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Com experiência na área de 
habitação, candidato pretende 
conseguir fundos imobiliários

Paulo Matos pretende construir 8 
mil casas com recursos próprios

Ex-prefeito de Rio 
Negro tem R$ 833 mil 
bloqueados por desvio

Deputado propõe divulgação pública das gravações das etapas de licitação

Conheça as medidas de 
segurança contra COVID-19 
para o dia do pleito

Valentin Manieri

Andrea Cruz

A Justiça Federal aceitou 
pedido do Ministério Pú-
blico Federal (MPF) e de-
terminou o bloqueio de 
R$ 833.404,50 em bens e 
valores do ex-prefeito de 
Rio Negro Joaci Nonato 
Rezende, réu em processo 
de improbidade administra-
tiva por desvio de verbas fe-
derais destinadas ao trans-
porte escolar no município.

Segundo o MPF, entre 
2010 e 2012, durante 
o mandato de Joaci No-
nato Rezende, o município 
de Rio Negro recebeu do 
Pnate (Programa Nacional 
de Transporte Escolar), o 
total de R$ 157.774,00 (par-
celas de R$ 58.038,00, R$ 
53.248,00 e R$ 46.488,00), 
destinados à manutenção 
dos serviços de transporte 
escolar oferecidos pelo mu-
nicípio. 

Mas a investigação 
apontou que uma empresa 
contratada já era respon-
sável por conserto, manu-
tenção e compra de novas 
peças para os ônibus, 
portanto não havia razão 
para que o município de 
Rio Negro utilizasse os re-
cursos para qualquer fina-
lidade.

Além do recebimento e 
uso inadequado da verba, 
os supostos fornecedores 

foram contratados de forma 
direta e informal, sem a 
realização de licitação. O 
MPF afirma que não havia 
hipótese alguma que justi-
ficasse a dispensa de lici-
tação. Um dos fornecedores 
chegou a receber quase R$ 
25 mil pelo serviço, o que ul-
trapassa o valor de R$ 8 mil 
estipulado pela legislação 
para contratação direta. 

Outros processos 
O MPF já havia conse-

guido o bloqueio de outros 
R$ 277 mil do ex-prefeito 
de Rio Negro, por conta das 
irregularidades. Os valores 
já bloqueados deverão ser 
descontados da ordem de 
bloqueio atual. 

Também já havia sido 
aceita pela Justiça a de-
núncia criminal do MPF 
contra Fabio Dias Sandim, 
na época secretário de Ad-
ministração do município, 
Elair da Silva Holsback e 
Evanilde Rodrigues Gon-
çalves, ambas integrantes 
da Comissão de Licitação 
da prefeitura, e Ofrazia 
Lina da Silva Floriano, dona 
da empresa responsável 
pelo transporte escolar no 
município, além do ex-pre-
feito Joaci Rezende. Todos 
respondem por fraude em 
licitação pública, dispensa 
indevida de licitação e pe-
culato.

Agência Brasil

Por causa da pandemia 
do novo coronavírus, uma 
série de protocolos de segu-
rança serão adotados pela 
Justiça Eleitoral no pri-
meiro e no segundo turnos 
das eleições municipais nos 
dias 15 e 29 de novembro, 
respectivamente. Elabo-
rado por uma equipe de es-
pecialistas dos hospitais Al-
bert Einstein, Sírio-Libanês 
e por técnicos da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
consultados pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
o plano de segurança sani-
tária para as eleições mu-
nicipais de 2020 é focado 
em duas frentes: mesários 
e eleitor. Cartazes ilustra-
tivos com o passo a passo 
da votação serão fixados 
nas Seções Eleitorais.

Eleitores
Horário de votação am-

pliado: 7h da manhã até as 
17h. Até as 10h será prefe-
rencial para maiores de 60 
anos. Máscaras: uso obri-
gatório; sem ela o eleitor 
não poderá votar. Caso seja 
necessário, o mesário pode 

pedir que o eleitor se afaste 
e abaixe a máscara para 
conferir a foto na iden-
tidade. Distanciamento: 
será exigido o mínimo de 
1 metro. Comida: não será 
permitido comer ou beber 
nada na fila de espera. A 
medida é para evitar que as 
pessoas tirem a máscara.

Álcool gel: será distri-
buído em todas seções para 
que os eleitores limpem 
as mãos antes e depois 
da votação. Caneta: o TSE 
recomenda que os eleitores 
levem sua própria caneta 
para assinar presença no 
caderno de votação.

