
Ao trabalho

Intenções de voto

Luto

Proposta

  Campo Grande-MS | Sábado, 1º de agosto de 2020  A3Política

Vereadores decidiram pelo sistema 
virtual pelo fato de terem aumentado 
os casos de COVID na Capital

Deputado Barbosinha lidera pesquisa para 
Prefeitura de Dourados com mais de 30% 

Vice-presidente da Câmara de Terenos, Zé 
Corin, morre vítima do novo coronavírus

Rose Modesto 
apresenta projeto que 
vai garantir ‘bolsa-
internet’ de R$ 70

Facebook

Izaias Medeiros

Divulgação

Andrea Cruz

Ontem (31) foi publicado 
no Diário Oficial de Campo 
Grande um ato da Mesa Dire-
tora da Câmara Municipal que 
regula as sessões ordinárias 
de forma remota e reduz ex-
pediente em 25% em razão da 
pandemia. 

De acordo com o comuni-
cado, já fica instituído o Sis-
tema de Deliberação Remota 
(SDR) da Câmara Municipal 
de Campo Grande, que con-
siste em solução tecnológica 
que viabilize a discussão e 
votação de matérias subme-
tidas à deliberação pelos par-
lamentares. 

O presidente da Casa de 
Leis, vereador João Rocha 
(PSDB), disse que o último 
teste, antes da sessão de 
terça-feira (4), foi realizado 
nessa sexta-feira (31). “Ontem 
fizemos uma sessão experi-
mental para testar o equipa-
mento e vamos nos adaptar 
à nova forma. O equipamento 

funcionou bem e já na pró-
xima semana vamos iniciar 
de forma remota. Como houve 
o aumento significativo do nú-
mero de casos confirmados da 
COVID-19 optamos pela forma 
remota”, explicou Rocha.

Na terça-feira (4), os par-
lamentares votam um projeto 
do Executivo a respeito “de 
um estudo de impacto de vi-
zinhança” e mais quatro pro-
jetos dos vereadores. 

A plataforma
A exemplo da Assembleia 

Legislativa, a Câmara terá 
por base uma plataforma que 
permita o debate, com vídeo 
e áudio, entre os parlamen-
tares, e terá de funcionar em 
plataformas de comunicação 
móvel ou em computadores 
conectados à internet; a tec-
nologia vai permitir o acesso 
simultâneo de, no mínimo, 29 
conexões dos parlamentares 
e deve permitir a gravação da 
íntegra dos debates. 

A plataforma também deve 

Rafael Belo/Andrea Cruz

De acordo com pesquisa 
do Instituto Ranking Co-
municação e Pesquisa, se a 
eleição para prefeito em Dou-
rados fosse hoje, o deputado 
estadual Barbosinha (DEM) 
seria eleito. Ele está na frente 
em todos os cenários estimu-
lados com percentuais de 
32% e 35%.

Na entrevista estimulada 
cenário 1, Barbosinha apa-
rece com 32% das intenções 
de voto. O deputado esta-
dual Renato Câmara (MDB) 
possui 11%, a prefeita Délia 
Razuk (PTB) aparece com 
10% e o presidente da Câ-
mara douradense, o vere-
ador Alan Guedes (PP), teve 
percentual de 7,20%.

No cenário 2 da estimu-
lada, o deputado democrata 
dispara na frente com 35,60% 
das intenções de voto. O de-
putado emedebista Renato 
Câmara teve o indicativo de 
14,20% e Délia Razuk tem 
12,80%. 

Espontânea
Na pesquisa espon-

tânea, onde o eleitor fala 
o nome do candidato pre-
ferido, Barbosinha está 
com 16,20%, Marçal Filho 

O vereador e vice-presi-
dente da Câmara de Terenos, 
José Agostim Acosta Neto 
(PSDB), morreu vítima do 
novo coronavírus na madru-
gada de ontem (31). Conhecido 
no município como “Zé Corin”, 
o parlamentar estava inter-
nado no Hospital Regional de 

Campo Grande.
De acordo com o presidente 

municipal do PSDB de Te-
renos, Henrique Budke, o ve-
reador estava internado no HR 
desde o dia 1º de julho, após 
sentir sintomas da COVID-19. 

