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DIRETORIA LEGISLATIVA

DECRETO LEGISLATIVO n. 2.846, DE 14 DE JULHO DE 2022.

Concede o Título de Visitante Ilustre da Cidade de Campo Grande 
- MS ao Senhor Fernando Zasso Pigatto.

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 Fernando Zasso Pigatto.

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

Campo Grande - MS, 14 de julho de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO n. 2.847, DE 14 DE JULHO DE 2022.

Concede o Título de Visitante Ilustre da Cidade de Campo Grande 
- MS ao Senhor Adilsom Albino Duarte.

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 Adilsom Albino Duarte.

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

Campo Grande - MS, 14 de julho de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO n. 2.848, DE 14 DE JULHO DE 2022.

Concede o Título de Visitante Ilustre da Cidade de Campo Grande 
- MS ao Senhor Nikolay Atanassov Sapoundjiev.

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 Nikolay Atanassov Sapoundjiev.

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

Campo Grande - MS, 14 de julho de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO n. 2.849, DE 14 DE JULHO DE 2022.

Concede o Título de Visitante Ilustre da Cidade de Campo Grande 
- MS à Senhora Ana Flávia Cabral Souza Leite.

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 à Senhora Ana Flávia Cabral Souza Leite.

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

Campo Grande - MS, 14 de julho de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO n. 2.850, DE 14 DE JULHO DE 2022.

Concede o Título de Visitante Ilustre da Cidade de Campo Grande 
- MS ao Senhor Mísael de Jesus Lobato.

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 Mísael de Jesus Lobato.

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

Campo Grande - MS, 14 de julho de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO n. 2.851, DE 14 DE JULHO DE 2022.

Concede o Título de Visitante Ilustre da Cidade de Campo Grande 
- MS ao Senhor Edésio Gomes.

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 Edésio Gomes.

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

Campo Grande - MS, 14 de julho de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO n. 2.852, DE 14 DE JULHO DE 2022.

Concede o Título de Visitante Ilustre da Cidade de Campo Grande 
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- MS ao Senhor Paulo Roberto Rocha Pedroza.

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 Paulo Roberto Rocha Pedroza.

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

Campo Grande - MS, 14 de julho de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO n. 2.853, DE 14 DE JULHO DE 2022.

Concede o Título de Visitante Ilustre da Cidade de Campo Grande 
- MS ao Senhor Heliobaldo Pereira dos Santos.

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 Heliobaldo Pereira dos Santos.

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

Campo Grande - MS, 14 de julho de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO n. 2.854, DE 14 DE JULHO DE 2022.

Concede o Título de Visitante Ilustre da Cidade de Campo Grande 
- MS ao Senhor Daniel Joaquim de Souza.

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 Daniel Joaquim de Souza.

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

Campo Grande - MS, 14 de julho de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO n. 2.855, DE 14 DE JULHO DE 2022.

Concede o Título de Visitante Ilustre da Cidade de Campo Grande 
- MS ao Senhor João Marcos Carvalho Mendonça.

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 João Marcos Carvalho Mendonça.

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

Campo Grande - MS, 14 de julho de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO n. 2.856, DE 14 DE JULHO DE 2022.

Concede o Título de Visitante Ilustre da Cidade de Campo Grande 
- MS ao Senhor John Charles Woodrow.

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 John Charles Woodrow.

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

Campo Grande - MS, 14 de julho de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

Extrato – Ata n. 6.885
Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove 

horas, foi aberta a presente sessão ordinária pelo senhor presidente, vereador 
Carlos Augusto Borges, “invocando a proteção de Deus, em nome da liberdade 
e da democracia”. PEQUENO EXPEDIENTE - Foram apresentados ofícios, cartas 
e telegramas. Foram apresentados pelos senhores vereadores: Projeto de 
Lei Complementar n. 829/22, de autoria do vereador Carlos Augusto Borges; 
Projetos de Lei n. 10.712/22 e n. 10.714/22, de autoria do vereador Professor 
João Rocha; Projeto de Lei n. 10.713/22, de autoria da Mesa Diretora; Projeto de 
Lei Complementar n. 830/22, de autoria da Mesa Diretora; Projetos de Decreto 
Legislativo n. 2.466/22 e n. 2.467/22, de autoria da Mesa Diretora; e Projeto 
de Lei n. 10.715/22, de autoria do vereador Gilmar da Cruz. Na Comunicação 
de Lideranças, usaram da palavra os vereadores: Professor André Luis, pelo 
REDE; Tabosa, pelo PDT; Clodoilson Pires, pelo Pode; e Otávio Trad, pelo PSD. 
Foram apresentadas as indicações do n. 15.169 ao n. 15.486. PALAVRA LIVRE 
- De acordo com o § 3º do artigo 111 do Regimento Interno, usou da palavra, 
por solicitação do vereador Dr. Sandro, o senhor Jary de Carvalho e Castro, 
engenheiro civil especialista em acessibilidade e conselheiro da Santa Casa 
de Campo Grande, que discorreu sobre acessibilidade e mobilidade urbana. 
Na Palavra Livre para pronunciamento dos vereadores inscritos, usou da 
palavra o vereador Ayrton Araújo. GRANDE EXPEDIENTE - Foram apresentadas 
30 (trinta) moções de congratulações. Não havendo discussão, em votação 
simbólica, aprovadas. Foi apresentada 1 (uma) moção de repúdio. Em votação 
simbólica, aprovada. ORDEM DO DIA - Em regime de urgência simples e em 
única discussão e votação (em bloco): Veto Parcial do Executivo municipal ao 
Projeto de Lei Complementar n. 781/21; e Veto Parcial do Executivo municipal 
ao Projeto de Lei n. 10.332/21. A Comissão Permanente de Legislação, Justiça 
e Redação Final emitiu parecer. Não havendo discussão, em votação simbólica, 
mantidos os vetos. Em regime de urgência simples e em única discussão e 
votação (em bloco), Projetos de Lei n. 10.645/22 e n. 10.646/22, de autoria do 
Executivo municipal. Foi apresentada 1 (uma) emenda modificativa, de autoria 
dos vereadores Ayrton Araújo e Camila Jara, ao Projeto de Lei n. 10.646/22. 
As comissões pertinentes emitiram pareceres favoráveis aos projetos e 
à emenda. Não havendo discussão, em votação nominal, aprovado por 23 
(vinte e três) votos favoráveis e nenhum voto contrário, sendo o Projeto de 
Lei n. 10.646/22 com a emenda incorporada. Em regime de urgência especial 
e em única discussão e votação, Projeto de Lei n. 10.713/22, de autoria da 
Mesa Diretora. As comissões pertinentes emitiram pareceres favoráveis. 
Não havendo discussão, em votação simbólica, aprovado. Em regime de 
urgência especial e em turno único de discussão e votação, Projeto de Lei 
Complementar n. 829/22, de autoria do vereador Carlos Augusto Borges. As 
comissões pertinentes emitiram pareceres favoráveis. Não havendo discussão, 
em votação nominal, aprovado por 23 (vinte e três) votos favoráveis e 
nenhum voto contrário. Em regime de urgência especial e em turno único 
de discussão e votação, Projeto de Lei Complementar n. 830/22, de autoria 
da Mesa Diretora. As comissões pertinentes emitiram pareceres favoráveis. 
Não havendo discussão, em votação nominal, aprovado por 22 (vinte e dois) 
votos favoráveis e nenhum voto contrário. Em regime de urgência especial e 
em única discussão e votação, Projetos de Lei n. 10.368/21 e n. 10.527/22, 
de autoria do vereador Betinho. As comissões pertinentes emitiram pareceres 
favoráveis. Não havendo discussão, em votação simbólica, aprovados. Em 
única discussão e votação (em bloco): Projetos de Decreto Legislativo n. 
2.362/22; n. 2.363/22; do n. 2.366/22 ao n. 2.368/22; n. 2.370/22; do n. 
2.372/22 ao n. 2.374/22; do n. 2.376/22 ao n. 2.381/22; n. 2.383/22; do n. 
2.387/22 ao n. 2.389/22; do n. 2.393/22 ao n. 2.397/22; do n. 2.399/22 ao 
n. 2.401/22; do n. 2.403/22 ao n. 2.452/22; do n. 2.455/22 ao 2.463/22; e 
do n. 2.465/22 ao n. 2.467/22. A Comissão Permanente de Legislação, Justiça 
e Redação Final emitiu pareceres favoráveis. Não havendo discussão, em 
votação nominal, aprovados por 23 (vinte e três) votos favoráveis e nenhum 
voto contrário. Em primeira discussão e votação: Projeto de Lei n. 10.312/21, 
de autoria dos vereadores Beto Avelar, Professor André Luis, Dr. Sandro e 
Zé da Farmácia; e Projeto de Lei n. 10.519/22, de autoria do vereador Dr. 
Victor Rocha. As comissões pertinentes emitiram pareceres favoráveis. Para 
discutir o Projeto de Lei n. 10.312/21, usaram da palavra os vereadores Beto 
Avelar e Professor André Luis. Em votação simbólica, aprovados, sendo o 
Projeto de Lei n. 10.312/21 com 1 (um) voto contrário. NADA MAIS HAVENDO 
A TRATAR, O SENHOR PRESIDENTE, VEREADOR CARLOS AUGUSTO BORGES, 
DECLAROU ENCERRADA A PRESENTE SESSÃO, CONVOCANDO OS SENHORES 
VEREADORES PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
MEIO AMBIENTE PARA DISCUTIR SOLUÇÕES QUANTO À DESTINAÇÃO DOS 
RESÍDUOS ELETRÔNICOS NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, A REALIZAR-SE 
NO DIA TREZE DE JULHO, ÀS NOVE HORAS, E PARA A SESSÃO ORDINÁRIA 
A REALIZAR-SE NO DIA QUATORZE DE JULHO, ÀS NOVE HORAS, AMBAS NO 
PLENÁRIO OLIVA ENCISO.

Sala das Sessões, 12 de julho de 2022.

Vereador Carlos Augusto Borges                      Vereador Ronilço Guerreiro
       Presidente                                                             3º Secretário

CONHECIMENTO AO PLENÁRIO EM 14/07/2022

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº  2.468/2022

CONCEDE O TÍTULO DE VISITANTE 
ILUSTRE DA CIDADE DE CAMPO GRANDE 
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- MS AO SR FERNANDO ZASSO PIGATTO. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS,

A P R O V A:

Art. 1° - Fica concedido o Título de Visitante Ilustre da cidade de Campo 
Grande - MS ao Sr Fernando Zasso Pigatto, atual Presidente do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS) e representante da Confederação Nacional das 
Associações de Moradores (CONAM).

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

Sala das Sessões, 13 de julho de 2022. 

CARLOS AUGUSTO BORGES
VEREADOR CARLÃO PSB

PRESIDENTE

AYRTON ARAÚJO
VEREADOR PT

JUSTIFICATIVAERNANDO ZASSO PIGATTO Fernando Zasso Pigatto, 51 
anos, é casado com Marla Salin Pigatto e pai de Cassiano e Vitor. Nascido em 
Júlio de Castilhos e residente em Rosário do Sul (RS) é formado em Gestão 
Ambiental pela Universidade Norte do Paraná (Unopar). É conselheiro nacional 
de saúde desde 2014, representante da Confederação Nacional das Associações 
de Moradores (CONAM) e foi eleito presidente do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS) no dia 14 de dezembro de 2018, e reeleito em 2021, indicado pela 
sua entidade, e segue com mandato até dezembro de 2024. Desde jovem 
trabalhou na agricultura, depois tornou-se comunicador no Jornal Gazeta de 
Rosário, foi chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Santa Maria, em 
2001, assessor no Projeto Consórcio Social da Juventude do Programa Primeiro 
Emprego do Governo Federal na região metropolitana de Porto Alegre, de 2005 
a 2006. Iniciou sua atuação social na década de 1980 em grupos de jovens 
da Pastoral da Juventude e Comunidades Eclesiais de Base (CEB’s) da Igreja 
Católica. Na década de 1990, assumiu direção em entidades do movimento 
estudantil secundarista e universitário e em Associação de Produtores Rurais 
da Agricultura Familiar. Nos anos 2000, iniciou participação no movimento 
comunitário, sendo presidente da Associação de Moradores do Bairro Primavera 
e Secretário Geral da União de Vilas e Bairros (UVB) de Rosário do Sul. Como 
dirigente estadual no Rio Grande do Sul, passou por diversas funções e 
atualmente é presidente da Federação Gaúcha das Uniões de Associações de 
Moradores e Entidades Comunitárias (FEGAMEC). Como dirigente nacional, 
Pigatto foi Diretor de Planejamento, Secretário Geral e atualmente é Diretor de 
Saúde da CONAM. No controle social, participou de conferências, seminários, 
congressos, simpósios, jornadas, assembleias, grupos de trabalho, câmaras 
técnicas, comissões e conselhos, como o Conselho Nacional das Cidades, 
na Câmara Técnica de Saneamento Ambiental. No CNS, foi coordenador da 
Comissão Intersetorial de Vigilância em Saúde, responsável pela coordenação 
da 1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde e pela aprovação da Política 
Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS). O presente projeto de Decreto possui 
a finalidade de homenagear o Presidente do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 
e representante da Confederação Nacional das Associações de Moradores 
(CONAM), pessoas ilustre, notável, digna de louvor e que, de forma transitória, 
está visitando a cidade de Campo Grande, capital do Estado de Mato Grosso 
do Sul. A honraria supracitada é mais uma forma de reconhecimento, por 
essa Casa Legislativa, às pessoas que se destacam por seu brilhantismo nas 
mais diversas áreas da sociedade e estejam visitando nossa cidade. Portanto, 
a relevância e pertinência desta proposição estão justificadas na importância 
desta visita, em conformidade com a Resolução nº. 1.077/07, pelo que se 
revela imprescindível a anuência dos Nobres Colegas para a aprovação deste 
Projeto de Decreto Legislativo.

                                                         
                                                       Sala de Sessões, 13 de julho 

de 2022.
. 

CARLOS AUGUSTO BORGES
VEREADOR CARLÃO PSB

PRESIDENTE

AYRTON ARAÚJO
VEREADOR PT

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.469/2022

CONCEDE O TÍTULO DE 
VISITANTE ILUSTRE 
DA CIDADE DE CAMPO 
GRANDE - MS AO SR. 
ADILSOM ALBINO 
DUARTE

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS,

A P R O V A:

Art. 1° - Fica concedido o Título de Visitante Ilustre da cidade de Campo 

Grande - MS ao Sr. Adilsom Albino Duarte.

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

Sala das Sessões, 14 de julho de 2022. 

BETINHO
Vereador – Republicanos

JUSTIFICATIVA

Adilsom Albino Duarte Iniciou sua vida ministerial no ano de 1966. 
Atualmente é o Vice-Presidente da Assembléia de Deus em Campo Grande - 
RJ. Uma das maiores igrejas do Estado de Rio de Janeiro..

Sempre foi e tem sido um grande incentivador musical, não só por 
onde passa, mas também para seus filhos e netos. Pastoreou diversas igrejas 
sendo que seu ministério é voltado para obras de missões e sua igreja mantém 
diversos missionários em vários países.

Portanto, a relevância e pertinência desta proposição estão justificadas 
na importância desta visita, em conformidade com a Resolução n. 1.077/07, 
pelo que se revela imprescindível a anuência dos Nobres Colegas para a 
aprovação deste Projeto de Decreto Legislativo.

Sala de Sessões, 14 de julho de 2022.
. 

BETINHO
Vereador – Republicanos

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº  2.470/2022

CONCEDE O TÍTULO DE 
VISITANTE ILUSTRE 
DA CIDADE DE CAMPO 
GRANDE - MS AO SR. 
NIKOLAY ATANASSOV 
SAPOUNDJIEV

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS,

A P R O V A:

Art. 1° - Fica concedido o Título de Visitante Ilustre da cidade de Campo 
Grande - MS ao Sr. Nikolay Atanassov Sapoundjiev .

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

Sala das Sessões, 14 de julho de 2022. 

BETINHO
Vereador – Republicanos

JUSTIFICATIVA

Nikolay Atanassov Sapoundjiev nasceu na Cidade de Plovdiv Bulgaria 
onde começou estudar violino aos 6 anos na classe da professora Maria Naneva, 
durante os quatro anos que estudou com ela foi quatro vezes vencedor na 
Competição regional das escolas de artes, realizou o seu primeiro recital aos 
9 anos e a primeira gravação para a Rádio de Plovdiv. Em seguida entrou no 
Colégio de Música Dobrin Petkov e no ano seguinte foi escolhido através de um 
concurso nacional para ser membro do Masterclass do violinista e professor 
Mincho Minchev. 

Atuou como solista em diversas turnês pela Europa e participou em várias 
formações camerísticas no período em que foi aluno do Colégio de Música 
Dobrin Petkov até a sua formação na classe da professora Elena Koynova.

Mestre de performance e pedagogia musical pela Academia Nacional de 
Música Pancho Vladiguerov na classe da professora Eugênia Maria Popova.

Chegou ao Brasil em 1997 em Manaus onde foi violinista da Amazonas 
Filarmônica, Spalla da Orquestra de Câmara do Amazonas e Spalla da Orquestra 
Experimental da Amazonas Filarmônica. Também foi Coordenador do núcleo de 
cordas do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro.

Desde 2010 é violinista da Orquestra Sinfônica Brasileira onde atualmente 
atua como violinista e desde 2019 é Coordenador Artístico e Pedagógico da 
OSB. Atuou como solista colaborando com os Maestros Roberto Tibiriçá, Luiz 
Fernando Malheiro, Marcelo de Jesus e Miguel Campos Neto .

Portanto, a relevância e pertinência desta proposição estão justificadas 
na importância desta visita, em conformidade com a Resolução n. 1.077/07, 
pelo que se revela imprescindível a anuência dos Nobres Colegas para a 
aprovação deste Projeto de Decreto Legislativo.

Sala de Sessões, 14 de julho de 2022. 
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BETINHO
Vereador – Republicanos

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.471/2022

Concede o Título de 
Visitante Ilustre da 
cidade de Campo Grande 
- MS ao Sr. Ana Flávia 
Cabral Souza Leite

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS,

A P R O V A:

Art. 1° - Fica concedido o Título de Visitante Ilustre da cidade de Campo 
Grande - MS ao Sr. Ana Flávia Cabral Souza Leite.

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

Sala das Sessões, 14 de julho de 2022. 

BETINHO
Vereador – Republicanos

JUSTIFICATIVA

Ana Flávia Cabral Souza Leite é Vice-Presidente Executiva da Fundação 
Orquestra Sinfônica Brasileira, tendo sido a responsável pela concepção e 
condução do plano de reestruturação da instituição nos últimos 6 anos. 

Em seus 20 anos de carreira executiva e jurídica passou por importantes 
instituições culturais brasileiras, além do Ministério da Cultura. Atuou junto da 
Osesp entre 2005 e 2011, foi coordenadora dos projetos de formação cultural 
do Governo do Estado de São Paulo, da Orquestra Jovem de São Paulo e 
diretora do BID. 

Atualmente atua no mercado financeiro, área em que desenvolve projetos 
voltados à agenda ESG. Possui Mestrado pela EACH/USP, MBA em Gestão de 
bens culturais pela FGV e é advogada formada na PUC/SP. Atualmente foi 
professora assistente da Faculdade de Direito FGV/RJ, onde ministrou o curso 
de Música e Direito.