Mesários receberão más-
caras e terão de trocá-las 
a cada quatro horas, usar 
álcool e uma proteção facial 
de acetato (face shield), que 
terá de ser usada o tempo 
todo.

COVID-19
Tanto mesários quanto 

eleitores que estiverem com 
sintomas da COVID-19 no 
dia do pleito não devem 
comparecer ao local de vo-
tação. Posteriormente, a 
ausência poderá ser justi-
ficada na Justiça Eleitoral.

Paulo Matos disputa a 
Prefeitura de Campo 
Grande pelo PSC e quer 
investir em moradias 
para a população

Eleições 2020

Reprodução

João César cumpre seu 
primeiro mandato e 
busca a reeleição para 
ampliar suas metas em 
prol da população

Recuperar as empresas, ga-
rantindo geração de emprego 
e renda aos moradores. Esta 
precisa ser uma das prioridades 
em 2021 diante dos efeitos cau-
sados pela pandemia do coro-
navírus na economia. O tema 
exigirá ampla discussão e plane-
jamento dos gestores e também 
dos vereadores, que têm como 
dever propor projetos de lei 
que ajudem a construir polí-
ticas públicas para beneficiar 
os moradores.  O incentivo ao 
empreendedorismo e à insta-
lação ou ampliação de empresas 
e indústrias em Campo Grande 
estiveram entre os destaques 
das propostas e discussões 
feitas pelo vereador João César 
Mattogrosso (PSDB). 

Aos 36 anos, ele está em 
seu primeiro mandato, busca a 
reeleição e coloca em prática na 
função parlamentar sua experi-
ência como jovem empresário, 
apresentando ideias inova-
doras. Ele tem forte atuação na 
Comissão Permanente de Indús-
tria, Comércio, Agropecuária e 
Turismo, da qual foi presidente 
e é vice-presidente. 

Entre suas bandeiras defen-
didas na Câmara está a neces-
sidade de reformulação da lei 
do Prodes (Programa de Incen-
tivos para o Desenvolvimento 
Econômico e Social) de Campo 
Grande, essencial para garantir 
atrativos para instalação de 

novas empresas na cidade, o que 
pode trazer mais oportunidades 
de trabalho e investimentos que 
estimulem o desenvolvimento. O 
tema foi amplamente debatido 
na Casa de Leis e o programa, 
com a denominação de ProRede, 
já conta com projeto elaborado 
para promover essa moderni-
zação.

 Por conta da necessidade 
de ampliar a discussão com 
a população, o que acabou 
prejudicado nesta fase de pan-
demia, a votação da proposta 
foi adiada, mas a reformulação 
será essencial para garantir a 
retomada de empregos e renda 
para as famílias. “Sempre tive 
uma atuação nesta linha do 
empreendedorismo, temos essa 
luta desde o começo do trabalho, 
quando presidi a Comissão de 
Indústria. Ainda temos como 
trabalho resolver essa questão 
da reformulação do Prodes, mas 
conseguimos apoiar algumas 
empresas aprovando projetos de 
incentivo e ajudando na geração 
de empregos”, afirmou. 

O vereador acrescentou que 
muitas questões fogem da com-
petência do Legislativo, pois se 
tratam de atribuições do Execu-
tivo, a exemplo da redução da 
carga tributária. “Para algumas 
solicitações, ficamos de mãos 
atadas, mas precisamos en-
tender o que estão precisando. 
Não adianta criarmos falsas 

Gerar empregos e empreendedorismo: 
prioridades de João César Mattogrosso

Andrea Cruz

O candidato a prefeito de 
Campo Grande Paulo Matos 
(PSC) tem como meta cons-
truir 8 mil casas populares com 
recursos próprios, caso seja 
eleito. Ele atuou como diretor da 
Agência Municipal de Habitação 
de Campo Grande na gestão do 
ex-prefeito Nelsinho Trad.

“Fui secretário de Habitação 
durante quatro anos e foi o pe-
ríodo em que tivemos o maior 
avanço da história da cidade em 
relação aos programas habita-
cionais. Isso foi referendado, por 
reconhecimentos e o principal 
deles é ter se tornado a primeira 
capital sem favelas e sem mora-
dias em área de risco. Isso foi 
fato de orgulho para nós e hoje 
não temos mais esse status.”

