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Reuniões acontecem com 30 a 50 pessoas e o distanciamento das cadeiras é demarcado no chão 

De comitê montado em casa a idas a redutos, 
vereadores se dividem entre mandato e campanha

Jonas de Paula pretende defender 
cultura e zerar obras inacabadas

Em MS, mais de 7 mil urnas eletrônicas serão usadas nas eleições 2020 
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Reprodução

A Justiça Eleitoral de Mato 
Grosso do Sul se prepara para 
as eleições municipais de 2020 
e conta com 7.092 urnas eletrô-
nicas, as quais serão distribu-
ídas em todo o Estado, sendo 
6.096 urnas de seção e 996 urnas 
de contingências. 

Conforme o Tribunal Re-
gional Eleitoral de MS, os cui-
dados com o equipamento estão 
sendo gerenciados pela equipe 
da Seção de Voto Informatizado 
(SEVIN), de modo preventivo e 
corretivo.  A partir das eleições 
de 2020, as urnas modelos 2006 

e 2008 não serão utilizadas por 
razões de segurança. As urnas 
ficam armazenadas no novo 
prédio da Justiça Eleitoral, lo-
calizado em frente do Fórum 
Eleitoral, o qual possui capaci-
dade total de armazenamento 
para 10 mil urnas eletrônicas 

em prateleiras verticais, além 
da manutenção preventiva e do 
conserto das urnas de forma 
centralizada, com atuação de 
equipe técnica constantemente 
supervisionada por servidores 
da Seção de Voto Informatizado.

A preparação para o pleito 

de 2020 será realizada mediante 
cerimônia de geração de mídias, 
que precede a preparação ofi-
cial das urnas, e será feita em 
Campo Grande sob a responsa-
bilidade de um juiz designado 
pelo TRE-MS, com o auxílio 
da Secretaria de Tecnologia de 

Informação.  
Concluído o processo de ge-

ração de mídias, as urnas serão 
enviadas às zonas eleitorais do 
Estado e aguardarão a ceri-
mônia de carga dessas urnas, 
com os dados oficiais para o dia 
da votação. (AC)

Prefeito de Bandeirantes e 
candidato à reeleição é cassado

Vereador João Cesar 
Matogrosso visita 
moradores, porém, 
foca no público 
empresariado

Jonas de Paula será 
candidato a vereador 
pelo PSDB e falou de 
suas bandeiras, caso 
seja eleito

mais” e “Clássicos da Cidade”. 
Diretor classista da União dos 
Sargentos por dez anos, depois 
Canto da Terra, política e o 
rádio. “Minhas bandeiras en-
volvem ter a defesa exaustiva 
dos direitos do cidadão, a cul-
tura, principalmente a música 
que é uma atividade econômica 
que gera emprego, gera renda 
e traz toda uma cadeia de 
profissionais juntos, trabalhar 
fortemente a revisão de todo 
IPTU, geração de emprego e 
renda”, disse.

O candidato quer im-
plantar como primeira me-

dida, se eleito for, o Obra 
Inacabada Zero. “Centro de 
Belas-Artes está parado há 
20 anos e não sai do lugar. É 
um absurdo. Ceinfs e tapas-
-buracos que não dão mais. 
É um custo imensurável. Vou 
fiscalizar e cobrar soluções. 
Há uma falta de planejamento 
geral. As obras que estão em 
execução hoje são do Governo 
Estadual. Se a Câmara não 
tiver o papel de participar ati-
vamente e participar da vida 
do cidadão, vamos continuar 
com a atuação pífia que temos 
hoje”, finalizou. (RB)

Figura conhecida nos basti-
dores da política, o músico, pro-
dutor cultural e radialista Jonas 
de Paula, 58 anos, decidiu tentar 
uma vaga na Câmara Municipal 
de Campo Grande pelo PSDB. 
Entre suas principais bandeiras 
(são cinco) estão a cultura e a 
luta por zerar obras inacabadas 
em Campo Grande. 

Integrante do Canto da Terra, 
de uma família política, Jonas 
teve participação na campanha 
de 1996 de André Puccinelli 
(MDB), em 1998 na campanha 
do Bacha, 2000 na reeleição 
de Puccinelli, em 2002 fez cam-
panha no interior de São Paulo 
e depois voltou para Marisa 
Serrano e Zeca do PT, e em 
2004 participou da campanha de 
Nelsinho Trad. Então se afastou 
e voltou para a política em 2011, 
quando decidiu ser tucano.