Portanto, a relevância e pertinência desta proposição estão justificadas 
na importância desta visita, em conformidade com a Resolução n. 1.077/07, 
pelo que se revela imprescindível a anuência dos Nobres Colegas para a 
aprovação deste Projeto de Decreto Legislativo.

Sala de Sessões, 14 de julho de 2022. 

BETINHO
Vereador – Republicanos

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.472/2022

CONCEDE O TÍTULO DE 
VISITANTE ILUSTRE 
DA CIDADE DE CAMPO 
GRANDE - MS AO SR. 
MÍSAEL DE JESUS 
LOBATO

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS,

A P R O V A:

Art. 1° - Fica concedido o Título de Visitante Ilustre da cidade de Campo 
Grande - MS ao Sr. Mísael de Jesus Lobato.

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

Sala das Sessões, 14 de julho de 2022. 

BETINHO
Vereador – Republicanos

JUSTIFICATIVA

Mísael de Jesus Lobato é vice-presidente do COMBOERJ – Conselho de 
Maestros de Bandas e Orquestra Evangélica do RJ

Atuou na Assembleia de Deus em Acari (Min Madureira) como Maestro 

do Coral Sacro Gesiel de 1990 a 2014 e foi Coordenador de música no mesmo 
período. Em 2008 criou o Projeto Curso livre de música IBNF desse projeto saiu 
a Orquestra Filadélfia.

Maestro da Orquestra Filadélfia. Atuou em diversas gravações de artistas 
gospel e regência dos mesmo..É Oficial  Militar Reserva Remunerada Do CBMERJ 
onde atuou por mais de 30 anos de serviço

Portanto, a relevância e pertinência desta proposição estão justificadas 
na importância desta visita, em conformidade com a Resolução n. 1.077/07, 
pelo que se revela imprescindível a anuência dos Nobres Colegas para a 
aprovação deste Projeto de Decreto Legislativo.

Sala de Sessões, 14 de julho de 2022.

BETINHO
Vereador – Republicanos

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.473/2022

CONCEDE O TÍTULO DE 
VISITANTE ILUSTRE 
DA CIDADE DE CAMPO 
GRANDE - MS AO SR. 
EDÉSIO GOMES

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS,

A P R O V A:

Art. 1° - Fica concedido o Título de Visitante Ilustre da cidade de Campo 
Grande - MS ao Sr. Edésio Gomes.

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

Sala das Sessões, 14 de julho de 2022. 

BETINHO
Vereador – Republicanos

JUSTIFICATIVA

Edésio Gomes natural Rio de Janeiro Membro da Diretoria do COMBOERJ 
COMBOERJ – Conselho de Maestros de Bandas e Orquestra Evangélica do RJ. 
Pertence a Assembleia de Deus - Madureira é Pastor, Líder do Ministério de 
Homens e Maestro auxiliar da Orquestra Salmos e Capitão Músico do Exército 
na RR

Portanto, a relevância e pertinência desta proposição estão justificadas 
na importância desta visita, em conformidade com a Resolução n. 1.077/07, 
pelo que se revela imprescindível a anuência dos Nobres Colegas para a 
aprovação deste Projeto de Decreto Legislativo.

Sala de Sessões, 14 de julho de 2022.

BETINHO
Vereador – Republicanos

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.474/2022

CONCEDE O TÍTULO DE 
VISITANTE ILUSTRE 
DA CIDADE DE CAMPO 
GRANDE - MS AO SR. 
PAULO ROBERTO ROCHA 
PEDROZA 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS,

A P R O V A:

Art. 1° - Fica concedido o Título de Visitante Ilustre da cidade de Campo 
Grande - MS ao Sr. Paulo Roberto Rocha Pedroza.

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

Sala das Sessões, 14 de julho de 2022. 

BETINHO
Vereador – Republicanos

JUSTIFICATIVA

Paulo Roberto Rocha Pedroza natural de São João de Meriti, iniciou 
sua prática musical aos 12 anos de idade quando ganhou de presente de seu 
tio Júlio Rocha dos Santos um trumpet. Prosseguiu  seus estudos de música 
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como autodidata e aos 14 anos de idade, por motivo de falecimento do seu 
professor na igreja tornou-se  o Regente do Coral da igreja e “professor de 
música” quando  aos 18 anos  incorporou ao Exército Brasileiro que, sendo 
melhor orientado, passou a estudar  na Conservatório de Música Villas-Lobo, 
Conservatório Brasileiro e Escola de Música  Nacional de Música, onde concluiu 
os Cursos em Trumpet, Harmonia, Regência Coral ( grande paixão), Canto 
Coral. 

Atualmente é Pastor   adjunto  e Regente do Coral na Assembleia de 
Deus em Nova Iguaçu,RJ e Oficial Músico Militar Reserva..

Portanto, a relevância e pertinência desta proposição estão justificadas 
na importância desta visita, em conformidade com a Resolução n. 1.077/07, 
pelo que se revela imprescindível a anuência dos Nobres Colegas para a 
aprovação deste Projeto de Decreto Legislativo.

Sala de Sessões, 14 de julho de 2022.

BETINHO
Vereador – Republicanos

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.475/2022

CONCEDE O TÍTULO DE 
VISITANTE ILUSTRE 
DA CIDADE DE CAMPO 
GRANDE - MS AO SR. 
HELIOBALDO PEREIRA 
DOS SANTOS

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS,

A P R O V A:

Art. 1° - Fica concedido o Título de Visitante Ilustre da cidade de Campo 
Grande - MS ao Sr. Heliobaldo Pereira dos Santos.

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

Sala das Sessões, 14 de julho de 2022. 

BETINHO
Vereador – Republicanos

JUSTIFICATIVA

Heliobaldo Pereira dos Santos  natural do Rio de Janeiro, membro 
do conselho jurídico do COMBOERJ - Conselho de Maestros de Bandas e 
Orquestra Evangélica do RJ. Membro tesoureiro da diretoria do COMBOERJ – 
Conselho de Maestros de Bandas e Orquestra Evangélica do RJ. Pastor auxiliar 
e maestro  na Assembléia de Deus em Campo Grande - RJ. 

Graduado em Ciências Sociais, Graduado e bacharel em Teologia 
e Pós graduado em Educação Musical. Atua como Maestro Da Banda Música 
Clarins de Deus e Maestro do coral masculino Vozes Do Jordão. É escritor e 
possui 4 livros com temas diversificados.

Foi músico da Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Rio de Janeiro e atualmente é Oficial Músico da Reserva Remunerada.

