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Todas as medidas protetivas, como fechamento ao público, serão mantidas

Deputados voltam do recesso 
parlamentar nessa segunda-feira

Cabo Casemiro quer ser 
vereador e contar com uma 
assistente social no gabinete

Parlamentares de MS divergem sobre proposta fatiada da reforma tributária

Contar representa Alems no 
Conselho de Segurança Pública
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Rafael Belo

Os deputados estaduais de 
Mato Grosso do Sul voltam 
do recesso parlamentar nessa 
segunda-feira (3), mas conti-
nuam com todas as medidas 
protetivas conforme Ato n° 
17/2020, D.O. n° 1.837, que 
fica em vigor até o dia 31 de 
agosto de 2020, com a sus-
pensão nas dependências da 
Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso do Sul (Alems) 
do atendimento ao público. Há 
mais de 14 dias, o presidente 
da Assembleia, o deputado 
Paulo Corrêa (PSDB), o depu-
tado Neno Razuk (PTB) e mais 
quatro servidores da Casa de 
Leis testaram positivo para co-
ronavírus (COVID). Agora no 
retorno, é orientado para que 
se reduza ao máximo o “trân-
sito” de funcionários dentro 
da Casa de Leis e, se mais um 
servidor apresentar qualquer 
sintoma ou tiver contato com 
pessoas que testaram positivo, 
que procurem a sala médica 
imediatamente.

A Assembleia segue com 
a obrigatoriedade do uso de 
máscaras e, para o presidente, 
todas as medidas protetivas 
seguem sendo tomadas com 
30% dos funcionários traba-
lhando com foco em salvar 
vidas. “Vamos continuar fo-
cando em salvar vidas e a 

Com mais de 100 elogios, 
três medalhas de reconheci-
mento dos serviços prestados 
(Medalha do Mérito Policial Mi-
litar entregue pelo governador 
Reinaldo Azambuja, Medalha 
Tiradentes de reconhecimento 
entregue pela Câmara dos Ve-
readores e a medalha de 10 
anos de corporação) e sem ne-
nhuma punição, o policial mi-
litar cabo Casemiro, 39 anos, é 
pré-candidato a vereador pelo 
PSD. Há quatro anos saiu como 
vereador a convite do prefeito 
Marquinhos Trad (PSD) e era 
o único a representar sua 
classe no partido. Conseguiu 
454 votos sem gastar nada em 
dois meses de campanha e 
hoje, com estrutura, proposta, 
projeto e equipe, acredita con-
seguir conquistar a vereança. 

“Sempre trabalhei no lado 
externo da política, quando 
o Marquinhos era deputado 
estadual. Meu trabalho prin-
cipal era na minha região do 
Anhanduizinho. Em 2016, a 
chapa não fechava e ele me 
disse que precisava de votos 
na segurança pública. Não me 
prometeu nada e eu topei para 
trabalhar com as bandeiras da 
segurança pública, desenvol-
vendo ainda mais os guardas 

municipais que hoje são um 
braço muito importante, a as-
sistência social, além de saúde 
e educação”, pontuou.

Cabo Casemiro quer levar 
sua experiência de 16 anos na 
polícia para a criação de pro-
jetos. “São todos sem fins lu-
crativos, em que entregamos 
desde marmita para mora-
dores de rua aos sábados e 
entrega de 50 a 100 cober-
tores, a almoço beneficente 
mensal para ajudar uma 
família escolhida. Também 
quero implantar o projeto 
‘pé no chão’ que alimenta as 
crianças, adolescentes e ofe-
rece atividades desportivas 
no contraturno escolar. Isso 
salva vidas. Vejo crianças 
com 7 anos vendendo drogas 
e ganhando benefícios do tra-
ficante, enquanto o pai tra-
balhador não está em casa. 
Quero poder oferecer reforço 
escolar e inglês para nossos 
jovens poderem melhorar a 
vida”, analisou.

