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Vereadores têm até o fim do ano legislativo para votar o projeto

Orçamento para 2021 em Campo Grande 
recebe 567 emendas dos vereadores

Prefeitos eleitos do Centro-Oeste discutem 
com CNM planos para próximos 4 anos

Deputados fazem homenagem 
ao ex-deputado Roberto OrroSTF determina 

e Corregedoria 
da Câmara abre 
processo contra 
Tio Trutis

Andrea Cruz

Durante a sessão ordi-
nária de ontem (24), o vere-
ador Eduardo Romero (Rede) 
apresentou ao plenário as 
567 emendas parlamentares 
ao Projeto de Lei nº 36/2020, 
que estima a receita e fixa 
a despesa do município de 
Campo Grande para o exer-
cício financeiro de 2021, a Lei 
Orçamentária Anual (LOA). 
No ano passado foram apre-

sentadas 715 emendas.
Romero é o presidente 

da Comissão Permanente de 
Finanças e Orçamento e re-
lator da LOA 2021, e inicia a 
análise técnica e financeira 
das emendas apresentadas. 
O vereador vai levar em conta 
a previsão orçamentária do 
Executivo, que é de R$ 4,651 
bilhões para o próximo ano. 
O aumento é de 8,08% em re-
lação à previsão feita na LOA 
anterior para este ano, que era 

de R$ 4,303 bilhões.
Depois da análise, Romero 

vai encaminhar seu relatório 
para a Mesa Diretora da Casa, 
que é a encarregada de pautar 
a votação, que precisa ocorrer 
até a última sessão deste ano 
e também que encerra a atual 
legislatura.

Eduardo Romero destaca 
que, a cada ano, a discussão 
tem ficado cada vez mais ao 
alcance da população para 
que pudesse procurar os par-

lamentares e fazer indicações 
de emendas. Vale lembrar que 
as emendas precisam estar 
adequadas à Lei de dire-
trizes Orçamentárias (LDO) e 
também ao Plano Plurianual 
(PPA). “Aquelas emendas que 
não se encaixam tecnicamente 
ou financeiramente, sempre 
encaminhamos ao executivo 
municipal como sugestão de 
serviços dentro de outras mo-
dalidades da gestão pública”, 
explica o relator.

Andrea Cruz

Prefeitas e prefeitos eleitos 
da Região Centro-Oeste 
(Goiás, Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul) se reúnem hoje 
(25) de forma virtual com diri-
gentes da CNM (Confederação 
Nacional de Municípios), a fim 
de traçar metas de atuação do 
movimento municipalista para 
o próximo mandato que terá 
início em janeiro de 2021. 

A Assomasul (Associação 
dos Municípios de Mato 
Grosso do Sul) é filiada e 
explica que o “1º Encontro de 
Prefeitos Eleitos” teve início 

na segunda-feira (23) e será 
realizado em cada uma das 
regiões do país até o dia 30 
de novembro. 

Passadas as comemorações 
da vitória nas eleições muni-
cipais, os gestores eleitos e 
reeleitos começam a pensar 
no planejamento do mandato 
para melhor atender às de-
mandas de seus cidadãos. 

Para o presidente da As-
somasul e prefeito de Bata-
guassu, Pedro Caravina, esse 
encontro preliminar com a 
CNM é muito importante e, 
segundo ele, a confederação 
é uma grande parceira no 

cumprimento dos desafios da 
gestão local. 

Caravina, que é membro 
do Conselho Político da CNM, 
aconselha os futuros gestores a 
buscarem o entrosamento com a 
principal entidade municipalista 
do país visando aos próximos 
compromissos. Ele cita que, 
apesar de várias conquistas, 
a pauta de municipalista é ex-
tensa e precisa da união de 
todos, uma vez que 2021 será um 
ano de grandes desafios. 

O dirigente também consi-
dera importante cada prefeito 
mobilizar o representante de 
seu município no Congresso 

Nacional (Câmara e Senado), 
onde tramitam várias matérias 
de interesse dos municípios.

O encontro 
A conversa com os gestores 

será dividida por grupos de es-
tados da mesma região e terá 
duração de duas horas. 

