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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Republica-se por constar incorreção no original publicado no Diogrande n. 
6.699
EXTRATO DE OITAVO TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Processo administrativo nº: 085/2018
Contrato administrativo nº: 010/2018
Objeto: Prorrogação da vigência do contrato firmado entre as partes em 
05/04/2018, nos termos previstos em sua cláusula quarta.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE (MS)
Contratada: N R V BONFIM ME
Vigência: 03 (três) meses, a contar de 06/07/2022 a 05/10/2022
Valor do Aditivo: R$ 19.600,41
Data do Aditivo: 05/07/2022
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39-11
Empenho nº: 359, de 05/07/2022
Amparo Legal: Fundamenta-se no Art. 57, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993 e 
alterações posteriores, bem como no Processo Administrativo nº 085/2018.
Signatários: pela Contratante, Carlos Augusto Borges, pela Contratada, Nelly 
Riekstins Villarinho Bonfim

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 121/2022
A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE (MS), através da Diretoria de 
Licitações, torna público, para conhecimento dos interessados, que a Sessão 
Virtual do Pregão em epígrafe, realizada no dia 07/07/2022, destinada à 
AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER 
ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/MS 
DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme especificações 
constantes no Edital e Anexos do certame, foi declarada VENCEDORA do 
CERTAME a empresa YOUSSIF AMIM YOUSSIF, inscrita no CNPJ sob o n. 
03.257.078/0001-84, com o valor global de R$ 36.560,00 (trinta e seis 
mil, quinhentos e sessenta reais), conforme termo acostado aos autos do 
processo.

Campo Grande (MS), 07 de julho de 2022.

WINSTON LUNA DA COSTA WALDO NANTES DE OLIVEIRA LEÃO
Coordenador de Aplicação das 
Regras Licitatórias Pregoeiro 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

WALDO NANTES DE OLIVEIRA LEÃO, pregoeiro oficial da Câmara Municipal 
de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que 
lhe são conferidas, RESOLVE:
ADJUDICAR, após a declaração de demonstração do sistema (Anexo 
X) atestando que o software atende aos requisitos solicitados no edital, 
o procedimento licitatório – Processo Administrativo n. 095/2022 
na modalidade Pregão Presencial n. 006/2022, tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA 
DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO EM NUVEM COM PROVIMENTO 
DE DATA CENTER, HOSPEDAGEM, PROCESSAMENTO, SEGURANÇA, 
BACKUP E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência (anexo II) do edital, em favor da empresa 
GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, 

inscrita no CNPJ/MF sob n. 00.165.960/0001-01, pelo valor de R$ 560.000,00 
(quinhentos e sessenta mil reais).

Campo Grande (MS), 07 de julho de 2022.

WALDO NANTES DE OLIVEIRA LEÃO 
Pregoeiro

DIRETORIA LEGISLATIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE MEIO AMBIENTE
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A COMISSÃO PERMANENTE DE MEIO AMBIENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE comunica aos interessados que realizará 
Audiência Pública no dia 13 de julho de 2022, quarta-feira, às 9h (nove horas), 
no Plenário Oliva Enciso, do Poder Legislativo do Município, localizado na 
Avenida Ricardo Brandão, n. 1600, Jatiúka Park, para discutir sobre soluções 
quanto à destinação dos resíduos eletrônicos no Município de Campo 
Grande - MS.

 Campo Grande - MS, 1º de julho de 2022.

            
ZÉ DA FARMÁCIA                              SILVIO PITU
     Presidente                                    Vice-Presidente

DR. JAMAL                                        BETINHO
   Membro                                            Membro

PROF. ANDRÉ LUIS
       Membro

DECRETO LEGISLATIVO n. 2.756, DE 7 DE JULHO DE 2022.

CONCEDE O TÍTULO DE VISITANTE 
ILUSTRE DA CIDADE DE CAMPO 
GRANDE - MS AO SENHOR EVERALDO 
NERIS DA SILVA.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, CARLOS AUGUSTO 
BORGES, Presidente da Câmara Municipal, promulgo o seguinte Decreto 
Legislativo:

Art. 1º Fica concedido o Título de Visitante Ilustre da Cidade de 
Campo Grande - MS ao Senhor Everaldo Neris da Silva.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua 
publicação.

Campo Grande - MS, 7 de julho de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente
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MENSAGEM n. 118, DE 6 DE JULHO DE 2022.

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação e deliberação de Vossa Excelência e seus 
dignos Pares, o presente Projeto de Lei Complementar que Altera dispositivos da 
Lei Complementar n. 438 de 9 de fevereiro de 2022, e dá outras providências.

A presente proposta legislativa se justifica em razão da situação em 
que se encontra o transporte público municipal que ao longo da vigência do 
Contrato de Concessão do Serviço do Transporte Coletivo Urbano, o Consorcio 
Guaicurus, ano a ano, tem sofrido queda expressiva do número de passageiros 
transportados, seja pela existência de outros meios de locomoção como o 
moto-taxi, os transportes por aplicativos ou aquisição de meios próprios de 
transporte; seja pela existência da pandemia Covid-19, que desde o início de 
2020 afetou a economia como um todo, refletindo em todas as áreas, e, ainda, 
o grande números de gratuidades, provocando um desequilíbrio na tarifa do 
serviço.