O pré-candidato também 
quer ser inovador e levar para 
o gabinete, se eleito, uma as-
sistente social a fim de melhor 
entender e encaminhar os 
cidadãos. Ele é casado e tem 
um filho de 5 anos. (RB)

Ainda não chegou ao Senado 
a proposta fatiada da reforma 
tributária que, de acordo com 
informações da assessoria do 
Ministério da Economia, vai 
taxar transações financeiras de 
maneira permanente, aumentar 
a isenção do Imposto de Renda 
de R$ 1.903,99 por mês para 
cerca de R$ 3 mil, diminuir as 
deduções por despesas médicas 
e educacionais e criar uma co-
brança de imposto maior para 
os ricos. Os deputados de Mato 
Grosso do Sul divergem no po-
sicionamento sobre a reforma e 
o Senado ainda aguarda chegar 
a proposta. 

O deputado federal Fábio 
Trad (PSD) não aceita a forma 
como está chegando ao Par-
lamento a reforma e não quer 
mais tributação para os brasi-
leiros. “Sou contra o fatiamento 

da reforma tributária. É uma 
estratégia política arriscada do 
governo federal que não en-
contra, inclusive, apoio signi-
ficativo de parlamentares do 
centro, centro-direita e centro-
-esquerda. E a criação de tri-
butos é absolutamente despro-
positada. O Brasil é um país 
com carga tributária elevada 
incompatível com um país de 
renda média que é”, avaliou. 

Trad acredita em uma tribu-
tação de acordo com a renda do 
cidadão. “Se não houver alter-
nativa, que aumente então as 
alíquotas do imposto de renda: 
quem tem mais renda paga 
mais, quem tem menos paga 
menos. Agora criar um tributo 
como se propõe é desarrazoado 
e, mais, convido o governo a 
rever a política de desoneração, 
incentivo e renúncias fiscais, 

que hoje impactam em R$ 400 
bilhões ao ano. É preciso uma re-
visão técnica para avaliar quais 
a renúncias são importantes 
manter e quais são prescindí-
veis. Isso poderia gerar uma re-
ceita adicional de R$ 60 bilhões, 
no caso de haver um corte global 
de 15% sob o montante total sob 
essas renúncias e desonera-
ções”, analisou.

Já o deputado federal do PT 
Vander Loubet destaca a im-
portância para o Brasil realizar 
uma reforma tributária, mas, 
para ele, é preciso discutir e 
definir qual tipo de reforma que-
remos. “Se é uma que apenas 
unifique impostos e mantenha 
a carga tributária como está ou 
uma que realmente avance na 
questão da justiça tributária e 
isente as camadas mais pobres, 
cobrando mais de quem pode e 

deve pagar mais”, afirmou.
O petista analisou erros e 

inconsistências em algumas 
propostas apresentadas pelo 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, que são inaceitáveis. 
“A ideia de uma nova CPMF, 
por exemplo, é absurda. Temos 
de lembrar que houve a der-
rubada da CPMF no fim de 
2007, época em que os recursos 
arrecadados eram destinados 
exclusivamente ao custeio da 
saúde pública, da Previdência 
Social e do Fundo de Combate 
e Erradicação da Pobreza. De lá 
para cá sempre houve o entendi-
mento do Congresso Nacional de 
que esse tributo não devia voltar 
a existir. Também é bom lembrar 
que, na campanha eleitoral de 
2018, o Bolsonaro disse que não 
recriaria a CPMF”, pontuou.

“A ideia de desonerar as 

camadas mais pobres e os que 
ganham menores salários é 
importante, é uma ideia muito 
válida. Mas fazer isso criando 
a CPMF não parece fazer 
sentido, porque você estaria 
dando de um lado e tirando de 
outro, principalmente no caso 
da classe média.”  

Já a presidente da Comissão 
de Constituição, Justiça e Ci-
dadania (CCJ), Simone Tebet 
(MDB),  quer um pouco mais de 
tempo para ver sobre o que pode 
falar. Ela só sabe por notícias 
do material que deve estar no 
Senado na próxima semana. 
Ontem (30), a Comissão Mista 
Temporária da Reforma Tribu-
tária tinha previsão de receber 
a proposta, o que não aconteceu. 
Mas a senadora opinou sobre o 
esqueleto da reforma.