Após as reuniões serão en-
caminhados materiais para 
apoiar a transição e os pri-
meiros dias de mandato, bem 
como informações sobre como 
ter acesso a todos os benefí-
cios exclusivos destinados aos 
municípios contribuintes com 
o movimento municipalista.

Felipe Orro ao lado de 
seu pai, ex-deputado 
Roberto Orro, que 
morreu na segunsa-feira 
e foi homenageado

Corregedoria da Câmara 
Federal vai apurar se 
houve falta de decoro 
do deputado Tio Trutis, 
ao forjar atentado

Vereador Eduardo 
Romero dá ciência aos 
vereadores sobre as 
emendas do orçamento
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Os deputados estaduais de 
Mato Grosso do Sul fizeram 
um minuto de silêncio ao 
início da sessão da Assem-
bleia Legislativa pela morte 
do ex-presidente e deputado 
constituinte Roberto Orro. O 
político foi referência para o 
cenário estadual e morreu na 
segunda-feira (23) em Campo 
Grande, aos 83 anos de idade, 
em razão de uma hipertensão 
craniana. Orro lutava há al-
guns anos contra diversos 
problemas de saúde, tendo 
sido internado várias vezes 
nos últimos meses.

O deputado estadual Fe-
lipe Orro, filho de Roberto, 
não participou da sessão e 
prestou homenagem na pá-
gina da rede social. “É com 
profunda tristeza que comu-
nico o falecimento de meu 
pai, Roberto Moaccar Orro. 
Homem íntegro, humano, dono 
de uma conduta ética e ili-
bada, exemplo de dignidade e 
desprendimento. Desde já, em 
nome de nossa família, agra-
deço todas as mensagens de 
conforto e oração recebidas.”

O presidente da Assem-
bleia, Paulo Corrêa (PSDB), la-
mentou a grande perda. “Com 
pesar recebemos a notícia do 
falecimento do ex-deputado e 
ex-presidente da Alems Ro-
berto Orro, pai do nosso nobre 
colega Felipe Orro. Roberto 
era um homem à frente de 
seu tempo, com uma história 
de vida entrelaçada ao Mato 
Grosso do Sul, e com uma 
bandeira de atuação que já 
deixou um legado para toda 
sociedade. Sua luta pelo meio 
ambiente, na defesa do Pan-
tanal que tanto amava, sua 
paixão pelo debate de ideias 
e pela democracia, e seu in-
cessante trabalho por sua 
região e seu Estado ficarão 
marcados eternamente na me-
mória de todos que tiveram o 
privilégio de convivo com este 
grande homem público. Perde 

o Estado, perde o Brasil!”, 
declarou.

O governador Reinaldo 
Azambuja decretou três dias 
de luto oficial no Estado. Em 
nota, Azambuja lembrou a 
trajetória do ex-deputado e 
lamentou a perda do líder e re-
gistra sua solidariedade ao de-
putado Felipe Orro, à família e 
ao povo de Aquidauana. 

O velório foi realizado no 
período da manhã em Campo 
Grande e depois o corpo se-
guiu para sepultamento em 
Aquidauana. 

História
Deputado constituinte, Ro-

berto Orro também contribuiu 
com a elaboração da primeira 
Constituição estadual, pro-
mulgada no dia 13 de junho 
de 1979, em solenidade pre-
sidida pelo deputado Londres 
Machado, quando a Assem-
bleia Constituinte passou a 
ser denominada Assembleia 
Legislativa e os deputados 
constituintes tornaram-se de-
putados estaduais.

Roberto Orro exerceu o 
mandato de deputado esta-
dual na Alems por quatro  
vezes, e foi presidente da Casa 
de Leis na 5ª Legislatura, em 
sua primeira composição de 
Mesa Diretora, de fevereiro 
de 1995 a janeiro de 1997. 
Sob seu comando, houve uma 
sessão solene que inaugurou 
a integração do Parlamento 
Estadual à internet, o que 
possibilitou um maior acesso 
da população a todo o trabalho 
e ação desempenhados pelos 
deputados estaduais de Mato 
Grosso do Sul.

