
Foram instalados elevadores e rampas na Câmara Municipal

Técnico de Segurança do Trabalho há quase duas 
décadas, Betinho sempre se preocupou com o direito à 
acessibilidade. Em 2015, durante seu primeiro mandato 
como vereador, apresentou emenda que previa a ade-
quação dos estabelecimentos públicos de acordo com 
as normas de acessibilidade e segurança.
Incorporada ao texto final do Projeto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias do ano de 2016 e aprovada pelos vere-
adores, a proposta direcionou o Poder Executivo para 
a elaboração de ações que facilitassem o acesso das 
pessoas com deficiência.
 “Quando tomei posse em abril de 2015, meu gabinete era 
no piso superior e vi que um cadeirante não ia conseguir 
chegar até lá, pois não teria acessibilidade nenhuma.Então, 
apresentei minha primeira emenda da LDO, para a acessibi-
lidade em estabelecimentos públicos. Hoje, depois da refor-

BETINHO DEU EXEMPLO E COMEÇOU A MUDANÇA “DENTRO DE CASA”. AGORA, 
QUER LEVAR A INICIATIVA PARA TODO O MS

ma, nosso prédio conta com dois elevadores e rampas para 
os defi cientes. É a casa do povo mais acessível”, relembrou. 
Vereador pelo terceiro mandato consecutivo, Betinho tem 
63 projetos de lei aprovados. Mais de 13 mil indicações en-
viadas ao Executivo e cerca de R$ 1,4 milhão em emendas 
parlamentares destinados a entidades do terceiro setor.

Prédios públicos têm 
mais acessibilidade 
em Campo Grande

conquista do Betinho
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Foram instalados elevadores e rampas na Câmara Municipal

Elevador instalado na entrada  da 
Câmara Municipal de Campo Grande

Elevador instalado no 
interior da Câmara Municipal 
de Campo Grande, para dar 
acesso ao plenário



Após indicação ao executivo, Betinho confere as obras de 
revitalização das piscinas do parque Jacques da Luz

O Betinho é formado como Técnico em Seguran-
ça do Trabalho e há mais de 10 anos luta pelos 
direitos dos profi ssionais desse segmento em 
nossa Capital. Em seu mandato como vereador, 
Betinho atuou e sempre defendeu a categoria, 
elaborando e colaborando em vários projetos de 
lei, emendas e indicações. 
Confi ra abaixo algumas delas:
• lei nº 5.620/15: criação da Semana de Preven-
ção de Acidentes no Trabalho (SEMPAT);
• lei nº 5.737/16: autoriza a criação da Coorde-
nadoria de Segurança e medicina do trabalho;
• lei nº 6.005/18: institui no calendário municipal 
“Abril Verde”, mês de prevenção de acidentes 
no trabalho;

• lei nº 5.791/16: autoriza o poder executivo a conce-
der desconto sobre o valor a ser recolhido de Imposto 
Sobre Serviço (ISS) dos incidentes sobre a constru-
ção civil, quando comprovada a aquisição de material 
de construção dentro de Campo Grande.
Betinho quer continuar seu trabalho e compromis-
so com Campo Grande, sempre com ética, respei-
to, honestidade e fé.
Vereador pelo terceiro mandato consecutivo, Beti-
nho tem 63 projetos de lei aprovados. Mais de 13 
mil indicações enviadas ao Executivo e cerca de 
R$ 1,4 milhão em emendas parlamentares destina-
dos a entidades do terceiro setor.

BETINHO É AUTOR DA LEI 6.005/2018, QUE INSTITUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO 
GRANDE O “ABRIL VERDE”, MÊS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRABALHO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

no trabalho;

COMPROMISSO COM A CLASSE

SEGURANÇA DO 
TRABALHO
ATUAÇÃO DO BETINHO TRAZ BENEFÍCIOS  E 
CONSCIENTIzAÇÃO
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