É de notório conhecimento que a fixação da tarifa deve ser suficiente 
para manter o equilíbrio econômico e financeiro do contrato de prestação de 
serviços.

Estudos de reajuste tarifário realizado pela Agência Municipal de 
Regulação de Serviços Públicos (AGEREG), comprovam que para manter esse 
equilíbrio a tarifa deve ser fixada dos atuais R$ 4,40 (quatro reais e quarenta 
centavos) para R$ 5,15 (cinco reais e quinze centavos), tarifa técnica.

Acresce-se a isto que a categoria dos trabalhadores no transporte público 
coletivo aprovou em assembleia reajuste salarial de 11,08%, acenando para 
iniciar movimento grevista de paralisação a partir de 07.01.2022.

Para evitar a paralisação do transporte coletivo e recompor parte do 
valor tarifário, o Município de Campo Grande - MS, pelo Decreto n. 15.043, 
de 06.01.2022, criou a “Comissão de Estudos para definição do valor a ser 
concedido ao Consórcio Guaicurus à título de complementação da tarifa”, que 
dentre as propostas apresentadas e aceita pelo Consórcio, e a concessão de 
remissão e isenção do ISSQN, bem como a concessão de subvenção econômica, 
para fazer frente as despesas com a gratuidade dos alunos da Rede Municipal 
de Ensino-REME e demais alunos usuários beneficiários (Rede Estadual de 
Ensino do Estado de Mato Grosso Sul), benefícios que devem ser considerados 
para a composição do preço da tarifa, a partir de 1º de janeiro de 2022.

Compete ao Poder Público garantir a prestação do serviço público 
adequado, transparente, com tarifas módicas, respeitando sempre o interesse 
público e resguardando o direito dos estudantes e, também, da população ao 
transporte público, que é considerado um serviço essencial para a sociedade.

Dentre os princípios que regem os serviços públicos é importante destacar, 
para o caso em apreço, o da modicidade tarifária e o da universalidade. Tais 
princípios permite concluir que um serviço público que impossibilite o acesso 
a todos devido à falta de modicidade tarifária o torna em serviço inadequado. 

É neste momento que se deve relembrar que o Município/Estado tem 
o dever de proporcionar o acesso ao serviço público a todos os cidadãos e, 
para tanto, possui uma série de ferramentas e prerrogativas, dentre elas a 
subvenção econômica como benefício fiscal, podendo efetivar a diminuição da 
tarifa paga pelo usuário, atingindo os princípios da modicidade tarifária e da 
igualdade dos usuários, possibilitando, ao mesmo tempo, a remuneração justa 
da concessão/permissão.

A Lei de Diretrizes de Base da Educação, Lei n. 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, no seu artigo 11, inciso VI, dispõe que é incumbência dos municípios 
assumirem o transporte escolar dos alunos da rede municipal. 

Ademais, a Lei Complementar federal n. 101, de 04 de maio de 200, 
Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 26, bem como a Lei federal 
n. 4.320/1964, em seu artigo 19, estabelecem como requisito prévio para 
a destinação de recursos para cobrir necessidade ocasionada por déficits de 
pessoas jurídicas, por meio de concessão de subvenção econômica, a expressa 
autorização legislativa. 

Registra-se que a previsão orçamentária referente à subvenção que se 
pretende majorar já foi autorizada pela Lei Complementar n. 438, de 09 de 
fevereiro de 2022, em execução pelo Poder Público Municipal, tendo ainda 
espeque na lei orçamentária municipal, qual seja a Lei n. 6.767, de 29 de 
dezembro de 2021. E para os exercícios de 2023 e 2024, deverá ser considerada 
na elaboração da Lei Orçamentária Anual.

Importante salientar que, a presente proposta foi elaborada com a 
anuência do Ministério Público do Trabalho, sendo necessária para garantir a 
prestação do serviço público adequado, transparente, com tarifas módicas, 
respeitando o direito da população ao transporte público, que é considerado 
essencial para a sociedade.

Considerando que o Município de Campo Grande - MS com o intuito 
de implementar o direito social ao acesso à educação previsto no art. 6º da 
Constituição Federal de 1988, vem concedendo aos estudantes pertencentes 
tanto a Rede de Ensino Municipal, Estadual e Federal o direito à gratuidade para 
uso do sistema de Transporte Coletivo Municipal mediante a regulamentação 
de diversas leis aprovadas pela Câmara Municipal de Campo Grande-MS.  

Considerando que a Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015, conhecida como 
Estatuto da Pessoa com Deficiência é um marco com enorme relevância para a 
luta pelos direitos e combate das discriminações das pessoas com deficiência. 
Apesar de ser aprovada em 2015, o estatuto possui alguns mecanismos de 
inclusão que passam valer apenas a partir de julho de 2019.

Considerando que em virtude do preconizado pela referida Lei n. 
13.146/2015, a gratuidade concedida pelo Poder Público Municipal para 
acesso ao Transporte Público Coletivo Municipal, foi ainda estendida aos 
idosos, ostomizados, pessoas com deficiência e seus acompanhantes e outros 
passageiros beneficiados por gratuidades advindas das leis e decretos do 
Município de Campo Grande - MS.