Virou militante, principal-
mente do governador Reinaldo 
Azambuja. É membro da exe-
cutiva municipal do PSDB de 
Campo Grande. É responsável 
na Rádio Cidade pelos pro-
gramas “Sertanejo Bom De-

Álvaro Urt é acusado de 
improbidade e pretende 
disputar a reeleição, 
tanto que irá recorrer

sucateados e parados em pá-
tios. O órgão investigou crimes 
de fraude, peculato, falsidade e 
corrupção.

Em 26 de junho de 2020, a 
assessoria jurídica da Câmara 
apresentou relatório e poste-
riormente os vereadores se 
reuniram e deliberaram o rece-
bimento de denúncia e criação 
de Comissão de Investigação 
Processante. No dia 1° de julho, 
a comissão buscou cópias da 
investigação ao MPE e a Câmara 
iniciou os trabalhos. 

A cassação
O presidente da Casa de Leis, 

vereador Jeovane Félix (PSB), 
comandou a sessão que teve 
início na parte da manhã. O 
prefeito acompanhou o julga-
mento junto a assessores. E 
o vereador Eugênio Fernandes 
(PSDB) disse que inicialmente 

a denúncia foi proferida pelo 
morador da cidade Everton Le-
andro, em 24 de junho de 2020, 
fundamentada na lei orgânica 
e infração que leva à cassação 
após investigações do MPE. 

Foram realizadas oitivas na 
Câmara com testemunhas de de-
fesa e acusação. O prefeito não 
compareceu na data marcada 
para depoimento e apresentou 
atestado médico. Porém, em 28 
de setembro o prefeito enviou as 
alegações finais. 

Vai recorrer
O vice-prefeito, Luiz de Souza 

Meira (PSD), já tomou posse 
e deve permanecer até 31 de 
dezembro de 2020. Álvaro Urt 
disse à imprensa local que vai 
recorrer da cassação. Segundo 
ele, o caso trata-se de decisão 
política já que faltam 45 dias 
para a eleição municipal.

Andrea Cruz

Em sessão especial, a Câ-
mara de Vereadores de Bandei-
rantes cassou, na terça-feira 
(29), o mandato do prefeito Ál-
varo Nackle Urt (DEM) por im-
probidade administrativa. O pre-
feito, que é candidato à reeleição 
e já estava em campanha, foi 
afastado do cargo por oito votos 
a um, acusado de três crimes 
contra a administração pública. 
O vice-prefeito, Luiz de Souza 
Meira (PSD), tomou posse. 

No primeiro semestre a 
Operação Sucata Preciosa, re-
alizada pelo Gaeco (Grupo de 
Atuação Especial de Repressão 
ao Crime Organizado) e Minis-
tério Público Estadual de Mato 
Grosso do Sul, indicou que a 
prefeitura estava emitindo notas 
frias, com o pretexto de manu-
tenção dos veículos da frota 
utilizados no transporte escolar. 

Conforme as investigações do 
MPE, empresas emitiam notas 
fiscais frias como compra de 
peças e manutenção. Porém, 
os veículos foram encontrados 

de comparecer e participar de 
todas as sessões mesmo em 
campo. “O fato de a sessão ser 
remota, a meu ver, dificulta os 
nossos trabalhos parlamentares 
e impede, principalmente, que a 
nossa população acompanhe e 
participe das discussões dentro 
da Câmara Municipal. Eu, por 
uma falha técnica ontem na 

Câmara, não pude defender um 
projeto de minha autoria que 
havia sido vetado pelo prefeito, 
fato extremamente prejudicial 
ao nosso trabalho enquanto 
parlamentares”, analisa.

Betinho (Republicanos) 
falou que vai pensar em 
campanha só no “período da 
tarde”. “Não costumo faltar a 

sessões. Fomos eleitos para 
isso. Faço campanha pós-
-sessão. Agora estou indo 
ao bairro Los Angeles. Não 
é agenda política, é do man-
dato. Na parte da tarde é mais 
política. Vou adotar a mesma 
postura de estar presente nas 
sessões e fazer campanha no 
outro período”, disse.

