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Até o momento os nomes dos vereadores Carlão, João Rocha 
e João César Mattogrosso são cotados para disputar o cargo

Movimentação para 
presidência da Câmara 
Municipal começa 
em Campo Grande

Vereadores da Capital retomam sessões 
presenciais a partir desta terça-feira

Mato Grosso do Sul elege 13 indígenas ao 
cargo de vereador nas eleições municipais

Bombeiros de cinco cidades 
recebem unidades de resgate

Andrea Cruz

O ano ainda não acabou, mas 
diálogos sobre rumos políticos 
da Câmara de Vereadores de 
Campo Grande, e quem disputa 
o cargo de presidente, já se 
iniciaram, ainda que nos basti-
dores em alguns casos. O vere-
ador Carlão (PSB) já divulgou 
que vai pleitear a presidência 
e os nomes de João Rocha e de 
João César Mattogrosso, ambos 
do PSDB, também estão páreo. 

O vereador Carlão, que vai 
para o quarto mandato con-
secutivo, quer mudanças na 
gestão da Casa de Leis. Ele já foi 
vice-presidente e está há cinco 
anos como primeiro-secretário. 
“Sou conhecedor do regimento. 
O João Rocha contribuiu bas-
tante com o desenvolvimento da 
cidade e foi um bom presidente 

nesses cinco anos. Acredito que 
eu posso ajudar a melhorar 
algumas coisas. Eu sou contri-
buidor dele [Rocha] e ajudei. 
Mas penso diferente. Quero 
colocar a Câmara novamente 
nos bairros, fazer sessões iti-
nerantes nas instituições, parti-
cipar de campanha de ruas em 
mutirão de limpeza e da dengue, 
sempre respeitando os proto-
colos de saúde e da ciência.” 

Ele diz que deseja que a Casa 
de Leis não tenha distinção e 
restrição entre vereadores e 
quer dar condições para todos 
os parlamentares, deixando 
a presidência aberta. Carlão 
também quer a participação 
dos servidores do Legislativo 
em reuniões e encontros. 

Ele cita que a infraestru-
tura da Câmara, como esta-
cionamento e vagas, deve ser 

melhorada com ao menos 20 
vagas para visitantes. “Quero 
ter harmonia com o prefeito 
[Marquinhos Trad], porém com 
independência. Quero ajudar o 
Executivo a melhorar a saúde 
da cidade e fazer com que os 
projetos de leis aprovados na 
Câmara sejam executados, por 
exemplo, uma proposta de fis-
calizações em postos de saúde, 
prestação de serviços de bancos 
que não cumprem, vagas de 
escolas para crianças autistas 
e devem ter prioridade.”

Para Carlão, todos os pre-
sidentes que passaram pela 
Casa contribuíram muito e ele 
acredita que com a experiência 
vai fazer uma boa gestão. Ele 
já mantém conversa com vários 
dos novos vereadores, e com os 
12 que foram reeleitos, e diz que 
já dialogou com o prefeito Mar-

quinhos Trad.  “Conversei com 
o prefeito e ele acha meu nome 
muito bom. Vou conversar com 
todos os vereadores e de todos 
os partidos.”

O vereador reeleito João 
César Mattogrosso, que é pre-
sidente municipal do PSDB, diz 
que tratativas e diálogos já se 
iniciaram e que colocará o nome 
à disposição, se assim for a 
vontade da maioria. 

“Eu estou há dez dias com 
COVID-19. Com certeza as con-
versas já se iniciaram, e tem a 
pretensão do Carlão e do João 
Rocha. E eu aguardo, porque 
não adianta ser candidato de 
mim mesmo. Só serei candi-
dato se a gente entender que 
existe um grupo que apoia o 
nosso nome e fora disso não 
serei candidato”, explicou o 
tucano, que também explanou 

sobre a vontade de mudança 
dos colegas. 

“A gente está sentindo a von-
tade de mudança dos nossos 
colegas, uns eleitos e outros ree-
leitos. E esses que desejam essa 
mudança estão enxergando no 
nosso nome uma possibilidade 
para que isso possa ocorrer. 
Precisamos fazer uma leitura, 
pois a Câmara estará com 17 
novos eleitos e isso é um sinal de 
que a população espera algo de 
diferente da Câmara Municipal. 
Tendo em vista isso, o nosso 
nome passa a ter mais força. 
Mas depende da vontade dos 
colegas”, diz.