Ressalva-se, que para atender à necessidade de manutenção do Transporte 
Público Municipal o Câmara Municipal, por intermédio da Lei Complementar 
438/2022, autorizou o Poder Executivo a conceder a concessionária contratada 
a título de subvenção econômica o valor de até R$ 12.000.000,00 (doze 
milhões reais), mediante prévia celebração de termos aditivos ao contrato de 
concessão e aferição em estudo de equilíbrio econômico-financeiro elaborado 
pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (AGEREG) e, 

mediante prévia apresentação de relatório mensal;
Considerando que o valor da subvenção está limitado ao montante 

acima mencionado, sendo necessário aprovação do presente projeto de Lei 
para que seja majorado o limite estabelecido com vistas a custear a gratuidade 
proporcionalmente os números de alunos/estudantes pertencentes à Rede de 
Ensino Estadual de Educação que se utilizam gratuitamente do Sistema de 
Transporte Público Municipal.

Considerando que é necessário estender os benefícios da subvenção 
econômica para contemplar o custeio das despesas referentes ao transporte 
de idosos, ostomizados, pessoas com deficiência seus acompanhantes e outros 
passageiros que, igualmente, foram beneficiados pelas gratuidades advindas 
das leis e decretos vigente no âmbito do Município de Campo Grande – MS.

Certos de podermos contar com a atenção e apoio desta Casa de Leis, 
na pessoa de seus ilustres integrantes, na aprovação do presente Projeto de 
Lei Complementar, aproveitamos a oportunidade para solicitar que o mesmo 
seja apreciado nos termos do art. 39, da Lei Orgânica de Campo Grande, 
renovando-lhes votos de estima e consideração.

CAMPO GRANDE-MS, 6 DE JULHO DE 2022.
 

ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES
Prefeita Municipal

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR n. 828, DE 6 DE JULHO DE 2022.

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI 
COMPLEMENTAR N. 438, DE 9 DE 
FEVEREIRO DE 2022, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu, ADRIANE BARBOSA 
NOGUEIRA LOPES, Prefeita Municipal de Campo Grande, Capital do Estado 
de Mato Grosso do Sul, sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Altera o Parágrafo único do art. 2º, transformando-o em § 1° 
com as alíneas “a” e “b”, acrescenta o § 2º com a alínea “a” ao art. 2º, todos 
da Lei Complementar n. 438 de 09 de fevereiro de 2022, passando vigorar com 
a seguinte redação:

Art. 2º ......................................................................................
 
§ 1° O valor da subvenção mencionado no caput deste artigo será 

especificamente para atender a gratuidade do transporte público de alunos 
da Rede Municipal de Ensino (REME), podendo ser estendido para custear 
as despesas decorrentes das gratuidades concedidas ao demais passageiros 
idosos, ostomizados, pessoas com deficiência e seus acompanhantes 
beneficiados pelas gratuidades advindas das leis e decretos aplicáveis ao 
Sistema de Transporte Público Coletivo do Município de Campo Grande-MS. 
(NR)

 
0. O pagamento da subvenção concedida no caput deste artigo 

que forem custeados com recursos financeiros do Tesouro Municipal poderá, 
excepcionalmente, retroagir ao início do exercício de 2022, não podendo 
ultrapassar o limite máximo autorizado e desde que destinados integralmente 
à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de 
transporte público e precedidos dos respectivos estudos técnicos elaborados 
pela AGEREG; (NR)

 
b. Havendo utilização a menor do limite previsto no caput deste 

artigo, o valor remanescente poderá ser utilizado em meses subsequentes, com 
a finalidade de compensar eventual déficit tarifário, ocasião em que poderá ser 
ultrapassado o montante de repasse mensal fixado. (NR)

 
§ 2° O Município fica autorizado a utilizar recursos financeiros repassados 

pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e de outros  interessados, 
para amortizar o déficit das despesas inerentes ao custeio das gratuidades 
concedidas aos alunos da Rede Estadual de Ensino e colaborar com a 
manutenção do equilíbrio-financeiro do contrato de concessão de transporte 
público, desde que precedido dos respectivos procedimentos, relatórios e 
documentos comprobatórios necessários.  (NR)

 
a) Os limites relativos ao valor da subvenção repassada pelo município, 

se limita e se aplicam, especificamente, aos recursos oriundos do Tesouro 
Municipal, podendo ser majorado, proporcionalmente, ao valor dos recursos 
transferidos ao Município, para custear e amortizar o déficit das gratuidades 
concedidas aos alunos pertencente à Rede Estadual de Ensino e Federal e 
de outros passageiros que eventualmente sejam beneficiados por gratuidades 
advindas das leis e decretos  aplicáveis ao Sistema de Transporte Público 
Coletivo do  Município de Campo Grande-MS. (NR)

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 6 DE JULHO DE 2022.
 

 
ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES

Prefeita Municipal
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PROJETO DE LEI Nº 10.709/2022

INSTITUI O PROGRAMA DE 
TREINAMENTO ESPORTIVO 
ADAPTADO E INCLUSIVO NA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - REME 
NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE 
CAMPO GRANDE-MS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS APROVA:

Art. 1º Fica instituído o Programa de Treinamento Esportivo Adaptado e 
Inclusivo, destinado aos estudantes com deficiência regularmente matriculados 
na Rede Municipal de Ensino – REME do Município de Campo Grande-MS. 

