
BETINHO CONFERE AS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DAS 
PISCINAS NO PARQUE JACQUES DA LUZ

Enquanto vereador, Betinho solicitou diversas melho-
rias para a região das Moreninhas e acompanhou de 
perto as principais reivindicações dos moradores. 
Entre os pedidos estiveram: operação tapa buraco; 
reforma, pintura e construção de quebra-molas; insta-
lação de semáforos; coberturas de ponto de ônibus; 
pavimentação asfáltica; construção ou reforma de 
praças e parques; limpeza de vias, terrenos e calçadas; 
instalação de braços de suporte e lâmpadas; substitui-
ção de lâmpadas queimadas; ronda policial; criação de 
linha de ônibus; etc. 

BETINHO SOLICITOU MELHORIAS PARA REGIÃO DO 
BAIRRO MORENINHAS

“Nosso objetivo é proporcionar uma melhor qualidade 
de vida para a população da nossa Capital, por meio 
de nossas indicações, e consequentemente, da execu-
ção dessas solicitações”, destacou. 
Betinho é  apaixonado por esportes e desde que as-
sumiu o mandato como vereador em Campo Grande, 
sempre se preocupou com o bem-estar da população 
de nossa Capital. Em 2019, esteve na inauguração da 
academia pública de musculação de Campo Grande no 
Parque Jacques da Luz, no bairro Moreninhas. A acade-
mia conta com 12 equipamentos, é climatizada, atende 
15 pessoas por hora e funciona das 6h às 10h e das 
16h às 20h de segunda a sexta. 

SAÚDE, ESPORTE 
E LAZER PARA AS 
MORENINHAS
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O atendimento é personalizado e por horários pré-defi -
nidos, com 2 professores. “Com a academia pública de 
musculação, os moradores do bairro e da região terão 
onde praticar atividade física com segurança e orienta-
ção profi ssiona”, afi rmou. 
Na ocasião, também encaminhou, para o executivo, o 
pedido de revitalização das piscinas do Parque Jacques 
da Luz. “As piscinas estão sujas, precisam urgente-
mente de manutenção, para serem mais uma opção de 
lazer e prática de esportes.”, disse na época. 
Ainda na região, Betinho comemorou a construção da 
praça que está localizada na área de aproximadamen-
te oito mil metros quadrados no quadrilátero formado 
pelas avenidas Grande Floresta, Baobá, Araticun e a rua 
Anaca. A praça terá uma pista de skate, e uma quadra 
de areia para vôlei e beach tênis, campo de futebol, 
banheiros e vestiários.
Vereador pelo terceiro mandato consecutivo, Betinho 
tem 63 projetos de lei aprovados. Mais de 13 mil indi-
cações enviadas ao Executivo e cerca de R$ 1,4 milhão 
em emendas parlamentares destinados a entidades do 
terceiro setor.

Após indicação ao executivo Betinho confere a construção de praça 
incluindo estação de ginástica playground e campo de futebol.
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