Portanto, a relevância e pertinência desta proposição estão justificadas 
na importância desta visita, em conformidade com a Resolução n. 1.077/07, 
pelo que se revela imprescindível a anuência dos Nobres Colegas para a 
aprovação deste Projeto de Decreto Legislativo.

Sala de Sessões, 14 de julho de 2022.

BETINHO
Vereador – Republicanos

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.476/2022

CONCEDE O TÍTULO DE 
VISITANTE ILUSTRE 
DA CIDADE DE CAMPO 
GRANDE - MS AO SR. 
DANIEL JOAQUIM DE 
SOUZA

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS,

A P R O V A:

Art. 1° - Fica concedido o Título de Visitante Ilustre da cidade de Campo 
Grande - MS ao Sr. Daniel Joaquim de Souza.

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

Sala das Sessões, 14 de julho de 2022. 

BETINHO
Vereador – Republicanos

JUSTIFICATIVA

Daniel Joaquim de Souza natural do Rio de Janeiro, membro do conselho 
jurídico do COMBOERJ - Conselho de Maestros de Bandas e Orquestra 
Evangélica do RJ 

Maestro e pastor auxiliar na Assembléia de Deus do Bairro Amazonas – 
RJ, Formado na escola de música Vilas Lobos, Compositor evangélico autor de 
mais de 110 músicas evangélicas dentre as quais os sucessos “Estou contigo 
“gravados com Shirley Carvalhais/ Cassiane/ e muitos outros intérpretes  
“Semente “com Ozeas de Paula  e outros intérpretes/Meu Guardião com Álvaro 
Tito,Vitória na cruz com Cassiane/ Preço de Sangue Shirley Carvalhaes.

Formado na Faculdade Cândido Mendes RJ em Ciências Contábeis e 
Direito Tributário.Exerce atualmente a atividade de Contador e Tributarista

Portanto, a relevância e pertinência desta proposição estão justificadas 
na importância desta visita, em conformidade com a Resolução n. 1.077/07, 
pelo que se revela imprescindível a anuência dos Nobres Colegas para a 
aprovação deste Projeto de Decreto Legislativo.

Sala de Sessões, 14 de julho de 2022.

BETINHO
Vereador – Republicanos

MENSAGEM N. 121, DE 11 DE JULHO DE 2022.

Senhor Vereador:

Encaminhamos a essa Excelsa Câmara Municipal, para votação e 
aprovação, o Projeto de Lei n. 70, de 11 de julho de 2022, que “AUTORIZA 
A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 
48.752.000,00”.

Esclarecemos que esta solicitação decorre da necessidade de adequação 
da Lei Orçamentária de 2022, Lei n. 6.767/2021, à sua efetiva execução, ou 
seja, às suas reais necessidades.

O Projeto de Lei em questão tem como objetivo a abertura de Crédito 
Suplementar por excesso de arrecadação, no valor de R$ 48.752.000,00 
(quarenta e oito milhões, setecentos e cinquenta e dois mil reais), para atender 
despesas com diárias e habilitação de leitos de UTI’s, adulto e pediátrico, para 
os Hospitais, Regional, do Câncer e Adventista conforme portarias n. 220 de 
27 de janeiro de 2022 e n. 404 de 25 de fevereiro de 2022. Atender despesas 
com custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial de média e 
alta complexidade conforme portarias n. 1.415, 1.684, 1.829, 1.839 e 2.087. 
Atender despesas com retomada e ampliação de acesso aos procedimentos 
cirúrgicos eletivos dos projetos “OPERA MS” e “EXAMINA MS”.

Contando com o espírito público de V. Exª. e dignos pares, solicitamos 
que o Projeto de Lei n. 70, objeto desta Mensagem, seja votado e aprovado, 
em regime de urgência, conforme dispõe o art. 39 da Lei Orgânica do 
Município e as regras regimentais desse Excelso Poder Legislativo, para darmos 
prosseguimento à execução orçamentária proposta.

Atenciosamente,

ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES
Prefeita Municipal

PROJETO DE LEI n. 10.717, DE 11 DE JULHO DE 2022.

“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO 
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 
48.752.000,00”.

 

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito 
suplementar ao Orçamento Municipal, aprovado pela Lei n. 6.767, de 29 de 
dezembro de 2021, no valor de R$ 48.752.000,00 (quarenta e oito milhões, 
setecentos e cinquenta e dois mil reais), destinados ao reforço da dotação 
orçamentária discriminada conforme anexo único desta Lei, sem utilização do 
limite de 15%.

Parágrafo único. As suplementações serão compensadas nas formas 
dos incisos de I a III, do § 1º, do art. 43, da Lei (Nacional) n. 4.320, de 17 de 
março de 1964. 

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

CAMPO GRANDE - MS, 11 DE JULHO DE 2022. 
 

ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES 
Prefeita Municipal
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NOTA EXPLICATIVA
SUPLEMENTAÇÃO

Fundo Municipal de Saúde (FMS)
 

•	 Atender despesas com diárias e habilitação de leitos de UTI’s, adulto 
e pediátrico, para os Hospitais, Regional, do Câncer e Adventista 
conforme portarias n. 220 de 27 de janeiro de 2022 e n. 404 de 25 de 
fevereiro de 2022.

•	 Atender despesas com custeio dos serviços de assistência hospitalar 
e ambulatorial de média e alta complexidade conforme portarias n. 
1.415, 1.684, 1.829, 1.839 e 2.087.

•	 Atender despesas com retomada e ampliação de acesso aos 
procedimentos cirúrgicos eletivos dos projetos “OPERA MS” e “EXAMINA 
MS”.

MENSAGEM N. 122, DE 11 DE JULHO DE 2022.

Senhor Vereador:

Encaminhamos a essa Excelsa Câmara Municipal, para votação e 
aprovação, o Projeto de Lei n. 71, de 11 de julho de 2022, que “AUTORIZA 
A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 
94.154.000,00”.

Esclarecemos que esta solicitação decorre da necessidade de adequação 
da Lei Orçamentária de 2022, Lei n. 6.767/2021, à sua efetiva execução, ou 
seja, às suas reais necessidades.

O Projeto de Lei em questão tem como objetivo a abertura de Crédito 
Suplementar, no valor de R$ 94.154.000,00 (noventa e quatro milhões, cento 
e cinquenta e quatro mil reais), para atender despesas com automação de 
processos do CAC, auxilio alimentação, Cosip e coleta seletiva.

Salientamos que continuamos a buscar o equilíbrio na execução 
orçamentária, entretanto ajustes ainda se fazem necessários.