Art. 2º O Programa de Treinamento Esportivo Adaptado e Inclusivo 
previsto nesta lei, tem o intuito de promover a iniciação e prática esportiva 
dos alunos com deficiência integrantes da Rede Municipal de Ensino – REME do 
Município de Campo Grande-MS. 

Art. 3º São objetivos do Programa de Treinamento Esportivo Adaptado 
e Inclusivo: 

I - Oferecer o aprendizado e a prática de modalidades esportivas 
paralímpicas aos alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da Educação 
de Jovens e Adultos – EJA da Rede Municipal de Ensino – REME do Município 
de Campo Grande-MS;

II – Apoiar a participação de equipes e atletas com deficiência em 
competições municipais, estaduais, nacionais e internacionais; 

III – Proporcionar o desenvolvimento físico, mental e social dos alunos 
com deficiência por meio da prática esportiva adaptada;

IV - Promover e consolidar a prática do treinamento esportivo adaptado 
como direito social guiado pelos princípios da democratização e inclusão social, 
valorizando a acessibilidade, intersetorialidade e multidisciplinaridade das 
ações esportivas. 

Art. 4º O Programa de Treinamento Esportivo Adaptado e Inclusivo, será 
de adesão voluntária pelas escolas públicas municipais, devendo ser realizado 
no contraturno das aulas regulares sob a organização da Rede Municipal de 
Ensino – REME do Município Campo Grande-MS. 

Art. 5º O Município poderá realizar parcerias com instituições públicas 
e privadas, 

com o objetivo de promover a democratização do esporte adaptado.

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará esta lei naquilo que couber. 

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

ala das Sessões, 05 de julho de 2022.

Vereador Otávio Trad
PSD

JUSTIFICATIVA

A propositura em apreço tem por finalidade promover a iniciação 
esportiva e inclusiva aos alunos com deficiência integrantes da Rede Municipal 
de Ensino – REME, com o aprendizado e a prática de modalidades esportivas 
paralímpicas aos estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da 
Educação de Jovens e Adultos – EJA, no contraturno de suas aulas regulares.

O desporto adaptado surgiu como um importante meio na reabilitação 
física, psicológica e social para pessoas com algum tipo de deficiência, 
consiste em adaptações e modificações em regras, materiais, locais para as 
atividades possibilitando a participação das pessoas com deficiências nas 
diversas modalidades esportivas (DUARTE; WERNER, 1995), e também pode 
ser definido como esporte modificado ou especialmente criado para ir ao 
encontro das necessidades únicas de indivíduos com algum tipo de deficiência 
(GORGATTI; GORGATTI, 2005)1.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei Federal n. 13.146/2015 (Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa Com Deficiência), traz em seu bojo diretrizes 
sobre o acesso da pessoa com deficiência as atividades desportivas, vejamos:

Art. 42. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao 
esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso:
(...)
II – a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades 
culturais e desportivas em formato acessível; 

Art. 43. O poder público deve promover a participação da pessoa 
com deficiência em atividades artísticas, intelectuais, culturais, 

1  https://www.scielo.br/j/rbce/a/KVK8XWkSVGyMZLxqXgB8kqH/?lang=pt – Acesso em 
30/06/22 às 11:29hs. 

esportivas e recreativas, com vistas ao seu protagonismo, 
devendo:
(...)
III – assegurar a participação da pessoa com deficiência em 
jogos e atividades recreativas, esportivas, de lazer, culturais e 
artísticas, inclusive no sistema escolar, em igualdade de 
condições com as demais pessoas. (grifo nosso)

A Lei Municipal n. 6765/2021, que dispõe sobre a implementação 
do Programa Educacional para a Prática de Educação Física Adaptada para 
estudantes com deficiência, visa garantir a inclusão do estudante com 
deficiência nas atividades da educação física escolar a ser realizada durante 
o turno de suas aulas regulares, sendo de objetivo diverso desta propositura.

Ainda no segmento das legislações municipais de inclusão, impende 
destacar a vigência da Lei Municipal n. 6467/2020, que instituiu o Programa de 
Incentivo ao Paradesporto, a qual visa fomentar o esporte nos equipamentos 
públicos, por meio de atividades recreativas e competições desportivas para 
pessoas com deficiência.

É importante destacar, que a presente modalidade de treinamento 
prevista nesta propositura começou a ser desenvolvida na prática no ano de 
2002, por criação de um dos proponentes deste projeto de lei, Professor Silas 
da Silva Silvestre na Escola Municipal Consulesa Margarida Maksoud Trad, sob 
o nome de Projeto Driblando as Diferenças, com a proposta de treinamento 
esportivo adaptado para alunos com necessidades educativas especiais. A 
proposta evoluiu e se desenvolveu, tendo os atletas participado de diversas 
competições pelo país, atualmente a organização prática desta proposta 
incumbe a Divisão de Esporte, Arte e Cultura – DEAC da Rede Municipal de 
Ensino - REME, com o intuito de propor o desenvolvimento e o aprimoramento 
humano dos alunos com deficiência, sendo o “Projeto Esporte Adaptado na 
REME”.

