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Falta de organização

O deputado Barbosinha (DEM) usou o período de ex-
plicações pessoais ontem (8) para criticar a organização 
das eleições para conselheiros tutelares em Dourados. Ele 
relatou ter ficado na fila por 1h30 e que, por seu tamanho, 
pessoas foram impossibilitadas de votar e muitos desis-
tiram. A cidade teve apenas um ponto para a realização do 
pleito, com sete salas disponíveis. Era muita gente e pouco 
espaço. 

Reforma da Previdência

A votação em segundo turno da reforma da Previdência 
no plenário do Senado Federal deve ser feita na semana do 
dia 22 de outubro, avaliaram senadores, ontem (8). A sena-
dora Simone Tebet (MDB-MS) afirmou que, mesmo ficando 
para ser concluída no dia 22, a reforma da Previdência 
deve passar sem mudanças em relação ao primeiro turno, 
já que “não cabem mais emendas de mérito”. A previsão 
foi feita após reunião de líderes partidários conduzida pelo 
vice-presidente do Senado, senador Antonio Anastasia 
(PSDB-MG).

Orientação aos pacientes de câncer
Na sessão de ontem (8), o deputado estadual Marçal 

Filho (PSDB) apresentou projeto de lei que institui em 
Mato Grosso do Sul o “Oncodia de prevenção e atendi-
mento aos pacientes de câncer”. A matéria segue agora 
para análise da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação (CCJR). O objetivo, conforme o parlamentar, é 
estabelecer um dia na semana para o atendimento am-
bulatorial, acompanhamento, orientação, assistência e 
promoção da saúde de pacientes oncológicos cadastrados 
e vinculados à rede básica de saúde. “A ideia é possibilitar 
a gestão do cuidado, o monitoramento contínuo, o controle 
social e o fornecimento de informações para subsidiar es-
tratégias de intervenção”, disse o deputado na tribuna. O 
atendimento será realizado por equipes formadas por mé-
dicos, psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros.

Contra discriminação

Pessoas jurídicas ou físicas que promoverem quaisquer 
tipos de atos discriminatórios por motivo de raça ou cor 
em Mato Grosso do Sul podem ser punidas por força da 
Lei Estadual nº 5.388/2019, de autoria do deputado Pedro 
Kemp (PT), que subiu à tribuna da Assembleia Legislativa 
ontem (8) para defender a regulamentação da nova nor-
mativa. A lei sancionada pelo governo do Estado já estabe-
lece multas de até 3 mil Uferms – o equivalente neste mês 
de outubro a R$ 86.310 –, além de possível cassação de 
licença estadual de funcionamento de empresas que prati-
carem tais atos. 

Orçamento para 2020
A Câmara Municipal de Campo Grande promove hoje (9) 

às 9 horas, audiência pública para discutir a Lei Orçamen-
tária Anual (LOA), que estima receita e fixa despesa do 
município de Campo Grande para o exercício financeiro de 
2020. O orçamento previsto no Projeto de Lei nº 9.533/19, 
de autoria do Executivo, é de R$ 4,3 bilhões para o próximo 
ano. O vereador Eduardo Romero, presidente da Comissão 
Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização da 
Casa de Leis, será o relator da proposta e propôs a audi-
ência desta quarta. A audiência deve contar com a pre-
sença do secretário municipal de Finanças e Planejamento, 
Pedro Pedrossian, para apresentar à população os princi-
pais pontos do Orçamento 2020, os investimentos, planeja-
mentos para elevar a receita e as despesas previstas. 

Alberto Gonçalves e Julia Renó

Bastidores

Política

Governador de MS participou do Fórum Nacional de Governadores 

Reinaldo defende força-tarefa  
no combate ao crime organizado
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Em “regime de urgência” 
foi votado na Câmara Muni-
cipal de Campo Grande ontem 
(8) o projeto ISSQN (Imposto 
sobre Serviços de Qualquer 
Natureza) sobre a taxação na 
empresa que presta serviço de 
transporte público, o Consórcio 
Guaicurus. Por 21 votos a 6 os 
vereadores aprovaram a co-
brança do imposto.

A cobrança passa a valer a 
partir de 2020 e, conforme o 
texto, aplicada de forma fracio-
nada, será de 1,5% no primeiro 
ano, 3% no ano seguinte, e 5% 
no terceiro ano. O projeto faz 
parte de uma adequação ao 
Plano de Promoção do Equilí-
brio Fiscal do Governo Federal, 
conhecido popularmente como 
Plano Mansueto, que prevê 
empréstimos para estados 
e municípios, desde que se 
enquadrem dentro de alguns 
parâmetros, entre eles a dimi-
nuição de benefícios fiscais em 
níveis municipal e estadual.

Contrário à proposta, o ve-
reador André Salineiro (PSDB) 
chamou a implementação es-
calonada do ISS de “isenção 
velada”, ao passo que o colega 
de casa, o vereador Vinicius 
Siqueira (DEM), distribuiu aos 
parlamentares um relatório 
a fim de estudar a fundo as 
contas relacionadas ao Con-
sórcio Guaicurus. “Contratei 
um profissional que é enge-
nheiro civil com doutorado e 
pós-doutorado em Transporte 
Público. Ele fez um estudo 
considerando queda de fatu-
ramento por questão do Uber, 
relacionado a vários fatores. 
O profissional chegou à con-
clusão de que o consórcio vai 
ter um lucro de quase R$ 180 
milhões acima do ganho que 
eles já estavam prevendo. 
Então, nossa defesa é de que 
eles devem pagar o imposto 
e que a tarifa não deve ser 
aumentada”, afirmou Siqueira.