“Ele ficou 30 dias inter-
nado, ele foi como suspeito 

de COVID-19 e confirmou lá. 
A princípio ele achou que era 
apenas uma alergia, como 
mora na área rural, e como o 
tempo foi piorando um pouco, 
até que convenceram ele a 
procurar atendimento. Com 
três dias de internação ele foi 
entubado”, disse o presidente. 

O corpo do vereador chegou 
a Terenos ontem de manhã e, 
conforme os protocolos sanitá-
rios, foi enterrado sem velório 
para evitar a transmissão do 
vírus. A Prefeitura de Terenos 
decretou luto oficial por três 
dias no município e a Câmara 
emitiu nota de pesar.

A deputada federal Rose Mo-
desto (PSDB-MS) apresentou, 
junto com outros parlamentares, 
o Projeto de Lei nº 3.815/20, que 
garante Auxílio de Inclusão Di-
gital (AID) de R$ 70,00 por mês, 
por três meses, a estudantes ca-
rentes da rede pública de ensino 
para terem acesso a conteúdos 
educacionais pela internet. A 
proposta deve beneficiar 311 mil 
estudantes em Mato Grosso do 
Sul e 9,6 milhões de famílias em 
todo o país.  A parlamentar res-
salta que a falta de recursos está 
dificultando o ensino de milhares 
de estudantes que não possuem 
acesso à internet. “Sem pacote 
de internet não há como estu-
dantes carentes terem acesso 
às aulas a distância. São milhões 
de alunos de baixa renda que 
enfrentam esta dificuldade pelo 
fato de não terem condições de 
pagar. A maior parte dos alunos 
da rede pública receberam ati-
vidades de ensino a distância 
neste período de pandemia. Em 
todas as regiões do país, pre-
dominaram as atividades pela 
internet. Nesse contexto, as de-
sigualdades sociais tornaram-se 
ainda mais visíveis. O simples 
fato de não ter acesso à internet 
fez um contingente expressivo 
de estudantes deixar, da noite 
para o dia, de ter acesso à edu-
cação”, explica a deputada. 

Rose cita uma pesquisa do 
Datafolha realizada este ano que 
comprovou que a falta de acesso 
à internet é o principal motivo 
apontado pelos alunos que não 
estão realizando todas as ativi-
dades que recebem da escola, 
seja porque não têm internet 
em casa, porque não possuem 
pacote de dados ou porque a 
qualidade da conexão é ruim.

Mesmo com o início das dis-
cussões de protocolos de retorno 
às aulas presenciais, a deputada 
ressalta que sem imunização 
comprovada é necessário criar 
outras maneiras de ensino. “En-
quanto não houver vacina que 
garanta imunização em massa, 
serão necessárias medidas sani-
tárias e pedagógicas especiais, 
o que inclui estratégias de en-
sino híbrido, em que parte das 
atividades é cumprida remota-
mente. É necessário, portanto, 
enfrentar o desafio de garantir 
acesso à internet para os estu-
dantes.”

Como irá funcionar
O projeto garante o direito 

ao auxílio até dezembro deste 
ano, mas limita o recebimento 
dos R$ 70 por três meses, sendo 
que cada família tem direito a 
uma cota. Para ter direito, as 
famílias de alunos de Ensino 
Fundamental e Médio das redes 
públicas precisam estar ins-
critas no Cadastro Único para 
Programas Sociais (CADÚnico).  

Para garantir a aplicação, o 
projeto define que o auxílio será 
custeado por recursos do regime 
extraordinário fiscal, financeiro 
e de contratações instituído pela 
Emenda Constitucional nº 106, 
de 7 de maio de 2020, que esta-
beleceu as regras de gastos do 
governo federal durante a pan-
demia, até dezembro deste ano. 