Em 1986, foi eleito suplente 
de senador e assumiu a Se-
cretaria de Justiça do Estado. 
Sua trajetória política foi mar-
cada pela defesa dos direitos 
humanos, pela luta em favor 
da anistia e pela redemocra-
tização do país. Roberto Orro 
deixa duas filhas e um filho, 
o deputado estadual Felipe 
Orro, 9 netos e uma bisneta. 
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Rafael Ribeiro

O deputado federal Loester 
Carlos Gomes de Souza, mais 
conhecido como “Tio Trutis” 
(PSL), acusado pela Polícia 
Federal de forjar um atentado 
contra si e preso no último 
dia 12 com armas de fogo sem 
registro, tem cinco dias para 
apresentar defesa na Correge-
doria da Câmara Federal, após 
abertura de processo para de-
cidir se houve quebra de de-
coro parlamentar. A pena pode 
variar até a perda do mandato.

O deputado corregedor da 
Casa, Paulo Bergston (PTB-
-PA), abriu o inquérito in-
terno após o STF (Supremo 
Tribunal Federal) enviar, na 
semana passada, ao Parla-
mento os detalhes do caso no 
qual Trutis é acusado pela 
ministra Rosa Weber de porte 
de arma de uso restrito, dis-
paros de arma de fogo em via 
pública e falsa comunicação 

de crime de atentado.
O jornal O Estado tentou 

resposta da assessoria de 
Bergston, mas não obteve res-
posta até a conclusão desta 
reportagem. 

Até então, Trutis não havia 
sido pronunciado na Comissão 
de Ética da Câmara por ne-
nhum partido ter entrado com 
representação contra ele, se-
gundo a assessoria da Casa. A 
reportagem apurou que duas 
bancadas com representação 
de deputados de Mato Grosso 
do Sul buscam informações 
sobre os desdobramentos da 
operação que prendeu Trutis 
para pedir providências. O 
PT, que no Estado tem Vander 
Loubet em seu quadro, é um 
dos que estariam de olho, 
apesar de não confirmar nada 
oficialmente.

Seguindo as normas in-
ternas, após Trutis apresentar 
suas justificativas, a Corre-
gedoria Parlamentar elabora 

um parecer que decide se ele 
quebrou ou não o decoro e 
o encaminhamento ou não à 
Mesa Diretora, responsável 
por abrir o caso no Conselho 
de Ética.

A Casa de Leis ainda não 
tem conhecimento dos autos, 
mas essa é a praxe em casos 
do tipo, sendo que o julgamento 
na Câmara tem teor político. 
Conforme o tipo de represen-
tação, cabe desde reprimenda, 
suspensão de mandato por até 
seis meses, ou a perda de man-
dato. Para essa última pena 
valer, o julgamento de Trutis 
será no plenário.

Trutis não fala com a im-
prensa sul-mato-grossense. 
Desde a sua prisão, ele só se 
manifesta sobre os fatos pelas 
redes sociais. Na última pos-
tagem, no dia 13, às vésperas 
da eleição municipal, reiterou 
que não foi preso e que os fatos 
apresentados são mentirosos. 

Segundo a PF, Trutis forjou 

atentado em fevereiro deste 
ano, na BR-060, entre Si-
drolândia e Campo Grande. 
Além disso, arquitetou es-
quema para ter acesso a armas 
por meio de laranjas, já que 
tem impeditivo legal para isso.

Declaração do próprio par-
lamentar informou à PF que 
ele responde a processo por 
violência doméstica e por isso 
não pode registrar armas em 
seu nome. No dia da operação, 
acabou preso por estar com 
material bélico para o qual não 
possui autorização, em sua 
casa em Campo Grande.

Os policiais encontraram 
três armas de fogo da marca 
Taurus: uma pistola 9mm, um 
revólver calibre 357 e o fuzil 
5.56. Pelo artigo 53 da Consti-
tuição Federal, Trutis cometeu 
crime inafiançável e deveria 
ficar preso, já que fuzil é arma 
considerada de uso restrito. 
Mas as penas mudaram para 
o flagrante de arma de fogo. 