Em cumprimento a Resolução nº 1.338/20, informamos que esta 
proposição é fruto da ideia do Senhor Silas da Silva Silvestre, graduado em 
educação física, Professor Efetivo da Rede Municipal de Ensino – REME, com 
vasta experiência e prática no segmento do Esporte Adaptado e Treinamento 
Esportivo, bem como da Senhora Maria Helena Santana Reis, Professora, 
graduada em pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
- UFMS - Especialista em Educação Especial, em Organização do Trabalho 
Pedagógico do Professor alfabetizador e em Mídias na Educação. 

Em razão da alta relevância e importância do tema, se faz necessário 
que ele seja resguardado juridicamente para a posteridade sob a forma de 
legislação municipal, razão pela qual apresento o respectivo projeto de lei 
contando com o apoio dos Nobres Pares para sua aprovação.

                                     Sala das Sessões, 05 de julho de 2022.

Vereador Otávio Trad
PSD

PROJETO DE LEI n. 10.710/2022.

ALTERA DISPOSITIVO DA LEI Nº 
3.681, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1999.

A Câmara Municipal de Campo Grande - MS,

A p r o v a:

Art. 1º Fica alterado o caput do art. 2º da Lei 3.681, de 22 de novembro 
de 1999, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º “Fica estabelecido que o transporte público de passageiros 
remunerado por tarifa poderá ser efetuado pelas empresas concessionárias dos 
serviços de transporte coletivo por ônibus, micro-ônibus, vans, dos serviços de 
táxis por automóvel de passeio e dos serviços de moto-táxis por motocicletas 
em todo o território municipal, urbano e rural.” (NR)

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que couber.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande - MS, 05 de Julho de 2022.

MARCOS TABOSA
VEREADOR

JUSTIFICATIVA

O projeto de Lei em voga visa, como escopo nuclear, alterar dispositivo 
da Lei nº 3.681, de 22 de novembro de 1999, para que o transporte público 
de passageiros em âmbito municipal, possa também ser realizado por vans.

Alusivo ao transporte público, este é na atualidade, uma necessidade 
básica da vida na cidade contemporânea, um meio sem o qual a dinâmica 
interna da cidade e a própria vida urbana, não existem.

Observa-se que onde há competitividade de fato, por mais dominantes 
e poderosas que sejam as empresas de qualquer ramo, a população sempre 
acaba tendo benefícios, seja nos valores da passagem, na melhora da condição 
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e quantidade dos veículos, dentre diversos outros.

Nesse aspecto, alinhado as constantes reclamações dos usuários 
do transporte coletivo, que vão desde o valor abusivo das passagens, o 
sucateamento dos veículos e a superlotação, revela-se a necessidade da 
criação de instrumentos/alternativas que busquem se não erradicar, ao menos 
amenizar as mazelas sofridas pela população mais necessitada.

No intuito de alterar o atual panorama, a aprovação deste projeto de lei 
presta contribuição decisiva à superação do atual paradigma relacionado ao 
transporte público municipal.

Por considerarmos justas e necessárias as medidas propostas neste 
projeto, pedimos aos nobres Pares apoio para sua aprovação.

Atenciosamente,

                     Sala das Sessões, Campo Grande/MS, 05 de julho de 2022. 

MARCOS TABOSA 
VEREADOR – PDT

PROJETO DE LEI n. 10.711/2022

DISPÕE SOBRE A PRÁTICA DO 
SKATE, PATINS E PATINETE NAS 
QUADRAS POLIESPORTIVAS DOS 
PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO 
DE CAMPO GRANDE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

A Câmara Municipal de Campo Grande – MS 

A p r o v a:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a prática do skate, patins e patinete nas 
quadras poliesportivas dos parques e praças do Município de Campo Grande.

Art. 2º Ainda que nos parques e nas praças do Município não contenham 
local para a prática exclusiva do skate, dos patins e do patinete, a sua execução 
será permitida.

Art. 3º Os responsáveis pela gestão do esporte no Município deverão 
adequar-se à presente Lei.

Art. 4º Cabe ao Poder Executivo, através de regulamentação, definir e 
editar normas complementares necessárias à execução desta Lei.  

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande – MS, 5 de Julho de 2022.

Vereador Papy
SOLIDARIEDADE

JUSTIFICATIVA

O artigo 30, inciso I, da Constituição Federal prescreve a competência 
municipal para “os assuntos de interesse local”, que são aqueles relacionados 
direta e imediatamente aos peculiares interesses da sociedade local.

Além disso, o artigo 185 da Lei Orgânica do Município de Campo Grande 
– MS (LOM) estabelece a garantia do direito à prática de esportes:

Art. 185. O Município garantirá a todos os munícipes o 
direito de exercer práticas desportivas formais 
e não formais, conforme previsto no art. 217 da 
Constituição Federal (...).

O presente Projeto de Lei tem como objetivo incentivar a prática 
desportiva do skate, dos patins e do patinete como instrumentos de melhoria 
na qualidade de vida e integração social.

Em 2016, o Comitê Olímpico Internacional anunciou o skate como 
modalidade integrante dos jogos olímpicos de 2021 em Tóquio, no Japão, o 
qual foi disputado em categorias masculina e feminina.