O Censo Escolar da Educação 
Básica 2019 contabiliza 27,6 mi-
lhões de matrículas no Ensino 
Fundamental e Médio nas redes 
públicas, mas apenas parte teria 
direito. Considerando o número 
de inscritos no CADÚnico em 
faixa etária correspondente 
à dos ensinos Fundamental e 
Médio (faixas de 7 a 15 e de 16 a 
17 anos), o número de potenciais 
beneficiários do AID é de 17,4 
milhões. No entanto, tendo em 
vista que a concessão do auxílio 
se limitaria a uma cota por fa-
mília e estimando uma média de 
1,8 filho por família, cerca de 9,6 
milhões de famílias receberiam o 
benefício, com impacto orçamen-
tário de R$ 2 bilhões, de acordo 
com informações na justificativa 
do projeto de lei. (AC)

Intenções de voto para prefeito(a) de Dourados – 
ESTIMULADA 

500 entrevistas realizadas entre os dias 27 e 29 de julho de 
2020 em Dourados. MS-05385/2020.
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Fonte: Instituto Ranking de Pesquisa

Câmara de Campo Grande retorna do recesso 
com sessões remotas em razão da pandemia

possibilitar a concessão da pa-
lavra e o controle do tempo 
de palavra pelo presidente e 
permitir que os parlamentares 
conectados possam solicitar a 
palavra ao presidente.

As sessões ordinárias re-
motas serão realizadas no 
mesmo horário, nas terças e 
quintas-feiras.

O expediente 
O expediente regular da Câ-

mara de Campo Grande passa 
a ser das 8h às 12h, de segunda 
a quinta-feira, com frequência 
de 25% do quantitativo de 

servidores e estagiários, em 
revezamento, o qual será de-
finido pelo diretor de departa-
mento ou vereador. Entre os 
setores estão: a Diretoria de 
Comunicação, a Diretoria de 
Tecnologia da Informação, a 
Coordenadoria de Protocolo 
e Arquivo e a Coordenadoria 
de Patrimônio e Serviço, que 
cumprirão expediente diferen-
ciado. 

Ficou definido que às se-
gundas e quartas-feiras o ex-
pediente estará restrito às di-
retorias subordinadas à Secre-
taria-Geral de Administração e 

Finanças, à Diretoria Técnica, 
à Controladoria-Geral e à Ouvi-
doria. Às terças e quintas-feiras 
o expediente estará restrito à 
Diretoria Legislativa e à Sub-
procuradoria de Assuntos Le-
gislativos.

O chefe de Gabinete da Pre-
sidência e o procurador-geral 
da Câmara estarão à dispo-
sição da Presidência nos dias 
de funcionamento da casa e o 
expediente dos gabinetes dos 
vereadores serão definidos 
pelo parlamentar. O restante 
dos servidores cumprirá expe-
diente por teletrabalho.

com 7,40%, Délia Razuk  com 
6,20%, Renato Câmara com 
3% e Alan Guedes com 2,20%. 
Ainda aparecem o secretário 

estadual de Saúde, Geraldo 
Resende, e o vice-governador 
Murilo Zauith, ambos com 
1%.

Rejeição
Entre os mais rejeitados está 

a atual prefeita com 20%, Re-
nato Câmara aparece em quarto 
lugar com 8%, Alan Guedes em 
quinto lugar com 7,20% e Bar-
bosinha aparece com a menor 
porcentagem de rejeição, com 
5%, em sétimo lugar.

Mesmo tendo anunciado no 
dia 30 de junho que não vai 
disputar eleições, o deputado 
estadual Marçal Filho (PSDB) 
foi citado na espontânea e teve 
percentual de 7,40%. 

Quando questionado sobre 
a liderança em pesquisa divul-
gada no mês passado, o depu-
tado Barbosinha disse que as 
pesquisas sempre são reflexos.

 “Olha eu acho que pesquisa 
é um reflexo de tudo que está 

ocorrendo no momento. Se 
você estiver mal, deve traba-
lhar para melhorar. E se es-
tiver bem deve trabalhar para 
ficar excelente. Fico satisfeito 
e com muito pé no chão para 
perspectivas e trabalhar um 
bom projeto para Dourados”, 
comentou.

O deputado Renato Câmara 
foi questionado em relação à 
pesquisa e se tem vontade de 
entrar de fato na disputa, mas 
até o fechamento do texto não 
houve resposta. 

A pesquisa com registro MS-
05385/2020 foi realizada entre os 
dias 27 e 29 de julho. Foram 500 
entrevistas com a margem de 
erro de 4,4% para mais ou para 
menos e o índice de confiança 
é de 95%.


