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Será votada hoje a redação final 
e proposta segue para sanção

Consolidação da Mesa 
Diretora da Assembleia para 
novo biênio acontece amanhã

Delegada Sidneia vai ajudar Podemos a 
se estruturar para eleições em 2022
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Na sessão de ontem (8), 
os deputados da Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso 
do Sul (Alems) aprovaram o 
Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (PLOA) de R$ 16,82 
bilhões para 2021, além da 
primeira revisão do Plano 
Plurianual (PPA) para o qua-
driênio 2020-2023, ambas de 
autoria do Poder Executivo, 
que foram votadas em se-
gunda discussão. A redação 
final das matérias será vo-
tada hoje (9) como estipula 
o calendário.

Durante a sessão, o presi-
dente da Assembleia, Paulo 
Corrêa (PSDB), fez a lei-
tura e afirmou que, após o 
parecer favorável da CCJ 
(Comissão de Constituição e 
Justiça), a proposta e as 43 
emendas aditivas de meta es-
tavam aptas a voto. O relator 
do projeto, Eduardo Rocha 

(MDB), emitiu parecer favo-
rável, assim como o deputado 
Barbosinha (DEM), relator 
da Comissão de Finanças 
e Orçamento, que reforçou 
que, das 45 emendas apre-
sentadas pelos deputados, 
houve a rejeição de apenas 
duas delas porque criavam 
despesas. 

“Aprovamos todas as 
emendas de meta, que são 
apenas indicativas e não 
criam despesas. As emendas 
rejeitadas (duas) foram 
porque tratavam de realo-
cação de recursos, sem de-
finir as fontes. Parabenizo 
o governo por relatar no 
projeto todas as circunstân-
cias relacionadas à questão 
econômica e da pandemia. 
É um orçamento que busca 
retratar a realidade do nosso 
Estado contemplando in-
vestimentos, analisando as 
contas públicas, manutenção 
do pagamento do funciona-

Amanhã, dia 10 de de-
zembro, acontece a eleição 
da Mesa Diretora da Assem-
bleia Legislativa de Mato 
Grosso do Sul. A maioria 
dos deputados já concordou 
que a composição atual 
deve ser escolhida para o 
próximo biênio 2021/2022 
pelo corpo parlamentar por 
meio de votação nominal e 
aberta.

Os deputados devem re-
eleger o presidente, depu-
tado Paulo Corrêa (PSDB), 
que nos últimos dias arti-
cula e participa de intensas 
reuniões. 

O primeiro vice-presi-
dente, deputado Eduardo 
Rocha (MDB), também vai 
disputar a reeleição e disse 
que haverá continuidade 
dos trabalhos. O deputado 
Neno Razuk (PTB), que 
está em São Paulo acom-
panhando o pai doente, 
também disputa como se-
gundo vice-presidente.

O deputado Antônio Vaz 
(Patri), que ocupa a 3ª vice-
-presidência, acredita que o 
grupo se manterá por mais 
dois anos. “Acredito que não 
vai mudar nada, mantive 
meu nome na disputa da 3ª 
vice-presidência”, afirmou. 

O primeiro-secretário, 
deputado Zé Teixeira 
(DEM), está com boa expec-
tativa perante a reeleição. 
Ele fez balanço positivo 
sobre a atuação e explicou 
que é responsável pela or-
denação de despesas do 
Parlamento e de reformas 
da Casa de Leis durante 
entrevista a um programa 
da Alems. “O trabalho de re-
forma é reflexo de seis anos, 
pois desde a gestão passada 
fizemos o planejamento da 
construção de novos ga-
binetes, acessibilidade na 
reforma geral da Casa e 
tivemos a meta de concluir 
dentro do duodécimo e fa-
zendo otimização do re-
curso”, citou. O deputado 
Herculano Borges, que atua 
como segundo-secretário, 

também busca recondução 
ao cargo.

O terceiro-secretário, de-
putado Pedro Kemp (PT), 
falou sobre o consenso 
entre os membros do Parla-
mento em eleger os mesmos 
integrantes da Mesa. 

“Nós chegamos ao en-
tendimento entre a maioria 
dos deputados sobre a im-
portância da continuidade 
do trabalho da atual Mesa 
Diretora da Assembleia Le-
gislativa. Nós entendemos e 
avaliamos que foi feito um 
bom trabalho nesses dois 
anos. 