Matos citou que a questão de 
moradias tem duas vertentes, 
a primeira delas é atenção 
às famílias e a segunda é a 
geração de emprego e renda. 
“Porque a construção civil é a 
que mais gera emprego por real 

investido e com mais velocidade. 
Minha proposta é construir ini-
cialmente duas mil unidades 
habitacionais com recursos pró-
prios da prefeitura e manter 
calendário para garantir o mí-
nimo de oito mil unidades em 
quatro anos. O segundo ponto 
é fortalecer as parcerias com 
o Governo Federal e Governo 
do Estado para que a gente es-
tabeleça o máximo de projetos 
possíveis para aumentar essa 
produção.” 

O candidato citou também 
que deve buscar novas meto-
dologias de financiamento para 
programas populares de habi-
tação. “Existe muito dinheiro em 
fundos de investimento imobili-
ário e eu tenho estudado, junto a 
especialistas, um desenho para 
trazer esses recursos para in-
vestir em habitação social ou 
até para faixa de 4 a 6 salários. 
Quero construir esse modelo 
com juros baratos e atuar para 
essa faixa de renda da socie-
dade, que muitas vezes não se 
encaixa em faixa social e não 
tem condição de adquirir imó-

O deputado estadual Ca-
pitão Contar (PSL) propôs 
que as etapas dos proce-
dimentos licitatórios sejam 
gravadas e amplamente di-
vulgadas. O projeto de lei foi 
apresentado na Assembleia 
Legislativa pelo parlamentar, 

que defende os princípios da 
transparência e publicidade 
aos atos públicos.

O projeto visa que haja a 
transmissão e a gravação em 
áudio e vídeo das etapas dos 
processos licitatórios reali-
zados por órgãos e entidades 

da administração pública es-
tadual direta e indireta do 
Estado de Mato Grosso do 
Sul. Além disso, que esse 
material esteja disponível 
para pesquisas futuras pela 
população.

“Queremos que os sul-

-mato-grossenses tenham 
acesso aos processos lici-
tatórios feitos pela admi-
nistração pública do nosso 
Estado. Essa ação vai dar 
lisura e publicidade aos atos 
que envolvem os serviços e 
recursos públicos, sem que 

haja nenhum custo a mais. 
Além de realizar as sessões 
remotas on-line de forma 
acessível, os arquivos ficam 
em site público a ser fisca-
lizado pela população”, ex-
plica Capitão Contar.

O parlamentar lembrou 

que o governo do Estado já 
possui equipamentos neces-
sários, não tendo custo a mais 
para realizar o ato, e citou o 
exemplo das transmissões do 
boletim COVID-19 feitas todos 
os dias pela Secretaria de 
Estado de Saúde. (AC)

veis oferecidos no mercado.” 
Matos está fazendo cam-

panha nas ruas da cidade, 
participando de reuniões e 
usando muito as redes so-
ciais. “Estamos falando muito 
via live e se comunicando com 
as pessoas. A população está 
muito receptiva, até porque 

temos histórico como secre-
tário de projeto, de Habitação 
e de governo. Tenho serviço 
prestado como obras do PAC. 
Convido o eleitor a renovar 
com quem tem ideias e capa-
cidade de fazer, e coloco meu 
nome para essa avaliação”, 
finalizou. 

esperanças, vamos ter que nos 
reinventar no próximo ano para 
melhorar a economia”, disse 
João César Mattogrosso. 

Nas suas visitas aos bairros 
e conversas com moradores, 
demandas relacionadas a saúde 
e transporte têm liderado as 
reivindicações. Empreendedo-
rismo – estimular os jovens e os 
moradores de diferentes bairros 
de Campo Grande a investirem 
nos próprios negócios são al-
gumas das iniciativas previstas 
em leis de autoria do vereador 
João César Mattogrosso.  

A Lei nº 6.069/18 cria a Se-
mana do Empreendedorismo 
nas escolas públicas munici-
pais de Campo Grande, com as 
atividades sendo desenvolvidas 
na terceira semana do mês de 
agosto. Já a Lei nº 6.070/19 cria 
o Programa Bairro Empreen-
dedor, que busca fortalecer os 
núcleos comerciais nos bairros 
e contribuir com o desenvolvi-
mento econômico em todas as 
regiões, promover formação e 
qualificação profissionais, re-
duzir o nível de desemprego e 
uma série de outras medidas.