Além disso, não é raro nos deparamos com a história de alguém que 
teve sua vida verdadeiramente transformada pelo esporte ou que sentiram na 
pele o poder do esporte como ferramenta de inclusão social.

Por isso, solicito a aquiescência dos nobres Vereadores para a aprovação 
deste Projeto de Lei.

Campo Grande – MS, 5 de Julho de 2022.

Vereador Papy
SOLIDARIEDADE

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO LEI Nº 2.460/2022

OUTORGA O TÍTULO DE CIDADÃO 
CAMPO-GRANDENSE AO SENHOR 
TIRSON RICARDO OZUNA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE – MS,

A P R O V A:

Art. 1º - Fica outorgado o TÍTULO DE CIDADÃO CAMPO-GRANDENSE, ao 
Senhor Tirson Ricardo Ozuna, pelos relevantes serviços prestados ao Município 
de Campo Grande – MS.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala das Sessões, 05 de Julho de 2022.

Beto Avelar 
Vereador – PSD

JUSTIFICATIVA:

As razões de mérito que alicerçam a adoção da presente propositura 
baseiam-se em sua brilhante trajetória profissional, junto de seus relevantes 
serviços prestados ao Município de Campo Grande – MS.

Tirson nasceu em Bela Vista- MS, em 23 de novembro de 1966. Filho de 
Belavistenses, aos 14 anos deixou sua cidade natal para buscar novos rumos 
nos estudos, chegando a desembarcar em Dourados/MS, onde cursou o então 
2° grau, mas na certeza que a cidade que adotaria para viver, ainda estaria 
por vir… 

Aos seus 17 anos, chegou em Campo Grande e aqui criou raízes.
Estudou no conhecido cursinho objetivo Dom Bosco e depois foi frequentar 

a Escola Militar no Rio de Janeiro, em 1987 (Escola de Saúde do Exército); na 
sua conclusão, escolheu a nossa Capital para servir e construir família. Casado 
há 26 anos com a Sra Cirlene Belmonte Ozuna, é pai da jovem Ana Beatriz.

Na nossa capital morena paralelo à carreira militar continuou os estudos. 
Graduado em Administração de Empresa pelo então CESUP, hoje UNIDERP; 
Graduado em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e Pós 
Graduado em Docência do Ensino Superior pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. Hoje já é aposentado pelo Exército Brasileiro no posto de Capitão, 
e continua prestando relevantes serviços na área de saúde, tanto à família 
militar quanto aos irmãos campograndenses.

Atuante no esporte de Campo Grande e do Estado, tem em seu currículo 
quatro títulos da copa morena; sete competições da Taça Brasil de Futsal e um 
Brasileiro de Seleção, representando nosso Estado no futsal nacional.

Prestou relevante colaboração à população de Campo Grande quando à 
frente, por mais de 20 anos, do importantíssimo Clube União do Sargentos, 
reduto de reunião socio-cultural dos campograndense, local onde ajudou a 
desenvolver projetos de inclusão social, principalmente na área esportiva e 
cultural.

Há muito tempo se considera filho de Campo Grande, desde que retornou 
da Escola Militar em 1987 até hoje ausentou-se somente por quatro anos da 
nossa capital morena. Inteiramente integrado à sociedade campo-grandense, 
tem nos amigos e na família o apoio necessário para uma vida saudável e feliz. 
Família que também adotaram Campo Grande para viver e aqui são felizes: 
seus pais, seus irmãos e suas famílias, todas campograndenses. 

Neste intento, visto Tirson em seu contínuo propósito de contribuir ainda 
mais para a população da bela capital morena, o faz merecedor desta honraria, 
pelo qual peço o apoio e aprovação deste Projeto.

Sala das Sessões, 05 de julho de 2022.

Beto Avelar 
Vereador – PSD

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO LEI Nº 2.461/2022

OUTORGA O TÍTULO DE CIDADÃO 
CAMPO-GRANDENSE AO SENHOR 
JOÃO AMÉRICO DOMINGOS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE – MS,

A P R O V A:

Art. 1º - Fica outorgado o TÍTULO DE CIDADÃO CAMPO-GRANDENSE, 
ao Senhor João Américo Domingos, pelos relevantes serviços prestados ao 
Município de Campo Grande – MS.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala das Sessões, 05 de Julho de 2022.

Beto Avelar 
Vereador – PSD

JUSTIFICATIVA:

As razões de mérito que alicerçam a adoção da presente propositura 
baseiam-se em sua brilhante trajetória profissional, junto de seus relevantes 
serviços prestados ao Município de Campo Grande – MS.

Dr. João Américo Domingos é um excepcional profissional, detentor de 
um extenso e excelente currículo, nasceu em 1968 na cidade de Maringá/PR, 
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o qual, além de seu aporte para sua cidade natal, abrilhanta desde 1991 com 
competência nossa Capital. 

Doutor e mestre em medicina, João Américo, possui graduação em 
Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (1995), graduação 
em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Estadual de Maringá (1990) e 
mestrado em Medicina (Neurologia) pela Universidade de São Paulo (2004), 
além de doutorado em 2018 pela Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul. Em sua notável vastidão curricular conta hoje como médico-professor da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e membro da Academia Brasileira 
de Neurologia (ABN), da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica (SBNC) 
e da Associação Brasileira de Sono. 