Um trabalho de organi-
zação administrativa da 
Casa e dos processos legis-
lativos, da boa condução 
no processo de pandemia 
e também nas adequações 
físicas; da estrutura física 
da Assembleia. 

Nós entendemos que a 
Mesa Diretora, atendeu a 
contento as demandas das 
cidades, dos parlamentares 
da Casa, dos funcionários 
e não vimos razão para 
promover mudanças neste 
momento.

 Então, a maioria dos 
deputados optou pela con-
tinuidade da Mesa Diretora 
nos próximos dois anos”, 
explicou. 

O deputado estadual Ca-
pitão Contar (PSL) anun-
ciou que vai concorrer ao 
cargo de primeiro-secre-
tário na eleição. “Defendo 
a renovação da Mesa Di-
retora da Alems, para que 
outros deputados possam 
trazer novas propostas e 
estarmos sempre melho-
rando os nossos trabalhos. 
Tenho minhas convicções e 
razões para não votar na 
chapa atual”, explica Ca-
pitão Contar.

Assim, os deputados po-
derão escolher entre Ca-
pitão Contar e Zé Teixeira 
para o cargo de primeiro-
-secretário, posto que admi-
nistra o dinheiro público da 
Casa de Leis. (AC)

A delegada Sidneia Tobias, 
do Podemos, que disputou a 
Prefeitura de Campo Grande 
na eleição municipal, tem 
projetos para ajudar a es-
truturar o partido, promover 
crescimento em Mato Grosso 
do Sul e disputar cargos nas 
eleições de 2022.

O Podemos passou de um 
vereador no Estado para 35 e 
elegeu dois prefeitos este ano, 
o que resulta num saldo ex-
tremamente positivo. Sidneia 
é presidente municipal do Po-
demos Mulher e pleiteia o cargo 
regional para percorrer municí-

pios e levar a ideia do partido de 
centro-direita. “Demos um salto 
e temos um trabalho grande 
para montar o Podemos Mulher 
no Estado, ajudar a executiva 
estadual e as municipais a es-
truturar melhor o partido nos 
lugares em que não está. Que-
remos fortalecer, para que pos-
samos disputar de uma forma 
extremamente forte em 2022 
a fim de concorrer tanto como 
deputado federal quanto esta-
dual”, explicou.

A delegada cita que a re-
lação com o diretório regional 
e o presidente Sérgio Murilo é 

excelente. Ela parabenizou a 
ele e ao grupo que trabalhou 
para renovar a sigla. Questio-
nada sobre a preferência de 
cargo para disputa em 2022, a 
delegada afirmou que isso será 
decidido no próximo ano.

Sidneia disse que a dis-
puta no pleito em 2020 foi 
um verdadeiro aprendizado. 
“Levo [a disputa] como apren-
dizado uma imensa respon-
sabilidade. Eu percebi na 
confiança das pessoas em 
relação a mim. Foram 19.103 
corações que bateram junto 
com o meu na mesma vontade 

Delegada Sidneia diz que meta 
é trabalhar em 2021 para 

colher bons frutos em 2022

de mudança, de querer fazer 
a coisa certa e fazer política 
de forma séria”, disse a de-
legada, que agradeceu aos 
votos e às equipes de trabalho 
do Podemos. (AC) 

Governo e BNDES firmam convênio 
para concessão de parques estaduais

Gruta do Lago Azul, 
em Bonito, é um 
dos locais que farão 
parte do convênio

O governo do Estado e o 
BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social) firmam convênio até 
o fim deste mês, selando a 
adesão de Mato Grosso do Sul 
ao Programa de Concessão de 
Unidades de Conservação da 
instituição. A informação foi 
repassada pelo presidente do 
banco, Gustavo Montezano, 
em reunião virtual realizada 
ontem (8).