Feitas essas considerações, contando com o espírito público de V. Exª. e 
dignos pares, solicitamos que o Projeto de Lei n. 71, objeto desta Mensagem, 
seja votado e aprovado, em regime de urgência, conforme dispõe o art. 39 
da Lei Orgânica do Município e as regras regimentais desse Excelso Poder 
Legislativo, para darmos prosseguimento à execução orçamentária proposta.

Atenciosamente,
 

ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES
Prefeita Municipal

PROJETO DE LEI n. 10.718, DE 11 DE JULHO DE 2022.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO 
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 
94.154.000,00.

 

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito 
adicional suplementar ao Orçamento Municipal, aprovado pela Lei n. 6.767, 
de 29 de dezembro de 2021, no valor de R$ 94.154.000,00 (noventa e quatro 
milhões, cento e cinquenta e quatro mil reais) destinados ao reforço da dotação 
orçamentária discriminada conforme anexo único desta Lei, sem utilização do 
limite de 15%.

Parágrafo único. As suplementações serão compensadas nas formas 
dos incisos de I a IV, do § 1º, do art. 43, da Lei (Nacional) n. 4.320, de 17 de 
março de 1964. 

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

CAMPO GRANDE/MS, 11 DE JULHO DE 2022.     
 
 

ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES 
Prefeita Municipal

MENSAGEM N. 120, DE 11 DE JULHO DE 2022.

Senhor Vereador:

Encaminhamos a essa Excelsa Câmara Municipal, para votação e 
aprovação, o Projeto de Lei n. 69, de 11 de julho de 2022, que “AUTORIZA 
A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 
20.005.000,00”.

Esclarecemos que esta solicitação decorre da necessidade de adequação 
da Lei Orçamentária de 2022, Lei n. 6.767/2021, à sua efetiva execução, ou 
seja, às suas reais necessidades.

O Projeto de Lei em questão tem como objetivo a abertura de 
Crédito Suplementar, no valor de R$ 20.005.000,00 (vinte milhões e cinco 
mil reais), para atender despesas de custeio do grupo de média e alta 
complexidade com prestador de serviços da Rede Contratada, Sentenças 
Judiciais e Emendas Parlamentares.

Contando com o espírito público de V. Exª. e dignos pares, solicitamos 
que o Projeto de Lei n. 69, objeto desta Mensagem, seja votado e aprovado, 
em regime de urgência, conforme dispõe o art. 39 da Lei Orgânica do 
Município e as regras regimentais desse Excelso Poder Legislativo, para darmos 
prosseguimento à execução orçamentária proposta.

Atenciosamente,
 
ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES

Prefeita Municipal

PROJETO DE LEI n. 10.719, DE 11 DE JULHO DE 2022.

“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO 
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 
20.005.000,00”.

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito 
suplementar ao Orçamento Municipal, aprovado pela Lei n. 6.767, de 29 de 
dezembro de 2021, no valor de R$ 20.005.000,00 (vinte milhões e cinco mil 
reais), destinados ao reforço da dotação orçamentária discriminada conforme 
anexo único desta Lei, sem utilização do limite de 15%.

Parágrafo único. As suplementações serão compensadas nas formas 
dos incisos de I a III, do § 1º, do art. 43, da Lei (Nacional) n. 4.320, de 17 de 
março de 1964. 

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

 
CAMPO GRANDE - MS, 11 DE JULHO DE 2022. 

ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES 
Prefeita Municipal

PROJETO DE LEI Nº 10.720/2022

INSTITUI O DIA MUNICIPAL DA 
ACESSIBILIDADE NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE-MS 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS 
APROVA:

Art. 1º. Fica instituído no âmbito do Município de Campo Grande-MS, o 
Dia Municipal Da Acessibilidade, a ser comemorado anualmente no dia 05 de 
dezembro.

Parágrafo único. O dia instituído no caput deste artigo passará a 
constar do Calendário Oficial de Eventos do Município.

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

Sala das Sessões, 13 de julho de 2022.

Vereador Otávio Trad
PSD

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem como objetivo instituir o Dia Municipal Da 
Acessibilidade, a ser comemorado anualmente no dia 05 de dezembro, com 
vistas a promover e estimular ações proativas em direção à construção de uma 
sociedade inclusiva que possibilite igualdade de oportunidades. 

A propositura tem o condão de conscientizar a população sobre o 
tema, vez que se refere a possibilidade e condição de alcance, percepção 
e entendimento para a utilização, em igualdade de oportunidades, com 
segurança e autonomia, do meio físico, do transporte, da informação e da 
comunicação, inclusive dos sistemas e tecnologias de informação, bem como 
de outros serviços e instalações

No tocante à acessibilidade para as pessoas com deficiência e/ou 
mobilidade reduzida, trata-se da possibilidade de uma vida independente e 
com participação plena em todos os seus aspectos; e para todas as pessoas, 
em diferentes contextos, pode proporcionar maior conforto, facilidade de uso, 
rapidez, satisfação, segurança e eficiência.
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Conforme a Lei Federal nº 10.098/2000, ficou estabelecido o dia 05 de 
dezembro como o Dia Nacional da Acessibilidade, referida legislação institui 
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 
com deficiência ou mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e 
de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção 
e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. 

Em que pese a importância do tema, a acessibilidade ainda não possui 
data oficial instituída em nosso município, razão pela razão pela qual apresento 
o presente projeto de lei, contando com o apoio dos Nobres Edis para sua 
aprovação.
                                            Sala das Sessões, 13 de julho 
de 2022.

Vereador Otávio Trad
PSD

PROJETO DE LEI N 10.721/2022

INSTIUI O “PRÊMIO ESCOLA CONSERVADA” 
QUE PREMIA A DIREÇÃO DE ESCOLA DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO QUE APRESENTAR 
O MELHOR ESTADO DE CONSERVAÇÃO NO 
MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, MS.

APROVA:
 

Art. 1°. - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o “Prêmio Escola 
Conservada” para a direção da escola da rede municipal que apresentar melhor 
estado de conservação. 

Art. 2º. - O Poder Executivo criará uma comissão, formada por 
representantes de Secretarias para avaliação das escolas. 

Art. 3º. - O período para a avaliação da escola com melhor estado de 
conservação será definido pelo Poder Executivo. 

Art. 4º. - As despesas decorrentes desta Lei correrão por dotações 
orçamentarias próprias suplementadas se necessário. 

Art. 5º. - Esta Lei entrará em vigor a contar da data da sua publicação

Campo Grande, MS, 13 de julho de 2022.