Rafael Belo

Com o início oficialmente da 
campanha, os vereadores de 
Campo Grande estão se desdo-
brando em dois para cumprir 
o expediente, sessões e audi-
ências, e estar nas agendas de 
rua. Nesta semana, na sessão 
de terça-feira, os 29 vereadores 
marcaram presença virtual-
mente. Entretanto, na audiência 
de prestação de contas da Sesau 
(Secretaria Municipal de Saúde 
Pública) apenas o presidente 
da Comissão de Saúde da Casa 
de Leis, o vereador Dr. Livio 
(PSDB), acompanhou a expla-
nação do secretário municipal, 
José Mauro de Pinto Castro 
Filho, ontem no plenarinho. 

Alguns candidatos da Casa 
de Leis investiram muito em 
comitês e outros preferiram 
imóveis próprios, como é o 
caso dos vereadores de Campo 
Grande Valdir Gomes (PSD) 
e Eduardo Romero (REDE). 
O parlamentar, que defende 
a causa ambiental, organiza 
para o próximo domingo (4), a 
apresentação de seu comitê de 
campanha, que vai funcionar 
no bairro Universitário. O local 
é sua casa e onde, por nove 
anos, foi realizado o Sarau 
dos Amigos, que era encontro 
sempre na última quinta-feira 
de cada mês para promover 
cultura e economia solidária. O 
candidato organiza um pedal, às 
8h, com saída da praça do bairro 
e percorre várias ruas com ade-
sivagem e encerramento no co-
mitê. “Tratamos muito sobre 

meio ambiente e mobilidade 
urbana. Além disso, a bicicleta 
está presente em muitas ações 
do nosso mandato, inclusive 
em posse como vereador”, des-
taca. Romero diz que tem feito 
inúmeras reuniões estratégicas 
para o pleito deste ano, também 
conciliando seus compromissos 
como parlamentar. Inclusive, 
é o presidente da Comissão 
Permanente de Orçamento e 
Finanças e esta semana começa 
a tramitar a Lei Orçamentária 
Anual (LOA).

O vereador Valdir Gomes 
(PSD) montou um megacomitê 
em casa, na Vila Margarida. 
Já realizou pelo menos duas 
reuniões. Ele garante que em 
seus encontros políticos com 
os potenciais eleitores têm sido 
levados em conta cuidados com 
a biossegurança. As cadeiras 
estão posicionadas em cima da 
marcação de distanciamento 
seguro e o uso de máscaras é 
obrigatório. Nos encontros ele 
tem reunido público entre 30 e 
50 pessoas. O prefeito Marqui-
nhos Trad (PSD) já esteve em 
uma das reuniões de Valdir.

Valdir Gomes é um dos vere-
adores do partido do prefeito. 
Além dele, Odilon de Oliveira, 
Chiquinho Telles, Otávio Trad 
e Fritz. Odilon comentou que a 
eleição será resultado do tra-
balho dos últimos anos e não o 
que será feito durante a cam-
panha. “Realizarei as sessões 
do meu gabinete mesmo, pois 
posso aproveitar para atender 
a população. A eleição será 
resultado do trabalho dos úl-

timos anos. Estou atendendo do 
gabinete até as 11h”, pontuou. 

Nas feiras
A largada para caça aos 

votos começou ainda na madru-
gada de domingo (27), quando 
os candidatos puderam divulgar 
seus números de urna. O Dele-
gado Wellington (PSDB) focou o 
corpo a corpo tendo a primeira 
parada em feiras livres. Passou 
pelos bairros Tiradentes, Co-
phavilla e Moreninhas – o último 
é uma região especial, pois, de 
2008 a 2011, foi delegado titular 
da 4ª DP. 

O companheiro de partido, 
João César Matogrosso, vem vi-
sitando a base eleitoral: empre-
sariado. “Para mim não muda 
quase nada. A diferença é que 
no final das minhas reuniões 
vou encerrar pedindo voto. Este 
batidão, graças a Deus, a gente 
tocou desde o início do nosso 
mandato”, afirma o vereador 
do PSDB. 

Papy, único parlamentar do 
Solidariedade na Câmara dos 
Vereadores, esteve no comitê 
do partido, acompanhado do 
candidato a prefeito Marcelo 
Miglioli, adesivando veículos. 
O vereador já visitou os mora-
dores da Cidade de Deus, uma 
das favelas de Campo Grande, 
e caminhou no centro da cidade 
pedindo votos a lojistas. 

A vereadora Dharleng 
Campos (MDB) tem fixado pre-
sença em seu reduto. Católica, 
vem visitando as igrejas e as 
comunidades. A parlamentar 
diz que o vereador tem o dever 