“Esse projeto compreende 
a consolidação de parte im-
portante da agenda ambiental 
do governo do Estado, que é 
fundamental não só para Mato 
Grosso do Sul como também 
para o Brasil. Não se trata 
de uma medida isolada, vem 
no bojo de programas que de-
finem a sustentabilidade como 
diretriz do desenvolvimento do 
Estado. Cito o Programa Carne 
Carbono Neutro, o Plano de 
Manejo Integrado de Pragas, o 
estímulo à bioeconomia e à ge-
ração de energia limpa, entre 
outros”, citou o secretário 
adjunto de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Econômico, 
Produção e Agricultura Fami-

liar, Ricardo Senna.
Participaram da reunião, 

além da diretoria do BNDES, 
representantes do Ministério do 
Meio Ambiente, o presidente do 
Conselho e o diretor-presidente 
do Instituto Semeia, respectiva-
mente Pedro Passos e Fernando 
Pieroni, além de secretários de 
entidades ambientais de nove 
estados que integram o pro-
grama nessa fase: Amazonas, 
Bahia, Goiás, Minas Gerais, 
Pernambuco, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Tocantins 
e Mato Grosso do Sul, represen-
tado por Senna.

Essa foi a primeira reunião 
com representantes dos es-
tados desde que o BNDES se 
tornou parceiro do Programa 
de Concessão das Unidades 
de Conservação, disponibili-
zando recursos para financiar 
os estudos de viabilidade. Isso 
aconteceu em agosto deste ano 
e o processo transcorreu com 
velocidade, tanto que o convênio 
será assinado nos próximos 
dias. A expectativa do banco é 
de que todos os trâmites sejam 
finalizados e os parques con-
cedidos para administração de 

empresa privada no máximo em 
um ano e meio.

Mato Grosso do Sul tem 
cinco Unidades de Conser-
vação candidatas à concessão 
e que terão estudo de viabili-
dade financiado pelo BNDES: 
o Parque Estadual das Várzeas 
do Rio Ivinhema, Parque Esta-
dual das Nascentes do Taquari, 
Parque Estadual do Prosa e 
Parque Estadual das Matas do 
Segredo, em Campo Grande; e 
o Monumento Natural da Gruta 
do Lago Azul, em Bonito. Além 
desses, está relacionado no 
programa o Parque Nacional 
da Serra da Bodoquena, ad-
ministrado pelo ICMBio. Já o 
Parque Estadual do Pantanal 
de Rio Negro também deve 

passar por estudo de viabi-
lidade visando à concessão, 
porém em outro programa, do 
Ministério do Turismo.

Confirmada a viabilidade – 
que analisa quesitos como logís-
tica, infraestrutura existente, 
atratividade – a discussão se-
guinte será quanto ao modelo 
de concessão, que pode ser por 
licitação, leilão ou outra mo-
dalidade. A ideia não é tornar 
as Unidades de Conservação 
fontes de renda, porém oferecer 
à população a oportunidade de 
interagir com a natureza, des-
frutar dos parques e com isso 
aprender e ajudar a conservar, 
explicou Senna. “Esse convívio 
fortalece a consciência ecoló-
gica”, acredita.

Parlamentares de 
MS aprovaram 
orçamento do Estado 
para o ano de 2021

Deputados aprovam orçamento estadual 
de R$ 16,82 bilhões para 2021

lismo em dia e sobretudo de 
um Estado que mesmo numa 
retração, continua inves-
tindo no desenvolvimento”, 
disse Barbosinha.

A proposta foi aprovada 
por unanimidade com 20 
votos. O Projeto de Lei nº 
189/2020 estima orçamento 
de R$ 16,82 bilhões para o 

exercício financeiro de 2021. 
Essa previsão considera os 
impactos da pandemia da 
COVID-19, mas também a 
expectativa de recuperação 
econômica. Já a revisão do 
PPA 2020-2023, disposta no 
Projeto de Lei nº 188/2020, 
foi adequada, de acordo com 
o governo, ao cenário de 

pós-pandemia, “tendo sido 
computados os efeitos de-
correntes da COVID-19 na 
receita estadual”.

Os deputados aprovaram 
o orçamento em primeira dis-
cussão em 17 de novembro. 
O orçamento público compre-
ende a elaboração e execução 
de três leis – o PPA, a Lei de Di-

retrizes Orçamentárias (LDO) 
e a LOA –, que, em conjunto, 
materializam o planejamento 
e a execução das políticas 
públicas. O PPA é a previsão 
estratégica do governo para 
um período de quatro anos. 
Já a LDO é o planejamento de 
vigência anual, que também 
direciona a LOA. 