DR. VICTOR ROCHA
Vereador

JUSTIFICATIVA

A presente propositura visa a instituir o “Prêmio Escola Conservada” 
para a direção da escola da rede municipal que apresentar melhor estado de 
conservação.

É preciso criar na população a mentalidade de que é melhor conservar 
do que recuperar - cultural e economicamente. 

A conscientização da comunidade escolar pais, alunos e professores para 
o fato de que a verba destinada a reforma de escolas poderia ser utilizada para 
a construção necessária de novas salas de aula e escolas (consequentemente 
abrindo novas vagas na rede municipal de ensino), além da melhoria dos 
salários dos professores, certamente acarretara na preservação do patrimônio 
escolar, seus prédios e instalações. 

Ademais disso, escola limpa, bem conservada e equipada, com espaços 
adequados, equipe comprometida e comunidade atuante em seu cotidiano são 
fatores que fazem parte do que se entende por uma boa escola, um ambiente 
ideal para oferecer condições para que as crianças e adolescentes, de fato, 
aprendam. 

Certos de que a implantação deste projeto desencadeara um novo 
processo no seio comunitário que, naturalmente, se estendera, além da escola 
o nosso Município só tem a ganhar com ele.

Em face do exposto, solicito a colaboração dos membros desta edilidade 
para aprovação da presente propositura, uma vez que revestida de interesse 
público.

DR. VICTOR ROCHA
Vereador

PROJETO DE LEI N 10.722/2022

INSTITUI NO ÂMBITO MUNICIPAL A 
“CAMPANHA DEZEMBRO CARAMELO”, 
DEDICADA A AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO 
CONTRA O ABANDONO DE ANIMAIS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, MS.

APROVA:
 

Art. 1º Fica instituído no calendário Oficial do Município de Campo 
Grande/MS o mês “Dezembro Caramelo”, dedicado a ações de conscientização 
contra o abandono de animais e dá outras providências. 

Art. 2º - A Campanha “Dezembro Caramelo” possui o objetivo de 
conscientizar a população sobre a guarda responsável de animais e desestimular 
o abandono de cães e gatos em parques, avenidas, ruas, bairros e estradas 
da cidade. 

Art. 3º - A campanha deverá ser realizada todos os anos no mês de 
dezembro, época em que o número de abandono de animais aumenta em 
razão da aproximação do período de férias. 

Parágrafo Único – Serão desenvolvidas atividades incluindo, dentre 
outras: 

I – Iluminação de prédios públicos com luzes de cor caramelo; 

II – Promoção de palestras, eventos e atividades educativas; 

III – Veiculação de campanhas de mídias sociais, colocando-se à 
disposição da população informações em banners, cartilhas nas escolas e 
outros materiais ilustrativos, informando sobre o abandono de animais e da 
importância da guarda responsável; 

IV – A difusão por intermédio dos meios de comunicação de massa em 
espaços nobres, de programas e campanhas educativas, e de informações 
acerca de temas relacionados ao abandono de animais e da importância da 
guarda responsável; 

V – a ampla participação das escolas, das universidades e de entidades 
de proteção animal em todo o Território Municipal na formulação e execução 
da campanha; 

VI – a sensibilização da sociedade para a importância da responsabilidade 
com a guarda responsável; 

VII – Outros atos de procedimentos lícitos e úteis para a consecução dos 
objetivos desta campanha;

Art. 4º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 

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

Campo Grande, MS, 13 de julho de 2022.

DR. VICTOR ROCHA
Vereador

JUSTIFICATIVA

A presente propositura visa instituir no calendário Oficial do Município 
de Campo Grande/MS o mês “Dezembro Caramelo”, dedicado a ações de 
conscientização contra o abandono de animais com objetivo de conscientizar a 
população sobre a guarda responsável de animais e desestimular o abandono 
de cães e gatos em parques, avenidas, ruas, bairros e estradas da cidade. 

Em meio ao caos instaurado pela pandemia, muitas famílias ficaram 
desempregadas e aproveitaram para se desfazer dos animais, abandonando-
os nas ruas.

Também é grande o número de abandono de animais sazonais como 
coelhos e mini coelhos – comercializados por ocasião da Páscoa – e animais 
nativos e exóticos (cobras, iguanas, tartarugas etc.). 

O abandono é uma grave e covarde violação dos direitos dos animais. 
Muitos ainda são filhotes quando abandonados, e a expectativa de vida 

desses é, em média, de 2 (dois) anos. 
O nome “Dezembro Caramelo” visa homenagear os cães de rua, 

conhecidos popularmente como “vira-lata caramelo”, e dar visibilidade para a 
campanha contra o abandono de todos os animais em geral. 

Dessa forma, a campanha Dezembro Caramelo é essencial para a 
redução do abandono de animais em Campo Grande. 

Em face do exposto, solicito a colaboração dos membros desta edilidade 
para aprovação da presente propositura, uma vez que revestida de interesse 
público.

DR. VICTOR ROCHA
Vereador

PROJETO DE LEI N 10.723/2022

INSTITUI A “SEMANA DA CIDADANIA” 
NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO 
MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, MS.

APROVA:
 

Art. 1º Incluir no Calendário Oficial do Município a “Semana da 
Cidadania” a ser realizada no mês de outubro na Rede Pública Municipal de 
ensino de Campo Grande/MS. 

Art. 2º - A “Semana da Cidadania” deve ser realizada nas Escolas da 
Rede Municipal de ensino, tendo finalidade cultural e educacional, além de 
envolver os alunos, pais e a comunidade. 
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Art. 3º - A campanha tem por objetivos: 

I – A realização de atividades cívicas com os hinos da Cidade de Campo 
Grande e da República Federativa do Brasil; 

II – A promoção de atividades educativas relacionadas à educação 
ambiental com a finalidade de conscientizar sobre a importância da preservação 
e conservação do meio ambiente; 

III – Conscientização sobre a importância e do cuidado ao patrimônio 
público, demonstrando as consequências do seu desrespeito, além do custo 
gerado à população; 

IV – Enfatizar sobre o papel do cidadão Campo-Grandense, da sua 
importância na estruturação e desenvolvimento do Município, através do 
cuidado e conscientização quanto aos seus deveres;

 V – Conscientizar e enfatizar o direito das pessoas de exercerem 
livremente sua religião, em um ambiente de respeito às diversas crenças, 
religiões, ritos e símbolos sagrados, combatendo a intolerância Religiosa, e 
deixando claro o que consta na Constituição Federal, onde os locais considerados 
sagrados para cada credo devem ser protegidos; 

VI – Conscientizar que o ambiente escolar deve contribuir para a 
formação cidadã da criança e do adolescente, propagando valores humanos 
e incentivando projetos solidários, sendo vedado qualquer tipo de questão 
ideológica. 

