
UBSF Jardim Presidente

Reunião Abril de 2019 na casa do morador 
Juninho (pedido de construção da praça do 
Campo Belo)

CONQUISTA PARA OS 
MORADORES DO JARDIM 
CAMPO BELO
Após conversa com moradores do 
Jardim Campo Belo, Betinho levou 
suas reivindicações ao executivo 
e também a representantes do 
nosso Estado na bancada federal, 
para revitalização do campo de 
futebol, construção de pista de 
caminhada e academia ao ar livre 
na praça situada entre as ruas 
Regente e Gualter Barbosa. “A 
área estava tomada por mato alto 
e muita sujeira, impossibilitando 
seu uso! Fico feliz em saber que 
os moradores da região agora têm 
mais uma opção de lazer.”, afi rmou 
Betinho.

Vereador pelo terceiro mandato 
consecutivo, Betinho tem 63 pro-
jetos de lei aprovados. Mais de 13 
mil indicações enviadas ao Execu-
tivo e cerca de R$ 1,4 milhão em 
emendas parlamentares destina-
dos a entidades do terceiro setor.

Academia e Campo de Futebol do Jardim Campo Belo
O exercício sempre presente na 
academia ao ar livre 

MAIS SAÚDE PARA A REGIÃO
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O Betinho é fi lho do Nova Lima. Estudou na Escola Estadual Lino Villachá e tem trabalhado com muita dedicação 
em prol de melhorar a vida da população da região. Um dos vereadores mais atuantes na Câmara Municipal de 
Campo Grande, seu mandato tem contribuído para conquistas históricas.

A Q U I  C O M E Ç O U  M I N H A  H I S T Ó R I A

REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL 
LINO VILLACHÁ É CONQUISTA 
PARA A NOVA GERAÇÃO DOS 
ALUNOS

“Estudei nesta escola, ao qual 
tenho muito orgulho. Lembro até 
hoje das salas feitas de madeira! 
Agora, a escola está belíssima.”, 
disse Betinho.

Fachada da Escola Estadual 
Lino Villachá antes da reforma

Inauguração da reforma da Escola Estadual Lino Villachá.

Betinho, em 1989, quando iniciou os estudos no 
Lino Vilachá

Betinho, em 2020, 31 anos depois. O bom fi lho à 
casa honra.

Reforma da piscina do 
Parque Tarsila do Amaral

Reforma das piscinas do 
Parque Tarsila do Amaral

Reforma das piscinas do 
Parque Tarsila do Amaral

Vista aérea da Nova rotatória de acesso aos bairros 
Nova Lima, José Tavares e Oscar Salazar



Duplicação da Av. Zulmira Borba

A Unidade Básica de Saúde da Família Drª. 
Márcia Guedes de Sá foi a primeira a ser 

incluída como UBSF no bairro Nova Lima.

O COMEÇO DA MUDANÇA 
Na primeira etapa, o bairro 
Nova Lima recebeu 20 km de 
pavimentação no quadrilátero 
formado pelas avenidas Cônsul 
Assaf Trad e Zulmira Borba 
e as ruas Marques de Herval 
e Jerônimo de Albuquerque. 
Foram mais 16 km de asfalto nos 
residenciais Oscar Salazar, José 
Tavares, Parque Iguatemi, Tarsila 
do Amaral e Vida Nova.

Obras de drenagem de esgoto, 
antes da pavimentação asfáltica

Início das obras

Acompanhando o projeto do 
asfalto do Nova Lima

Nova rotatória de acesso aos bairros Nova 
Lima, José Tavares e Oscar Salazar

Vistoria das obras de asfalto e construção 
da praça no Bairro José Tavares

ASFALTO E PRAÇA NO 
JOSÉ TAVARES 
Após conversa com moradores 
do bairro José Tavares do 
Couto em 2019, o candidato a 
vereador Betinho levou suas 
reivindicações ao executivo para 
a construção de uma praça com 
pista de caminhada, academia 
ao ar livre e playground para 
as crianças, em uma área 
situada entre as ruas Alcibíades 
Barbosa e Rosa Maria Lopes dos 
Contos. “A área estava tomada 
por mato alto e muita sujeira, 
impossibilitando seu uso! Fico 
feliz em saber que os moradores 
da região terão mais uma opção 
de lazer.”, afirmou na época.

Construção da praça no Bairro José Tavares

Construção da pista de caminhada da praça 
no Bairro José Tavares



Pavimentação da Rua Cândido Garcia de Lima

Instalação de lâmpadas de 
LED em toda a extensão da 
Av. Marquês de Herval

Desde o início de seu mandato, 
Betinho se preocupou com bem 
estar da população de Campo 
Grande. E encaminhou mais de 13 
mil indicações à prefeitura, para as 
7 regiões de nossa Capital serem 
contempladas com melhorias.

Obras de drenagem da Av. 
Cônsul Assaf Trad

Foto: www.campogrande.ms.gov.br
Avenida  Francisco Pereira Coutinho, Bairro Nova Lima

Asfalto nas ruas do Jardim AnacheObras de asfaltamento no Jardim Anache

Implantação do quebra-molas no 
corredor do Nova Lima que dá 

acesso ao bairro José Tavares. 
Avenida Marques de Herval

DA ESPERANÇA À REALIDADE
O projeto de pavimentação do Bairro Nova Lima incluiu também o 
recapeamento de um trecho de 500 metros da Marques de Herval (o 
corredor do Nova Lima, que recebeu novo pavimento, desde o cruzamento 
com a Avenida Cônsul Assaf Trad). Também foram benefi ciadas várias 
vias que tiveram trechos asfaltados na etapa A.

Semáforo da Avenida Consul 
Assaf Trad com a Avenida 

Zulmira Borba, no Nova Lima

Acompanhamento das obras

Foto: www.campogrande.ms.gov.br


