve
lá. Parabenizar a Família Malaquias, os festeiros, os ajudantes, os foliões que estiveram e sempre estão
fazendo o giro. Então, dar os meus parabéns a todo o pessoal que participa todos os anos daquela
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grandiosa festa, ou seja, uma das mais importantes do nosso Estado pela cultura, pela tradição que é a
Festa do Senhor Divino Espírito Santo, lá da nossa querida Santa Tereza, que foi nossa por muito tempo
até passar para o filho mais novo de Camapuã-MS, o Figueirão-MS. E por fim, dar os meus parabéns
aqui aos aniversariantes dessa semana, o Vereador Hugo Bomfim que, tão carinhosamente nos recebeu
lá na casa dele no dia do seu aniversário. E, com certeza, nós todos estamos, assim, querendo chegar
nessa Era aí, Dr. Hugo. Porque não é fácil, a gente sabe, com essa saúde. E que Deus o abençoe e que a
sua saúde permaneça grande e por muitos anos ainda. E desejar ao Vereador Pedrinho, também, muitas
felicidades – em público agora, aqui -. Mas, sinceramente Vereador, eu estava fora e nem estava
pegando o celular e não hora que cheguei aqui não estava nem funcionando. E eu não percebi que Vossa
Excelência estava de aniversário hoje. Mas os nossos parabéns, de toda forma. Agora, a festa eu acho vai
ter que ser por conta dele, não é? Já que nós não pudemos aqui na Câmara. Vamos esperar essa festa aí.
Não é, Vereador Ronnie Sandro? E com estas palavras eu quero agradecer a presença do público que
esteve aqui nos prestigiando nesta noite, dos Senhores Vereadores, dos colaboradores desta Casa e
declarar encerrada esta Sessão às 20h56min. Eu, Moisés Mancebo Manhães Júnior[4] lavrei a presente
ATA[5] que, depois de lida e aprovada, será assinada pela Mesa Diretora e pelos Senhores Vereadores.

Ver. Almir de Oliveira Ávila
Presidente

Ver. Hugo Bonfim
1º Vice-Presidente

Ver. Aloizio Targino
Pedrinho Cabeleireiro
1º Secretário

Ver.
2º Vice-Presidente

Ver. Antônio Borracheiro

Ver.

Chitão
2º Secretário
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Ver. Lellis Ferreira da Silva
Vera. Dra. Márcia

Ver. Ronnie Sandro Rezende

[1] Ana Carolina Pereira dos Santos - IEL
[2] Thelma Dias Ferreira
[3] Moisés Mancebo Manhães Junior
[4] Agente Administrativo II
[5] Tempo Total – 1h54min48s
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