João César afirma que tem 
buscado conversar com os 
demais parlamentares e que 
ainda não conversou com o go-
vernador Reinaldo Azambuja 
(PSDB) e com o prefeito Marqui-

nhos Trad (PSD). “Mas dentro 
do partido acredito que não terei 
problema com o nosso nome.”

Já para João Rocha, atual 
presidente da Casa de Leis, 
ainda é cedo para discutir essa 
questão. Ele cita que o foco 
é terminar o mandato. “Acho 
que é cedo para a gente tratar 
dessa questão. Definimos o 
pleito, precisamos aguardar 
a diplomação e depois disso 
pensar se vamos ou não plei-
tear a presidência da Câmara. 
Tudo isso faz parte de um 
processo de entendimento, 
porque é o colegiado quem vai 
decidir sobre os membros que 
comporão a Mesa Diretora”, 
explicou Rocha. 

Ele ainda reforçou que 
todos os eleitos têm a legitimi-
dade de pleitear e fazer parte 
da Mesa Diretora.

As sessões no plenário da 
Câmara de Vereadores de 
Campo Grande voltam a ser 
presenciais a partir de hoje 
(24). O presidente da Casa, 
vereador João Rocha (PSDB), 
disse que tomou a decisão na 
quinta-feira passada após pe-
didos dos parlamentares.

As sessões retomam sem a 
presença de público e imprensa 
para evitar a contaminação 
pelo novo coronavírus. Do 
início da pandemia, em março, 
até agosto, os vereadores par-
ticiparam das sessões dessa 
forma, no entanto as sessões 
passaram a ser virtuais o que 
incomodou parte dos parla-
mentares.

Rocha diz que as regras 
de biossegurança serão cum-
pridas à risca. “Vamos reto-
mando de forma gradual. Não 
será aberta ao público e só 
participam os vereadores man-
tendo a distância, usando más-
caras e sem as mesas. Vamos 
aguardar os desdobramentos”, 
disse Rocha.

Na semana passada, os ve-
readores Otávio Trad (PSD), 
Ayrton Araújo (PT) e André 
Saineiro (Avante) pediram a 

Andrea Cruz

Em Mato Grosso do Sul, 
13 indígenas foram eleitos 
ao cargo de vereador(a) 
para a legislatura de 2021 a 
2024. A maioria foi eleita em 
Amambai e Dois Irmãos do 
Buriti. A Capital e Dourados, 
que possuem a maior popu-
lação indígena do Estado, não 
elegeram representantes dos 
povos originários.

Sidrolândia elegeu Cledi-
naldo Marcelino Cotocio (PP) 
com 566 votos; Paranhos re-
elegeu o vereador Cleber Va-
liente (MDB) com 266 votos. 
Em Coronel Sapucaia, o pro-
fessor Claudemiro Lescano 
(MDB) conseguiu se eleger 
com 234 votos e o trabalhador 
da construção civil Ismael 
Rodrigues (Podemos) com 
297 votos.

O servidor público, Dorival 

Velasques (PSD) foi eleito em 
Japorã com apenas 111 votos. 

Em Miranda, a profes-
sora Sibele Faustino (PTB) 
também cumpre mandato a 
partir de 2021; ela teve 350 
votos. Outra mulher indí-
gena foi eleita em Antônio 
João, pelo PSD, Inaye Lopes 
Kaiowa, com 268 votos. 

Na cidade de Nioaque, 
o técnico agrônomo Sergio 
Terena(PT). Amambai elegeu 

o empresário Joanir Martins 
(PT) com 291 votos válidos e 
o professor Tato Souza (PT) 
teve 650 votos. 

Dois Irmãos do Buriti 
elegeu o servidor municipal 
Eber Reginaldo (PSDB) com 
311 votos e o professor Eder 
(PDT) com 422 votos.

Por último o padeiro Mar-
celo Quevedo (PSDB) foi 
eleito em Douradina, com 
226 votos.