“Temos de trabalhar pela 

reforma mais ampla possível, 
pode ser, e é o que governo 
federal pensa,  a não inclusão 
neste momento do ICMS e do 
ISS. Indo na linha da unifi-
cação do impostos federais, 
na desoneração da folha e 
desburocratização. Se nós 
conseguirmos avançar nisso, 
vamos avançar muito. 

Mas precisamos entender, 
dentro desta reforma, qual é a 
base, qual é o esqueleto qual é 
a espinha dorsal da proposta. 
É muito importante entrar 
com a segunda e terceira fase 
desta reforma que é o IPI, a 
desoneração da folha e que 
informe onde quer chegar, 
para tranquilizar aqueles se-
tores que em princípio podem 
parecer que vão ser prejudi-
cados e vão ser compensados 
de outra forma”, refletiu. (RB)

Andrea Cruz

O deputado estadual Ca-
pitão Contar (PSL) tomou 
posse na quarta-feira (29), 
como membro titular do Co-
nesp-MS (Conselho Estadual 
de Segurança Pública e Defesa 
Social de Mato Grosso do Sul). 
Ele ocupará por dois anos uma 
cadeira como representante 
da Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso do Sul dentro do 
conselho. O evento foi reali-
zado de forma remota, diante 
das precauções da COVID-19. 

O conselho é formado por 
autoridades de diferentes ór-
gãos do Estado. Para o depu-
tado, uma das estratégias em 

relação à segurança pública 
deve ser voltada para forças 
policiais. “Temos de fortalecer 
nossas equipes policiais que 
estão na linha de frente no 
combate à criminalidade, mas 
também temos que prepará-
-los de forma emocional. Este 
é o papel deste Conselho, pro-
porcionar um diálogo amplo 
entre os membros para que 
possamos abastecer nossas 
forças de segurança e ajudar 
toda a sociedade do nosso Es-
tado”, ressalta o parlamentar.

O Conesp é formado por 
membros das polícias Civil 
e Militar, além do Corpo de 
Bombeiros, MPMS (Ministério 
Público de Mato Grosso do 

Sul), TJMS (Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso do Sul), OAB/MS 
(Ordem dos Advogados do Brasil 
de Mato Grosso do Sul), do sis-
tema penitenciário, Sejusp-MS 
(Secretaria de Estado de Justiça 
e Segurança Pública de Mato 
Grosso do Sul), representante da 
Secretaria de Direitos Humanos, 
além da Assembleia Legislativa.

saúde de servidores, parla-
mentares e população como 
temos feito desde o início 
da pandemia. Mesmo assim, 
temos feito nosso papel para 
o qual fomos eleitos apre-
sentando requerimentos, in-
dicações e projetos de lei di-
recionados, também, a toda 
esta situação de pandemia”, 
declarou Paulo Corrêa.

Logo que começou o recesso 
parlamentar, a Casa de Leis 
passou por procedimento de 
sanitização  para realizar hi-
gienização de todos os setores, 

com produtos recomendados 
pela Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) para 
combate ao coronavírus.

O deputado Zé Teixeira 
(DEM) disse que a Assem-
bleia Legislativa tomou todas 
as medidas necessárias para 
a segurança dos servidores, 
como a realização de exames, 
disponibilização de álcool gel 
nas dependências da casa, 
aferição de temperatura, hi-
gienização dos locais de uso 
comum, isolamento dos be-
bedouros e sanitização do 

prédio. “Foi feito todo o pos-
sível para segurança de todos, 
porém, mesmo assim, apa-
receram casos de COVID-19 
nas dependências da Casa de 
Leis. Por este movido, solicitei 
o fechamento total da Assem-
bleia Legislativa por 15 dias. 
O tempo é suficiente para uma 
completa higienização da Casa 
de Leis”, explicou Zé Teixeira, 
afirmando que a medida, em 
sua opinião, é “emergencial e 
necessária”. No dia 4 de maio 
de 2020 a primeira sanitização 
já havia sido feita.