Dr. João, tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Neurologia, 
atuando principalmente nas seguintes vertentes: Neurovascular, Epilepsias, 
patologias neuromusculares e demências. Restaurando vidas, trazendo 
reconforto e esperança. Além de exímio profissional de saúde, hoje forma 
inúmeros médicos, o qual, por onde passa é reconhecido pelo seu brilhante 
trabalho e colossal conhecimento. 

Homem com comprometimento de excelência, uniu sua empatia, seu amor 
ao próximo e seu dom, vindo a salvar vidas das mais diversas complexidades. 
O que, exprime desta forma, sua contribuição ao desenvolvimento do 
Município, sendo de extrema relevância para o desenvolvimento e saúde de 
nosso município.

Por conseguinte, devido sua maestria profissional e seus exímios serviços 
prestados à nossa Capital e concomitante à população Campo-Grandense, o faz 
merecedor desta honraria, pelo qual peço o apoio e aprovação deste Projeto.
 

Sala das Sessões, 05 de julho de 2022.

Beto Avelar 
Vereador – PSD

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO LEI Nº 2.462/2022

OUTORGA O TÍTULO DE CIDADÃO 
CAMPO-GRANDENSE AO SENHOR 
VALDIR APARECIDO REYNALDO.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE – MS,

A P R O V A:

Art. 1º - Fica outorgado o TÍTULO DE CIDADÃO CAMPO-GRANDENSE, 
ao Senhor Valdir Aparecido Reynaldo, pelos relevantes serviços prestados ao 
Município de Campo Grande – MS.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala das Sessões, 05 de Julho de 2022.

Beto Avelar 
Vereador – PSD

JUSTIFICATIVA:

As razões de mérito que alicerçam a adoção da presente propositura 
baseiam-se em sua brilhante trajetória profissional, junto de seus relevantes 
serviços prestados ao Município de Campo Grande – MS.

Paranaense de nascença, Valdir Aparecido Reynaldo nasceu em 
Borrazópolis, mudou-se para Iguatemi, município do sudoeste de Mato Grosso 
do Sul, e em, 1982, veio para Campo Grande. Casado, pai de dois filhos, Valdir 
é formado em Ciências Contábeis e funcionário público há mais de 36 anos, 
exercendo várias funções na Assembleia Legislativa do Estado.

   
Sua carreira no funcionalismo público teve início em 1983, durante essa 

trajetória, percebeu a necessidade de voltar sua atenção para os servidores, 
atuando em entidades como a Associação dos Servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul (Asalmasul) e o Sindicato dos 
Servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (SisalMS).

Durante sua caminhada participou de várias gestões de cargo, foi vice 
presidente, tesoureiro e diretor por quase 18 anos da Asalmasul, onde realizou 
diversos trabalhos em prol destes. Com a criação do SisalMS, atuou nas lutas 
e nas políticas sociais dos servidores. Já no Sindicato, iniciou um trabalho 
participando de diversos cargos de representação dentro da diretoria. Hoje, é o 
atual tesoureiro da entidade e reconhecido pelo trabalho constante em defesa 
dos servidores do Poder Legislativo estadual.

Atualmente, Valdir é membro suplemente do Conselho Fiscal da Caixa 
dos Servidores, o qual salienta a grandeza do plano de saúde dos funcionários 
públicos e a oportunidade de fazer parte da diretoria da Caixa dos Servidores.

Por conseguinte, devido sua maestria profissional e seus exímios serviços 
prestados à nossa Capital, em especial ao servidores públicos, e concomitante 
à população Campo-Grandense, o faz merecedor desta honraria, pelo qual 

peço o apoio e aprovação deste Projeto.
 

Sala das Sessões, 05 de julho de 2022.

Beto Avelar 
Vereador – PSD

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.463/2022

OUTORGA O TITULO DE CIDADÃO 
CAMPO-GRANDENSE AO SENHOR 
RAFAEL AYALA DE JESUS

A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/ MS APROVA:

Art.1º - Fica outorgado o Titulo de Cidadão Campo-Grandense ao Senhor 
RAFAEL AYALA DE JESUS, pelos relevantes serviços prestados a esta capital.

Art.2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala das sessões, 05 de julho de 2022.

AYRTON ARAÚJO
Vereador

JUSTIFICATIVA
                                                   
   Esta proposição tem por finalidade a Outorga do Titulo de Cidadão 

Campo-Grandense ao SENHOR RAFAEL AYALA DE JESUS, nascido em 
18.11.1983, na Cidade de Ponta Porã - MS, Filho de DANILO SALES DE 
JESUS e MARIA GRACIELA ANGELA AYALA ALVAREZ, cursou Medicina 
na Faculdade Comunitária UNINORTE de Pedro Juan Caballero Paraguai 
graduando-se no ano de 2013. Revalidou o seu diploma no Brasil no ano 
de 2015, iniciando suas atividades no hospital São Francisco na cidade de 
Blumenau/SC e no hospital Alto do Vale cidade de Rio do Sul também em SC 
onde exerceu a medicina e adquiriu experiência por 2 anos até que em 2017 se 
mudou para a cidade de Campo Grande atendendo com medico da família na 
UBS - Los Angeles e como clinico geral nas cidades próximas da Capital, como 
Terenos e Camapuã. Decidiu criar raízes na cidade morena, prestou concurso 
para a prefeitura municipal e atualmente atende na Upa Universitário desde 
2021. Diante da necessidade de melhorar seu atendimento e ampliar sua área 
de atuação está cursando pós graduação em endocrinologia.