Art. 4º - A organização, realização e a seleção de atividades dispostas 
no art. 3º, ficarão sob a responsabilidade da direção das escolas, tendo a 
cooperação dos professores, sob a coordenação da Secretaria Municipal de 
Educação. 

Parágrafo único. A campanha deverá ser realizada em sala de aula ou 
em local diverso, desde que nas dependências das escolas e ser aberto à 
comunidade. 

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por 
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art.6º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Campo Grande, MS, 13 de julho de 2022.

DR. VICTOR ROCHA
Vereador

JUSTIFICATIVA

A presente propositura visa incluir no Calendário Oficial do Município a 
“Semana da Cidadania” a ser realizada no mês de outubro na Rede Pública 
Municipal de ensino de Campo Grande/MS.

As bases da política educacional do país estão contidas na Constituição 
Federal/88, de forma categórica nos artigos 205 a 214, dentre os quais se 
destaca que aos Municípios compete atuar, de forma prioritária, no ensino 
fundamental e na educação infantil, conforme disposto no artigo 211, §2º, 
e que devem ser “fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 
maneira que seja assegurada uma formação básica comum e com respeito 
aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais”, conforme aduzido no 
artigo 210, da CF/88.

Isto posto, este projeto visa conscientizar não apenas os alunos, bem 
como toda a comunidade em volta, tendo como objeto a diminuição dos casos 
de vandalismo no Município. 

O cidadão que aprende a respeitar o que é de todos traz benefícios não 
apenas para si, como também para a cidade de Campo Grande.

São diversos atos de vandalismo que ocorrem no município, como por 
exemplo, placas de identificação com os nomes das ruas e avenidas danificadas, 
além de pichação e danificação de pontos de ônibus. 

O vandalismo consome o dinheiro que poderia ser usado para novos 
atrativos ou mesmo para a ampliação dos espaços de lazer, contudo acaba 
sendo direcionado para consertar equipamentos quebrados e reparação a 
obras públicas danificadas. 

Aprender a ser cidadão e cidadã é, entre outras coisas, aprender a agir 
com respeito, solidariedade, responsabilidade, justiça, não-violência, aprender 
a usar o diálogo nas mais diferentes situações e comprometer-se com o que 
acontece na vida coletiva da comunidade e com o que acontece na sua cidade. 

Esses valores e essas atitudes precisam ser aprendidos e desenvolvidos 
pelos estudantes e, portanto, podem e devem ser ensinados na escola. 

Os valores morais do indivíduo são essenciais para que haja sua inserção 
em comunidade, sendo possibilitado o usufruto de seus direitos e deveres 
como cidadão. Isto posto, a comunidade escolar, junto à família, deve resgatar 
os valores, como o respeito à dignidade da pessoa humana, a fraternidade, e 
solidariedade com toda causa humana. 

Assim, a escola serve como um parâmetro para os alunos, atuando não 
apenas como uma transmissão de normas sociais, mas também demonstrando 
o quanto as pessoas devem viver em comunidade. 

Em face do exposto, solicito a colaboração dos membros desta edilidade 
para aprovação da presente propositura, uma vez que revestida de interesse 
público.

DR. VICTOR ROCHA
Vereador

PROJETO DE LEI N 10.724/2022

“INSTITUI A CAMPANHA MUNICIPAL 
DE ORIENTAÇÃO AOS IDOSOS CONTRA 
FRAUDES E GOLPES NO ÂMBITO DO 
COMÉRCIO ELETRÔNICO E NA INTERNET 
E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, MS.

APROVA:
 

Art. 1º. Fica instituída no âmbito do Município de Campo Grande, a 
campanha municipal de orientação aos idosos contra fraudes e golpes no 
comércio eletrônico e na internet. 

Parágrafo único - A campanha realizar-se-á preferencialmente a partir 
do dia 1º de outubro de cada ano (dia internacional dos idosos) e terá duração 
mínima de 7 dias. 

Art. 2°. A campanha terá duas frentes: uma educativa e outra preventiva. 

1º A frente educativa prestar-se-á a orientar o público idoso quanto aos 
riscos inerentes a: 

I - Navegação na internet e; 

II - Aquisição de bens, produtos e serviços por meio do comércio 
eletrônico. 

2º. A frente preventiva prestar-se-á a orientar o público idoso quanto 
aos métodos aptos a: 

I - Evitar golpes e fraudes no âmbito do comércio eletrônico e; 

II - Garantir a segurança do tráfego de dados durante a navegação na 
internet. 

3º. Os materiais e recursos utilizados nesta campanha serão produzidos 
de forma objetiva, clara e de fácil compreensão pelo público maior de 60 anos. 

4º. As campanhas serão realizadas e divulgadas preferencialmente em 
locais, espaços e canais de tv, rádio, blogs, portais e na página oficial dos 
poderes públicos municipais, utilizados ou frequentados pelo público maior de 
60 anos, nesta Capital. 

5º. O Poder Executivo poderá participar com a divulgação, publicidade 
ou veiculação desta campanha, observando o disposto neste artigo.

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

Campo Grande, MS, 13 de julho de 2022.

DR. VICTOR ROCHA
Vereador

JUSTIFICATIVA

A presente propositura visa orientar pessoas idosas contra fraudes e 
golpes praticados por terceiros de má-fé no âmbito do comércio eletrônico e 
da internet. 

Desde a declaração de pandemia, o volume de transações no comércio 
digital cresceu 75% e, a reboque, as operações bancárias feitas por pessoas 
físicas pelos canais digitais (internet e mobile banking) somaram 60% das 
movimentações. 

Os idosos, obrigados a um confinamento rigoroso, passaram a fazer uso 
das plataformas digitais e foram responsáveis por uma parcela significativa 
desse incremento no e-commerce e nas operações bancárias eletrônicas. 

Eles, porque não estavam - e ainda não estão - habituados a utilizar as 
plataformas digitais, acabaram por se tornar vítimas fáceis de golpistas.

Dessa forma, uma campanha municipal de orientação aos idosos contra 
fraudes e golpes no comércio eletrônico e na internet, objetivo deste projeto, é 
uma forma de, a um só tempo, implementar uma política pública social (arts. 
2º, 3º e 9º, Estatuto do Idoso) e também assistir ao público da terceira idade.

Em face do exposto, solicito a colaboração dos membros desta edilidade 
para aprovação da presente propositura, uma vez que revestida de interesse 
público

DR. VICTOR ROCHA
Vereador