Divulgação

A partir de hoje, 
vereadores retomam as 
sessões presenciais, 
com distanciamento 
e sem as mesas

Valentim Manieri

Com recursos do Fundo 
Especial da Saúde (FESA) e de 
emendas parlamentares fede-
rais, o governo do Estado com-
prou e entregou sete viaturas 
para o Corpo de Bombeiros 
de Mato Grosso do Sul. Os 
veículos do modelo furgão são 
equipados como unidades de 
resgate, utilizadas no atendi-
mento de vítimas de acidentes. 
Três delas ficarão em Campo 
Grande e quatro irão para o in-
terior: Aquidauana, Ivinhema, 
Jardim e Três Lagoas.

Mais de R$ 1,8 milhão 
foram investidos na aquisição 
das viaturas. Nessa segunda-
-feira (23), o governador Rei-
naldo Azambuja entregou as 
chaves aos bombeiros e falou 
sobre a parceria da bancada 
federal na estruturação das 
forças de segurança pública 
de Mato Grosso do Sul.

“Se você olhar nesses seis 
anos que estamos governando 
Mato Grosso do Sul, o Corpo de 
Bombeiros teve a maior rees-
truturação em equipamentos 
da sua história. Isso também 
é fruto de uma boa parceria 
com a bancada federal, que 
tem olhar muito atento às 
prioridades do nosso Estado”, 
destacou o governador.

Representante da bancada 
federal, a senadora Simone 
Tebet pontuou que os inves-
timentos no Corpo de Bom-
beiros refletem diretamente 
na sociedade, já que são os 
militares que “salvam vidas 
e resgatam as pessoas nas 
cidades e no campo”. “É uma 
alegria muito grande para a 

bancada federal contribuir de 
alguma forma com o bem-
-estar de Mato Grosso do Sul. 
Continuaremos ajudando o go-
vernador com essa parceria, 
especialmente na área da se-
gurança pública”, afirmou.

Das sete unidades de 
resgate entregues para os 
municípios, quatro foram 
compradas com recursos do 
FESA e três com dinheiro de 
emendas parlamentares: uma 
da senadora Simone Tebet, 
uma do então senador Pedro 
Chaves e outra da bancada 
federal de forma coletiva – 
formada por oito deputados 
federais e três senadores.

Presente na solenidade no 
Quartel do Comando-Geral do 
Corpo de Bombeiros, o ex-se-
nador e atual secretário espe-
cial de Relações Institucionais 
e Assuntos Estratégicos do 
Governo de Mato Grosso do 
Sul no Distrito Federal, Pedro 
Chaves, também falou sobre 
os investimentos. “O Corpo 
de Bombeiros é a organização 
mais importante e aclamada 
deste país, com rejeição zero. 
Atua na defesa da comuni-
dade e da natureza. Tenho 
certeza de que esse esforço 
do governo do Estado com a 
bancada federal para mais 
recursos para a instituição vai 
continuar”, falou.

Na próxima semana, mais 
cinco unidades de resgate 
serão entregues ao Corpo de 
Bombeiros, informou o secre-
tário estadual de Justiça e 
Segurança Pública, Antonio 
Carlos Videira.

retomada. Ontem (23), Sali-
neiro divulgou que os colegas 
devem discutir e votar projeto 
de lei de sua autoria sobre des-
burocratização de atividades 
empresariais de baixo risco.

O retorno agradou ao ve-
reador Carlão. “Temos de 

abrir diante dos protocolos. A 
maioria queria que voltasse e 
acho que é o ideal neste mo-
mento”, disse Carlão. 

O vereador João César Mat-
togrosso, que está terminando 
o período de isolamento após 
contrair o novo coronavírus, 

também apoiou a ideia. “Eu 
votei a favor do retorno e fico 
feliz com a retomada. Estou 
terminando o período de iso-
lamento e já devo retornar as 
sessões também. Eu tive sin-
tomas leves e me sinto bem”, 
explicou. (AC)

 Vereador Carlão (PSB) 
é um dos pleiteantes 
para a disputa da 
presidência da Casa 
de Leis da Capital
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