Por sua imensa experiência por seus brilhantes trabalhos prestados em 
toda sua carreira, motivos estes que por si só justificam o Titulo de Cidadão 
Campo-Grandense ao SENHOR RAFAEL AYALA DE JESUS, e para tanto 
esperamos a aprovação dos nobres pares.

Sala das sessões, 05 de julho de 2022.

AYRTON ARAÚJO
Vereador     

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nº 2.464/2022

CONCEDE O TÍTULO DE VISITANTE 
ILUSTRE DA CIDADE DE CAMPO-
GRANDE-MS AO SENHOR EVERALDO 
NERIS DA SILVA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS,

A p r o v a:

Art. 1º Fica concedido o Título de Visitante Ilustre da cidade de Campo 
Grande-MS ao Senhor Everaldo Neris da Silva.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões,
Campo Grande (MS), 06 de Julho de 2022.

JUNIOR CORINGA
Vereador (PSD)

JUSTIFICATIVA

EVERALDO NERIS DA SILVA, nascido em 14 de Janeiro de 1978, é 
radialista, repórter, locutor e narrador esportivo, estando atualmente na 
presidência da Associação Baiana de Cegos – ABC, uma importante entidade 
sem fins lucrativos que há mais de 30 (trinta) anos se dedica a promover ações 
de inclusão social, defesa de direitos e auxílio assistencial de pessoas com 
deficiência visual.

Everaldo estará presente em nossa capital na data de 14 de Julho 
do corrente ano, para realizar a coordenação da equipe de transmissão via 
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Rádio Web, do Evento Regional Centro-Norte de “GOALBALL” – esporte 
paralímpico adaptado para a pratica exclusiva, de pessoas com habilidade 
visual de 10% (dez por cento) ou com campo de visão restrito à 20º (vinte 
graus).

Deve-se frisar que em sua vasta experiência profissional de quase 15 
(quinze) anos de carreira, Everaldo foi âncora de transmissão de inúmeros 
eventos esportivos, entre eles os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2021, tendo na 
ocasião, o apoio direto do Comitê Paralímpico Brasileiro.

Isto posto, pelos motivos apresentados, o presente signatário conta 
respeitosamente com a colaboração dos demais Pares desta Emérita Casa 
Legislativa, para a concessão meritória da respectiva honraria, na forma 
expressa prevista pelos Arts. 48 e seguintes da Lei Orgânica do Município de 
Campo Grande – MS, combinado com o Art. 29, I, “q” do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Campo Grande – MS.

Sala das Sessões,
Campo Grande (MS), 06 de Julho de 2022.

JUNIOR CORINGA
Vereador (PSD)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.465/2022

“CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO 
CAMPO-GRANDENSE AO SR. ANTÔNIO 
URBAN FILHO.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE – MS 
 

A P R O V A: 
 

       Art.1º. Fica concedido o Título de Cidadão Campo-Grandense, ao Senhor 
Antônio Urban Filho, pelos relevantes serviços prestados ao Município de 
Campo Grande – MS. 

 
          Art.2º. A entrega da honraria ocorrerá na semana alusiva às comemorações 
do aniversário de Campo Grande – MS. 

 
        Art.3º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação. 

Campo Grande, 07 de julho de 2022.

                                            
William Maksoud
VEREADOR -PTB 

     
JUSTIFICATIVA/CURRÍCULO

A proposição concede honraria sob a forma de título denominado 
“CIDADÃO CAMPO-GRANDENSE” ao sr. Antônio Urban Filho pelos relevantes 
serviços prestados à nossa capital. 

Nascido em 27/10/1954 no município de Salmorão - SP, filho de Antônio 
Urban e de Leonilda Augusta Urban, portador do RG nº 956395846 SSP/MS e 
CPF nº 707.205.688-20. 

Reside em Campo Grande/MS desde o ano de 1984.
Graduado em Ciências Contábeis e Direito pela Fundação de Ensino 

Eurípedes Soares da Rocha (atual Univem) – Marília/SP. 
Exerceu a função de contador na cidade de Marília/SP do ano de 1976 

ao ano de 1983.
Atuou como delegado de polícia, tendo sido aprovado no 1ºconcurso no 

ano de 1984.
No ano de 1993 ingressou na carreira de Auditoria Fiscal do Estado de 

Mato Grosso do Sul até o ano de 2014.
Foi eleito presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita 

Estadual do Estado de Mato Grosso do Sul – Fiscosul, nos anos de 2004 a 2008.
No biênio 2004/2006 atuou como Diretor de Turismo e Eventos, e no 

biênio 2006/2008 como vice-presidente da Federação Brasileira de Associações 
de Fiscais de Tributos Estaduais – Febrafite, com sede em Brasília/DF.

Atualmente é Conselheiro e Presidente do Conselho Fiscal da Santa Casa 
de Campo Grande-MS.

Campo Grande, 07 de julho de 2022. 

      William Maksoud  
       VEREADOR - PTB 