Alberto Gonçalves

O governador Reinaldo 
Azambuja defendeu ontem 
(8), em Brasília, no VII Fórum 
Nacional de Governadores, a 
criação de uma força-tarefa 
para combater o crime orga-
nizado no Brasil. Ele reforçou 
a necessidade de a União des-
contingenciar R$ 650 milhões 
do Fundo Nacional de Segu-
rança Pública e a criação de 
núcleos de inteligência nos es-
tados que fazem fronteira com 
o Paraguai e a Bolívia.

 Para o governador, somente 
unidos os gestores estaduais 
vão obter algum resultado posi-
tivo no combater o crime orga-
nizado. “Nós não vamos vencer 
esta guerra nos morros do Rio 
de Janeiro se não começarmos 
essa blindagem com núcleos de 
inteligência em Mato Grosso do 
Sul e Mato Grosso, que são os 
estados mais sensíveis”, des-
tacou o governador sul-mato-
-grossense. Para tanto, ele 
propôs a abertura de “discussão 
com o governo federal para des-
burocratizar. Dos poucos re-
cursos que estão vindo para 
os estados, que possamos usar 
conforme a nossa necessidade e 
não seguindo critérios definidos 

pelo governo federal”, afirmou 
Azambuja, explicando que é ne-
cessário também  buscar o des-
contingenciamento de R$ 650 
milhões da área de segurança.

 Para viabilizar essas pro-
postas, Azambuja enfatizou a 
importância  de os governadores 
criarem uma “força-tarefa” , ex-
plicando que “se fizermos uma 
blindagem na fronteira, já  que 
a maior parte das armas entra 
no país pela Bolívia e pelo Para-
guai, e instalarmos um núcleo 
de inteligência, conseguiremos 
atingir as facções. Hoje nós es-
tamos só prendendo os mulas, 
os pequenos. Os grandes não 
pegamos. Vão ser os núcleos de 

inteligência que alcançarão o 
cerne das facções criminosas”.

Central de Inteligência
 No fim do ano passado, o go-

vernador entregou ao atual mi-
nistro da Justiça, Sérgio Moro, 
uma proposta para instalação 
em Campo Grande da Central 
Integrada de Inteligência, como 
forma de efetivar o combate ao 
tráfico e ao contrabando. Esse 
núcleo de inteligência é consi-
derado  útil por Azambuja para 
pegar as grandes corporações 
do crime e para o fortaleci-
mento das forças federais nas 
fronteiras.

  Os governadores também 

discutiram a criação do novo 
Fundeb (Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação), que 
prevê aumento do repasse de re-
cursos federais para os estados.

A proposta em discussão 
(PEC 15/2015) garante uma 
regra de transição, na qual o 
governo do Estado deixaria de 
aplicar entre R$ 150 milhões e R$ 
200 milhões por ano para atingir 
o mínimo exigido pelo  Fundeb 
e passaria a receber da União 
R$ 700 mil no primeiro ano de 
vigência da nova lei, chegando a 
R$ 213,2 milhões no prazo de 11 
anos. (Com Secom/MS)

Imposto

Vereadores de Campo Grande aprovam cobrança 
de imposto para empresas de transporte público

Salineiro por sua vez lança 
um desafio: “Pergunte à po-
pulação se ela prefere pagar 
um centavo a mais e ter um 
transporte digno ou continuar 
pagando o que está e ter esse 
lixo de transporte coletivo”.

E explicou que vota contra 
o ISS por ser o que ele chamou 
de “uma isenção mascarada”. 
“Esse projeto na verdade está 

dando uma concessão de des-
conto. Então é isenção. assim 

a gente está votando isenção 
aqui”, enfatizou Salineiro.

Carlão (PSB) – Sim
Vinicius Siqueira (DEM) – Não
Delegado Wellington (PSDB) – Sim
André Salineiro  (PSDB) – Não
Dr. Antônio Cruz (PSDB) – Sim
Dr. Livio (PSDB) – Sim
João César Mattogrosso (PSDB) – Sim
Dharleng Campos (PP) – Sim
Valdir Gomes (PP) – Sim
Cazuza (PP) – Sim
Eduardo Romero (REDE) – Sim
Dr. Cury (Sem Partido) – Sim
Junior Longo (PSB) – Sim
Veterinário Francisco (PSB) – Sim

Dr. Loester (MDB) – Não
Dr. Sami (MDB) - Não
Enfermeiro Fritz (PSD) – Sim
Chiquinho Telles (PSD) – Sim
Ademir Santana (PDT) – Sim
Odilon Junior (PDT) – Sim
Ayrton Araujo (PT) – Sim
Gilmar da Cruz (REPUBLICANOS) – Sim
Betinho (REPUBLICANOS) – Sim
Papy (SOLIDARIEDADE) – Não
Pastor Jeremias Flores (AVANTE) – Sim
William Maksoud (PMN) – Sim
Enfermeira Cida Amaral (PROS) – Sim

Como foi a votação dos vereadores:


