


“É preciso ouvir a voz rouca das ruas”.
Ulysses Guimarães

“ A velocidade com que se dá a comunicação 
política nos dias de hoje, eliminando o tempo en-
tre o fato, a percepção do fato, sua repercussão e a 
reação a seus efeitos, traz desafios instigantes para 
quem tem a responsabilidade da gestão e da repre-
sentação dos interesses coletivos. Reclamam uns da 
excessiva, injusta, precipitada e cruel criminalização 
da atividade política, outros comemoram e, muito 
outros, alheiam-se apenas. Verdade é que, na socie-
dade on-line, nunca estivemos tão próximos. Poder 
e Povo, Povo e Poder.

Há um novo cidadão se formando no contexto 
de uma nova sociedade. E a Assembleia Legislativa 
de Mato Grosso do Sul não deixa de perceber as 
novas demandas, os filtros renovados de aferição e 
julgamento, a indignação em certas horas, a gratidão 
em outras e os sonhos de todos, transformando-os 
em atitude, postura e providência.

Diga-se de passagem, e ao contrário do que po-
deriam indicar os julgamentos apressados, a Assem-
bleia Legislativa sempre esteve sensível a seu tempo 
e a sua hora. Agiu nas crises em busca de soluções, 
deu voz a denúncias, amplificando seus efeitos, bus-
cou e encontrou caminhos para combater desigual-
dades e preservar conquistas e direitos. Nem sem-
pre foi vista assim, é verdade, mas, Justiça se faça, 
foi esse o seu papel ao longo dos 40 anos de Mato 
Grosso do Sul.

No início da atual legislatura, quando fui honrado 

pelos colegas com a eleição para a Presidência do 
Legislativo, trazíamos todos as marcas candentes de 
uma campanha eleitoral que rompeu paradigmas e 
nos apontou rumos novos e desafiadores. Ecoavam 
nos nossos ouvidos duras cobranças, exigências fir-
mes de um eleitorado crítico, exigente e informado. 
Era preciso andar rápido.

E andamos.  Iniciamos um conjunto amplo de re-
formas. Adotamos práticas inéditas e decidimos por 
investimentos em equipamento e gente que se mos-
travam urgentes. A Assembleia tinha diante de si o 
desafio de agir, reagir e interagir com a sociedade, 
atendendo o cidadão na velocidade, na intensidade 
e com a objetividade que exigiam cada um e todos.

Hoje, a Assembleia Legislativa está ao alcance 
da mão de qualquer cidadão graças a um aplicativo 
de celular. O trabalho do deputado, os atos oficiais, 
os debates, enfim tudo o que ocorre na Assembleia 
pode ser acompanhado em tempo real, para citar a 
mais emblemática das inovações, definitivamente in-
tegrada e interativa. Uma Casa do seu tempo, que faz 
da modernidade um caminho sem volta. Não seria 
- como não está sendo - fácil, mas era, e continua 
sendo, necessário e impositivo.

A voz rouca das ruas, a que se referia o deputado 
Ulysses Guimarães na luta pela democratização do 
Brasil, mostra que, mais uma vez, aos líderes que não 
querem ter como destino a beira do caminho, que 
lhes cabe seguir os seus liderados”.

Deputado Junior Mochi
Presidente da Assembleia Legislativa

Poder e Povo.
Povo e Poder

“Hoje, a Assembleia Legislativa está 
ao alcance da mão de qualquer

cidadão”.

Aos (e)leitores

Campo Grande, outubro de 2017

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul decidiu 
tornar irreversível sua política de aproximação com o cida-
dão.  Entende que a melhor, mais objetiva e mais constru-
tiva resposta que pode dar à sociedade nestas horas em que 
denúncias e crises despertam indignação e ceticismo é a de 
emprestar ao seu trabalho e de cada um dos seus integrantes, 
transparência e interatividade.

A partir desta 10ª Legislatura , a sintonia com os senti-
mentos dominantes da sociedade passou a orientar o con-
junto de medidas que resultaram na sua modernização. In-
vestimentos em equipamentos e recursos humanos buscam 
melhorar a qualidade do seu trabalho, rompendo alguns 
paradigmas como a realização do primeiro concurso públi-
co, convocação e posse dos aprovados. Vai ao encontro do 
cidadão, permitindo que todos tenham acesso a tudo que 
acontece no âmbito do Legislativo estadual em tempo real, 
seja pela TV Assembleia, site, radioweb, newsletter, seja pelo 
aplicativo para celular.

E é nesse contexto de comunicação ampla, moderna, di-
reta e transparente que a Mesa Diretora decidiu editar esta 
revista, uma publicação que resgata a participação da As-
sembleia Legislativa nos 40 anos de historia de Mato Grosso 
do Sul. História e trajetória de um trabalho que se depen-
desse, de números, apontaria o total de 92 mil proposições 
apresentadas ao longo desse período, defendendo interesses 
das comunidades, desenhando o desenvolvimento do Esta-
do, preservando direitos e alargando nossos horizontes de 
progresso e bem estar. 

História e trajetória de um trabalho que retrata por seus 
protagonistas (deputados estaduais, servidores e cidadãos) a 
vontade da maioria dos sul-mato-grossenses.
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A experiência de compartilhar com meus 
companheiros de parlamento a gestão da As-
sembleia Legislativa, particularmente num 
momento de transição como o que vivemos 
agora, tanto em Mato Grosso do Sul como 
no Brasil, tem sido muito gratificante. Primei-
ro, pela generosidade dos deputados estaduais 
que me escolheram para ocupar a 1ª. Secreta-
ria e, em seguida, me reconduziram; e depois 
pela oportunidade que estamos tendo de rever 
e implantar novas práticas, de buscarmos ino-
vações importantes para o funcionamento da 
Casa e de trazermos uma nova mentalidade de 
gestão, mais próxima do que deseja e exige a 
população.

Como parlamentar já vivendo o sexto man-
dato consecutivo, acumulo uma natural expe-
riência que está sendo muito útil nesse mo-
mento. Vi e vivi muitas fases interessantes da 
história deste nosso parlamento estadual e 
tudo isso me ajuda muito nessa missão. Além, 
é claro, dos princípios e critérios que sempre 
trouxe comigo e tenho empregado com muito 

Deputado Zé Teixeira
1º Secretário da Assembleia Legislativa

critério, principalmente no trato de questões 
ligadas ao nosso orçamento.

Você não pode pegar uma Assembleia Le-
gislativa, que recebe um duodécimo advin-
do do imposto que as pessoas pagam, e ad-
ministrar sem responsabilidade. A Casa não 
é minha, a Casa é do povo. Pensando assim, 
agindo assim e com o apoio de todos os meus 
colegas da Mesa Diretora, a gente conduz sem 
desperdício, permitindo que sejam feitos no-
vos investimentos e ganhando, sobretudo, o 
respeito da sociedade.

Não estou fazendo nada de novo. Estou fa-
zendo economia, gastando só o necessário e 
mantendo as contas da Assembleia Legislativa 
em dia. E, para lembrar, diante de tudo que te-
mos visto nesses dias conturbados, cuidar da 
coisa pública com zelo e respeito é o mínimo 
que podemos fazer. E aqui, queremos fazer o 
máximo, por isso não vamos nos afastar des-
ses critérios.

“Não estou fazendo nada de 
novo. Estou fazendo economia, 

gastando só o necessário e man-
tendo as contas da Assembleia 

Legislativa em dia”.

A casa não é minha.
É do povo.

Uma das características mais impor-
tantes do Poder Legislativo, consagrada na 
Constituição Federal, é exatamente a repre-
sentatividade da vontade popular. Sendo isso 
primordial, tem-se a obrigação de ser o mais 
acessível, transparente e, consequentemente, 
o mais popular possível. A nossa luta aqui na 
Casa de Leis é fazer com que esse poder seja 
cada vez mais próximo da população. 

Tenho grande preocupação e comprome-
timento com isso, mas percebo que, infeliz-
mente, não temos ainda todos os setores da 
sociedade representados aqui na Assembleia 
Legislativa. E como se superar isso? Por  meio 

Deputado Amarildo Cruz
2º Secretário da Assembleia Legislativa

da popularização do parlamento. Como parla-
mentar, tenho uma meta de trabalhar para que 
o parlamento seja cada vez mais fiel àquilo 
que ele representa. Isso é fundamental: torná-
-lo acessível e popular.

A experiência me permite dizer que temos 
avançado nesse sentido, ao longo desses quase 
40 anos de existência, muito até em função 
dos movimentos que foram feitos. Mas temos 
muito a avançar para que esse poder seja, efe-
tivamente, representante dos interesses da po-
pulação de uma maneira geral.

Temos muito
a avançar

“Tenho uma meta de trabalhar para 
que o parlamento seja cada vez mais 

fiel àquilo que ele representa”.



Amarildo Cruz

Luta pelo fim
das desigualdades

DEPUTADOS ESTADUAIS

Mato Grosso do Sul quando foi criado, a 
partir da divisão do Estado do Mato Grosso, ge-
rou muita expectativa em relação ao seu desen-
volvimento. Eu mesmo, quando cheguei aqui, em 
1981, para assumir o concurso público da Secreta-
ria de Fazenda, enxerguei o potencial do Estado, 
pela fartura em riquezas naturais - Pantanal, Bacias 
Hidrográficas -, pela sua localização geográfica pri-
vilegiada, pela diversidade cultural - várias etnias 
indígenas -, pela história da erva mate, enfim, a 
identidade cultural única que o estado tem e que 
conta a sua história, sendo motivo de orgulho para 
quem vive aqui.

Hoje, quando fazemos um balanço dos 40 anos 
do estado, observamos que muita coisa melhorou. 
Atraímos investimentos, pessoas de vários estados 
brasileiros e de outros países, mas penso que tudo 
isso poderia ter sido mais intenso, principalmente 
se olharmos o potencial econômico, social e cultu-
ral do estado.

Tínhamos que ter um olhar especial para o de-
senvolvimento da Costa Leste, por exemplo, que 
está bem na divisa com os estados de São Paulo e 
Paraná. Implantar políticas de atração de investi-
mentos e incentivos fiscais ali. Uma outra questão 
é de enxergar o potencial turístico. Temos quase 

Por um Estado mais
humano para todos

Antonieta Amorim

Antonieta Amorim faz de sua vida uma 
constante e real prova de compromisso com o 
bem-estar das pessoas. São atitudes que propor-
cionam esperança e mostram que ser feliz é um 
direito que ninguém pode tirar dos seres humanos!

70% do Pantanal em Mato Grosso do Sul, um bio-
ma único que pode ser trabalhado no sentido de 
trazer a discussão da alteração do nome para Esta-
do do Pantanal, atraindo turistas do mundo inteiro.

Para os próximos quarenta anos, a previsão que 
faço é que devem ser exploradas em Mato Gros-
so do Sul duas questões muito importantes. A pri-
meira, que é imprescindível, é o desenvolvimento 
sustentável. Será um grande desafio, com certeza, 
temos um dos estados mais ricos em biodiversida-
de do País, então é preciso trabalhar nessa questão. 
A outra é ao que se refere aos mananciais de água. 
Temos a obrigação de nos preocupar com o desen-
volvimento sustentável, para que o estado continue 
sendo um lugar atraente, acolhedor e fraterno para 
a maioria da população que aqui vive.

Assembleia cumpre
o seu papel

Deputado Onevan de Matos
1º Vice-presidente da Assembleia Legislativa

No dia 1° de janeiro de 1979, data da ins-
talação do Estado de Mato Grosso do Sul, fui 
empossado como deputado constituinte e, des-
de então, só deixei de exercer a honrosa missão 
de representar a população de Mato Grosso do 
Sul como deputado estadual quando estive à 
frente da Prefeitura de Naviraí (1989 – 1992). 

Participei ativamente da história de nosso Es-
tado, apresentando projetos de leis e trabalhando 
para obtenção de investimentos aos municípios. 
Em tempos de modernidade e internet, pare-
ce até um devaneio, todavia, costumo lembrar 
que muitos de nossos municípios não possuíam 
acesso asfaltado à capital; alguns outros não pos-
suíam, sequer, energia elétrica e telefone. 

Na condição de deputado constituinte, parti-
cipei da redação da nossa primeira Constituição 
do Estado de Mato Grosso do Sul e, posterior-
mente, em 1989, também ajudei a redigir a ade-
quação do texto constitucional, após a promul-
gação da atual Constituição Federal. 

Mato Grosso do Sul é, indubitavelmente, uma 
terra de oportunidades, cuja força de trabalho de 
nossa gente impulsiona nosso crescimento e de-
senvolvimento social e econômico. 

Cito com muita tranquilidade, nesse contexto, 
que a Assembleia Legislativa tem cumprido, no 
decorrer dessas quatro décadas, o seu papel de 
fiscalizar o Executivo, votar leis e discutir e dia-
logar com a sociedade organizada os principais 
anseios da população de Mato Grosso do Sul. 

Quando olho para trás e vejo os últimos 40 
anos, observo o quanto o Estado cresceu e o 
quanto trabalhamos aqui na Assembleia Legisla-
tiva para assegurar o exercício da cidadania para 
cada sul-mato-grossense. 

Mais do que comemorar os 40 anos de cria-
ção de Mato Grosso do Sul, devemos celebrar 
nosso Estado e continuar vivendo o presente e 
acreditando no futuro.  

Parabéns, Mato Grosso do Sul!

“A Assembleia Legislativa tem cum-
prido, no decorrer dessas quatro 

décadas, o seu papel de fiscalizar o 
Executivo, votar leis e discutir e dia-
logar com a sociedade organizada os 

principais anseios da população”.



Mais que palavras, atitudes: a cidadania não 
pode esperar! Desde muito jovem Antonieta já le-
vantava sua voz contra as injustiças sociais. E não 
ficou só nas palavras. Tomou atitudes.

Filiada ao PMDB, logo destacou-se na militân-
cia junto aos movimentos populares, com sua pre-
sença permanente junto à população, conhecendo 
de perto os problemas de cada comunidade e bus-
cando incansavelmente as soluções, firmando-se 
como liderança política diferenciada.

Com seus conhecimentos e credibilidade, du-
rante oito anos foi um agente facilitador para as 
políticas públicas de desenvolvimento de Campo 
Grande, cujo desempenho serviu de referência 
para outras capitais brasileiras.

Além de resolver as carências mais imediatas 
das populações de baixa renda, Antonieta marcou 
as políticas de inclusão social em Campo Grande 
com um conceito, o da emancipação das pessoas. 
Isso, sim, é construir cidadania, com cidadãos e ci-
dadãs livres!

Em 2005, Campo Grande foi assolada por um 
temporal que há mais de 50 anos não ocorria. A 
fúria das águas inundou e destruiu ruas e casas, 
desabrigando centenas de pessoas. Era o início de 
uma nova administração e a calamidade revelou à 
população a coragem e a determinação de Anto-
nieta, que se juntou aos bombeiros e voluntários 
em pleno temporal para socorrer os desabrigados, 
ajudando a removê-los para locais seguros. E não 
parou aí: liderou grande mobilização em campa-
nhas de doações para recuperar pertences perdidos 
pelas famílias flageladas. A partir desse episódio, 
foi criada a Defesa Civil do Município, que tem 
Antonieta Amorim como madrinha.

À frente do Fundo de Apoio à Comunidade 
(FAC) e como Secretária de Assistência Social, An-
tonieta criou oportunidades para crianças, jovens, 
mulheres, idosos e todas as pessoas em situação de 
risco social. O Instituto Mirim, com metodologia 
inovadora, foi reestruturado e ampliado. Ganhou a 
segunda unidade e fez grandes parcerias, uma de-
las de cooperação técnica firmada na Itália, com 
a Piazza D’Mestieri, para qualificação profissional 
de jovens. Em outro projeto de referência, incenti-
vou a conscientização e o empreendedorismo com 
foco na sustentabilidade.

Antonieta incentivou a criação de duas escolas 
de tempo integral, a ampliação de vagas em 18 uni-
dades de educação infantil e a implantação de 32 
novos Centros de Educação Infantil (Ceinf) e mais 
21 unidades aprovadas para a construção.

Antonieta liderou grandes mobilizações da co-
munidade nas campanhas do FAC para arrecadar 
agasalhos, roupas, alimentos e brinquedos entre-
gues às famílias carentes. E não se limitava a man-
dar fazer. Fazia também. A qualquer hora do dia 
ou da noite sua presença solidária socorre sempre 
a quem precisa.

A criação do Centro de Convivência do Idoso 
(CCI Vovó Ziza) é mais uma iniciativa de Antonie-
ta com resultados reconhecidos entre as melhores 
políticas de atenção à terceira idade no Brasil. O 
modelo é referência em todo o País.

Com o projeto da “Cidade do Natal”, Antonieta 
revitalizou o cenário urbano da cidade naquilo que 
há de mais precioso para as famílias: a preserva-
ção de valores cristãos e a garantia de realizar-se 
em seus melhores sonhos. Os sonhos da paz, da 
fraternidade, da prosperidade e do amor, simboli-
zados num ambiente de convivência universal, sem 
barreiras, sem desigualdades.

Primeira suplente do senador Waldemir Moka, 
Antonieta aceitou o desafio de ser Deputada Es-
tadual para continuar cumprindo o que considera 
uma missão: fazer sua parte na criação de opor-
tunidades para todas as pessoas e garantir aos ci-
dadãos e cidadãs a cidadania que inclui, liberta e 
realiza a possibilidade de ser feliz!
 
Trajetória política

Maria Antonieta Amorim dos Santos sempre 
atuou na área política e essa ação foi se consolidan-
do dentro do PMDB, partido em que milita duran-
te toda a sua vida. Desde a entrada do seu marido 
na época, Nelson Trad Filho, na política, ela optou 
por engajar-se de forma decisiva na ação política, 
inclusive coordenando todas as campanhas desde 
1992.

Durante oito anos participando ativamente da 
administração do executivo de Campo Grande, no 
período de 2005 a 2012, Antonieta, além de pri-
meira dama, atuou sempre em diversas áreas. Este-

ve à frente do Instituto Mirim de Campo Grande 
– IMCG, como presidente do Conselho Delibera-
tivo e sempre considerou a palavra oportunidade 
fundamental para os jovens.

Assim, com a ação na instituição dentre diver-
sas conquistas e avanços, em outubro de 2006 foi 
a convite do Governo de Turim firmar convênio 
de cooperação técnica entre o Instituto Mirim e a 
instituição Piazza D’Mestieri para troca de experi-
ência sobre qualificação profissional de jovens. Em 
2007, foi a responsável pela aquisição da segunda 
sede do Instituto Mirim, dobrando o número de 
vagas para qualificação social e profissional ofer-
tadas pela entidade. Com o espírito inovador na 
instituição criou ainda um projeto voltado à cons-
cientização e ao empreendedorismo relacionado 
ao meio ambiente preservado – MAP.

Também foi presidente do Fundo de Apoio à 
Comunidade – FAC, quando teve a oportunidade 
de realizar inúmeras campanhas e ações sociais, o 
que contribuiu para ampliar seus conhecimentos 
sobre a cidade e sua população.

Além disso, teve a oportunidade de ser Secre-
tária de Assistência Social, “Junto a uma equipe 
muito comprometida em avançar na consolidação 
da política de assistência social de Campo Grande, 
dentre algumas ações, ampliamos quadro de recur-
sos humanos, reforçamos a qualificação profissio-
nal e melhoramos as condições de recursos mate-
riais, equipamentos e as unidades”.

Durante sua gestão, foi responsável pela criação 
do Centro de Convivência do Idoso – CCI – Vovó 
Ziza, unidade considerada referência nacional. 
Além disso, incentivou a criação de duas escolas 
de tempo integral, a ampliação de vagas em 18 uni-
dades de educação infantil e a implantação de 24 
novos Centros de Educação Infantil – Ceinf.

Antonieta idealizou a “Cidade Natal” e execu-
tou inúmeras campanhas sociais que durante oito 
anos levaram benefícios a inúmeras famílias; in-
centivou a construção de creches, escolas, praças 
e outras obras; auxiliou na organização de shows, 
dentre outras ações junto à equipe da Prefeitura 
Municipal.

Como primeira suplente do Senador Moka,  de-
dica-se a buscar liberação de emendas para Campo 

Grande e diversos municípios com os quais estabe-
leceu fortes vínculos durante os anos, em especial 
para as áreas de saúde e social. Assim, continua tra-
balhando por sua paixão pelas cidades. Em seu en-
tendimento, o mandato deve ser prioritariamente 
municipalista, sempre pensando nas cidades, “pois 
as coisas acontecem nas cidades, é lá onde as pes-
soas moram, e as ações realizadas nos municípios 
são muito mais importantes das que ocorrem nos 
estados ou em nível federal”.

Eleita deputada estadual pelo PMDB com 
21.860 votos, o mandato de Antonieta Amorim 
tem como foco as questões sociais, como sempre 
trabalhou, representando as populações que mais 
precisam de apoio do Poder Público.

Entre suas principais ações como Deputada Es-
tadual, Antonieta Amorim defende os direitos das 
mulheres, sendo a criadora e presidente da Comis-
são de Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à 
Violência Doméstica e Familiar. Também participa 
ativamente como secretária da Frente Parlamentar 
em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, pela qual 
já apresentou diversos projetos de lei e debates en-
volvendo diversos setores da sociedade.

Em seus dois primeiros anos de mandato, An-
tonieta destinou 2,5 milhões de reais em recursos 
para entidades e órgãos públicos em todo o Mato 
Grosso do Sul, priorizando a Saúde, Assistência 
Social e Educação. Entre eles, asilos, escolas e hos-
pitais.

As crianças e adolescentes sempre receberam 
uma atenção especial da Deputada. Sua atuação 
proporciona um futuro mais digno às crianças 
carentes, envolvendo saúde, emprego, educação 
e programas sociais, por meio de projetos de lei, 
como as que estabelecem políticas de proteção 
contra a violência e as de combate ao câncer in-
fantil.
 
Outros 40!
 

“A esperança por um futuro mais justo é semea-
da a cada trabalho que realizamos buscando o bem 
coletivo”. Por isso, a Deputada Estadual Antonieta 
Amorim luta  constantemente para a concretiza-
ção dos trabalhos que desenvolve na Casa  de Leis. 
Ao atuar na proteção das crianças e adolescentes, 
Antonieta garante às crianças e aos jovens de hoje 



Barbosinha

José Carlos Barbosa, o Barbosinha, nasceu em 

26 de outubro de 1964 na cidade de São Simão 
(GO). Filho de família muito humilde, é caçula de 
nove irmãos. Em 1975, mudou-se para a cidade de 
Angélica, onde trabalhou como sorveteiro e engra-
xate, quando aos 13 anos iniciou sua trajetória pú-
blica, sendo o primeiro funcionário contratado do 
recém-criado município.

Advogado, pós-graduado em Processo Civil, 
Mestre em Direito Constitucional pela UnB (Uni-
versidade de Brasília), Barbosinha já foi prefeito da 
cidade de Angélica entre 1989 e 1992, presidente 
da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do 
Sul (Sanesul) por mais de sete anos, onde fez uma 
gestão séria e moderna, realizando o maior inves-
timento em saneamento da história do Estado, 
projetando a empresa nacionalmente. No ano de 
2012, foi eleito presidente da Aesbe (Associação 
Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamen-
to), sendo o primeiro sul-mato-grossense a presidir 
a instituição. 

Em 2014, José Carlos Barbosa foi eleito com 
21.554 votos para ocupar o cargo de deputado es-
tadual na Assembleia Legislativa de MS. A convi-
te do governador Reinaldo Azambuja, no mês de 
Abril de 2016, se licenciou do cargo de deputado 
para ocupar uma das pastas mais importantes do 
Governo de Mato Grosso do Sul, a Secretaria de 
Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Mato Grosso do Sul, terra querida e abençoa-
da, de belezas naturais como o Pantanal, de solo 

fértil produtor de grandes colheitas que enchem a 
mesa dos brasileiros de fartura, do povo simples e 
colhedor.

Um Estado onde a miscigenação formou famí-
lias de diferentes etnias, que com o suor do traba-
lho ajudam a construir um dos melhores lugares 
para se viver.

“Aqui minha família escolheu morar e recebeu 
todo o acolhimento que poderíamos ter. Hoje, de-
volvo o amor que recebi dessa terra com muito tra-
balho em benefício do povo sul-mato-grossense.

Como deputado estadual licenciado tenho de-
senvolvido ações para melhorar a qualidade de 
vida da nossa gente, através da saúde, educação, 
saneamento, infraestrutura e segurança pública.

Vamos juntos trabalhar cada vez mais pelo de-
senvolvimento do nosso Estado.

Parabéns Mato Grosso do Sul!”

Mandato com
experiência no Executivo

Nasci em um lar onde política estava na 
pauta do dia, sempre. Cresci ouvindo meu pai di-
zer o quanto o novo Estado, o Mato Grosso do 
Sul, era promissor e que logo se tornaria economi-
camente forte e socialmente justo. Bastava que as 
pessoas acreditassem nisso e que transformassem 
sonhos em realidade. 

Eu acreditei e como sou um sonhador nato, 
arregacei as mangas e fui trabalhar pelo Mato 
Grosso do Sul. Fui prefeito de Terenos por dois 
mandatos e junto com uma equipe competente 
e dinâmica promovi grandes transformações no 
município, principalmente nos setores da educa-
ção e infraestrutura. 

E continuei a sonhar. Fui eleito Deputado Es-
tadual e hoje percorro cada canto desse Estado 
ouvindo as demandas da população e levando a 
minha força de trabalho para ajudar as cidades e 
o povo sul-mato-grossense. Elaborei projetos que 
beneficiaram diretamente as pessoas que vivem 
aqui. Além disso, através de emendas parlamenta-

Beto Pereira

Cabo Almi

Cabo Almi (PT), atual presidente da Co-
missão de Segurança Pública e Defesa Social da 
Assembleia Legislativa, está cumprindo o segun-
do mandato de deputado estadual, tem se pautado 
em fiscalizar as ações governamentais e legislar em 
defesa da sociedade. Neste período apresentou 74 
projetos de Lei, dos quais 10 foram aprovados e 
sancionados ou promulgados, e outros vetados 
pelo governo, causando, até certo, ponto perple-
xidade ao parlamentar.

A renovação da política 
no Parlamento

Segurança mais ampla
e eficaz

res, o meu mandato destina recursos para órgãos 
públicos e entidades que trabalham nas áreas da 
educação, assistência social, cultura, esporte e saú-
de. 

E o sonho continua. Eu sei que Mato Gros-
so do Sul tem muito a crescer e  é maior do que 
qualquer desafio que ainda tem pela frente. Quero 
continuar acreditando e trabalhando por esse Es-
tado que é o meu pedaço de chão abençoado.

um futuro mais digno e igualitário. Já ao legislar 
em defesa dos direitos da pessoa idosa, cria-se uma 
cultura de valorização e respeito ao ser humano e a 
tranquilidade de envelhecer com qualidade de vida. 
Entre tantos outros projetos e bandeiras levantadas 

pela Deputada Antonieta, por fim, destaca-se a luta 
pelos direitos da mulher, e a criação da Comissão de 
Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violên-
cia Doméstica e Familiar, que simboliza um marco 
na concretização de uma nova cultura de paz.



Coronel David

Melhorar a vida
das pessoas

Atualmente, mais 13 projetos de lei de autoria 
do deputado Cabo Almi estão sendo avaliados 
pelas comissões técnicas, que, após sua regular 
tramitação, seguem para discussão e votação em 
plenário pelo colegiado, que compõe o poder le-
gislativo de Mato Grosso do Sul e a expectativa é 
vê-los aprovados.

Os projetos buscam alinhar a Constituição 
Estadual à Constituição Federal, para atender os 
anseios dos cidadãos e dos servidores, que são 
os responsáveis pela qualidade dos serviços pres-
tados aos que precisam suprir suas necessidades 

e expectativas, no campo da segurança pública, 
saúde, assistência social, infraestrutura, habitação, 
educação, lazer, agricultura familiar e agronegócio, 
com um olhar direcionado para os idosos, defi-
cientes, negros, Índios, mulheres, juventude, crian-
ças e adolescentes.

Para o futuro, Cabo Almi espera que esta casa 
legislativa possa ser cada vez mais transparente, 
fiscalizar e legislar com mais independência e en-
contrar maior afinidade com as causas populares 
e sociais, sempre pautada nos princípios éticos e 
respeito mútuo.

Um trabalho voltado ao compromisso e 
respeito pela população de Mato Grosso do Sul. 
É assim que desde que tomou posse no dia 05 de 
Abril de 2016 como deputado estadual, Coronel 
David atua entre desafios e conquistas em busca 
de atender os anseios e melhorar a vida da popu-
lação de MS.

Como representante do povo no legislativo es-
tadual, Coronel David destaca que conseguiu des-
tinar mais de R$ 2,4 milhões em recursos através 
de emendas parlamentares para atender a Capital 
e o interior do Estado. “Esse trabalho só foi pos-
sível devido à confiança que a população deposi-
tou no meu trabalho. Sabemos que temos um ca-
minho longo pela frente, mas seguiremos firmes 
no propósito de lutar por melhorias para o nosso 
MS”, disse o parlamentar.

Somente neste primeiro semestre de 2017 fo-
ram mais de 300 indicações, assinadas por ele, 
visando melhorias no trânsito, tapa-buracos, in-
fraestrutura, policiamento, assistência à saúde e 
iluminação pública em diversos municípios.

Autor do projeto que cria o cadastro estadu-
al de pedófilos, Coronel David afirma que este é 
apenas o começo de novas batalhas e conquistas 
que podem vir pela frente. “Esse projeto é um pas-
so muito grande na proteção de nossas crianças e 
famílias contra a ação desses pervertidos sexuais. 
Espero exercer um bom trabalho pela frente, seja 
daqui a dez, vinte ou quarenta anos, mas sempre 
pensando nos interesses da nossa gente”, pontuou 
David. 

Mato Grosso do Sul significa minha histó-
ria, criação, formação, política e família. Essa é a 
primeira fala do deputado estadual Eduardo Ro-
cha, líder do PMDB na Assembleia Legislativa, ao 
ser questionado sobre o que dizer sobre o Estado 
em sua vida.

Estado este que completa 40 anos em 2017, 
para Rocha é uma região bonita e de belezas na-
turais incomparáveis. O parlamentar enfatizou que 
ao mesmo tempo, Mato Grosso do Sul vem se de-
senvolvendo e avançando muito na industrializa-
ção.

“Eu fico muito contente em ver todo o desen-
volvimento de Mato Grosso do Sul. Não nasci 
aqui, mas vim muito cedo para o Estado. Nele fui 
criado, me formei, entrei para política e constituí 
família. Dessa forma, só tenho a agradecer por 
tudo que aqui conquistei e sempre estarei em busca 
de melhorias para os sul-mato-grossenses”, enfati-
zou o parlamentar.

Rocha destacou que todo esse avanço industrial 
gera muito emprego, o que é importantíssimo para 
um Estado. “Junto com a indústria, o agronegócio, 

Eduardo Rocha

Felipe Orro

Lutando pelo progresso
do Estado

Política de saúde melhor 
para todos

que é forte em Mato Grosso do Sul, diversifica a 
matriz econômica regional e vem fazendo com que 
o Estado, nos últimos dez anos, crescesse a pata-
mares chineses, de 7% a 8% ao ano”.

“Fico contente em participar como deputado 
estadual, da vida pública de Mato Grosso do Sul, 
ajudando a fomentar todo esse desenvolvimento, 
principalmente por causa da geração de emprego 
e renda. Estado novo, moderno e eficaz. Se Deus 
quiser, vai dar muitos frutos ainda e outras alegrias 
para todo o país”, concluiu Rocha.

Nascido em seis de setembro de 1969, Fe-
lipe Orro é o primogênito de Yonne Ribeiro Orro 
e Roberto Moaccar Orro. Neto e filho de políti-
cos, sempre atuou no meio. Surge então o interes-
se pela carreira pública, tornando-se presidente da 
Juventude Estadual do PSDB, em 1996.

Nas eleições daquele mesmo ano, foi o vereador 
mais votado em Aquidauana e presidiu a Câmara 



Flavio Kayatt

Pelos direitos dos povos
fronteiriços

Municipal. Em 2000, se lança candidato à pre-
feitura da cidade, elegendo-se com quase 60% dos 
votos válidos. Foi reeleito em 2004 com o mesmo 
percentual.

Durante oito anos de mandato em Aquidauana, 
Orro encabeçou conquistas nas mais diversas áre-
as. Viabilizou a Escola Técnica Federal e implantou 
a primeira “Biblioteca Virtual” de MS. O número 
de alunos da rede municipal de ensino triplicou em 
seus mandatos, com a implementação da Escola 
Pantaneira. 

Revolucionou a Saúde Pública com a constru-
ção de 11 Postos de Saúde Familiar. Municipalizou 
a unidade de pronto-socorro e assumiu a direção 
do Hospital Regional, promovendo melhorias es-
truturais e honrando compromissos com os servi-
dores. Ainda no setor da saúde, implantou e inau-
gurou a UTI e o serviço de Hemodiálise, que hoje 
é referência na região, consolidando Aquidauana 
como polo regional de saúde.

Em 2010, candidatou-se a uma vaga para a As-
sembleia Legislativa, sendo o mais votado de sua 
coligação com 25.703 votos. Assume o primeiro 
mandato como Deputado Estadual com o com-
promisso de lutar em defesa dos municípios de MS.

Em 2014, foi reeleito com 28.571 votos, sendo 
novamente o mais votado de sua coligação, tendo 
voto em todas as cidades do estado e assumiu o 
cargo de 3º secretário da Mesa Diretora da Assem-
bleia Legislativa.

Felipe reconhece a representatividade que Mato 
Grosso do Sul conquistou em 40 anos de fundação 
e tem totais condições de evoluir nas próximas dé-
cadas, por produzir alimentos para a população e 
ainda ser um dos fiéis da balança comercial do país, 
graças à intensa produção de grãos, carne, algodão, 
entre outros.

Há 25 anos na política, Flávio Kayatt é atu-
almente Deputado Estadual pelo PSDB, represen-
tante da região fronteiriça na Assembleia Legislati-
va de Mato Grosso do Sul.

Kayatt entrou na política em 1992, eleito em 
Ponta Porã como o Vereador mais votado. Em 
1995 e 1996 foi presidente da Câmara de Vereado-
res da cidade. 

No ano de 1996 foi eleito Vice-Prefeito de Pon-
ta Porã, cargo que ficou até 1998 quando se elegeu 
Deputado Estadual. Reelegeu-se em 2002 Deputa-
do Estadual, sendo o 6º mais votado e o primeiro 
mais votado em seu partido, PSDB.

Em 2004 concorreu à prefeitura de Ponta Porã 
e foi eleito, renunciando ao seu mandato na As-

sembleia Legislativa, em 2008 foi reeleito Prefeito.

Durante esse período, Kayatt fez um trabalho 
fundamental para o desenvolvimento do Municí-
pio. No comando da prefeitura, a cada 48 horas 
uma casa era construída, 16 bairros foram pavi-
mentados, foram construídas 8 novas grandes 
escolas, mais 8 áreas de esporte e lazer, negociou 

George Takimoto

Saúde com dignidade
para todos

“Vivi momentos marcantes pré e pós-divi-
são territorial de Mato Grosso. Posso afirmar, sem 
medo de errar, por conta de minhas experiências 
desde 1969 – quando cheguei em Dourados para 
exercer a Medicina -, que as inegáveis transforma-
ções progressistas não tiram de cena a falta de res-
postas para muitas demandas represadas historica-
mente, tanto em pautas comuns como em desafios 
específicos dos dois estados.

Respeitadas as proporções e as diferenças en-
tre os números demográficos e de desempenho 
da economia, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso 
ganharam com a divisão territorial uma motivação 
desenvolvimentista singular. Se antes do 11 de ou-
tubro de 1977 o divisionismo era mais acentuado 
no Sul, sobretudo em Campo Grande, os anos que 
se sucederam deram ao Norte renovada perspecti-
va de evolução.

Hoje, os dois estados se sobressaem na eco-
nomia nacional, em função do agronegócio e dos 
apelos do turismo e das localizações geográficas 
estratégicas para a exportação. Além da economia, 
MT e MS também passaram a integrar rotas de 
prospecção dos investidores de vários segmentos e 
ainda se capacitam como unidades referenciais do 
conhecimento.

No entanto, e como sugere a poesia, “tudo é 
um mato só” quando se trata de cultura. Com uma 
diferença que incomoda um (MS) e afirma ouro 
(MT): a identidade histórico-geográfica e geosocial.
Para o restante do Brasil, Mato Grosso é uma iden-
tidade personalizada, consolidada. E Mato Grosso 
do Sul ainda não tem a sua própria identificação 
reconhecida. Este é o maior prejuízo que a divi-
são trouxe a Mato Grosso do Sul. Um detalhe que 
pode parecer insignificante é na verdade um fator 
decisivo para consolidar o novo Estado e preen-
cher nele o que falta para afirmar a sua personali-
dade e suas vocações de forma defnitiva.

Nos 40 anos da promulgação da Lei Complemen-
tar 31, a benéfica vizinhança guarda, no protago-
nismo social e histórico dos vizinhos, a possibiliade 
sempre renovável de construção do futuro.

a área do exército para o trajeto do macro anel, 
construiu o único Centro de Convenções e mais 11 
postos de saúde para atender a população.

Em 2014 foi eleito Deputado Estadual pela 3ª 
vez.

Durante os dois últimos anos (2015 e 2016), em 
seu 2º mandato como Deputado Estadual, Flávio 
Kayatt se manteve atento às necessidades da po-
pulação dos Municípios fronteiriços da região sul 
do estado, para setores importantes e carentes de 

atenção como saúde, educação e infraestrutura.

Os próximos 40 anos serão de mais mudanças 
importantes e novos desafios para todos os setores 
do nosso estado. A palavra-chave será: crescimen-
to. Será preciso otimismo e trabalho para superar as 
dificuldades vividas atualmente e focar num futuro 
promissor. O desenvolvimento do MS aumentará 
sua representatividade no cenário nacional, alavan-
cando a economia, criando novas políticas e me-
lhorando a vida dos cidadãos sul-mato-grossenses. 



Herculano Borges

Fortalecimento do esporte 
em Mato Grosso do Sul

Grazielle Machado

Autêntica, original e
inovadora
Falar de política é algo em minha vida que 

me traz nostalgia, força, determinação e otimismo 
por um futuro que hoje estou ajudando a construir.

Não teria como falar da política de Mato Grosso 
do Sul e nem da minha própria trajetória sem men-
cionar a história do meu pai, Londres Machado. 
Desde menina, pude testemunhar grandes aconte-
cimentos da construção política do nosso Estado 
por meio de sua atuação como deputado estadual.

Lembro-me com alegria de seu entusiasmo 
nas campanhas eleitorais, tão diferentes na época. 
Nada me deixava mais contente quando ele me 
contava de suas conquistas, projetos e suas lutas na 
Assembleia Legislativa. Apaixonava-me cada vez 
mais pela vida pública até seguir definitivamente 
este caminho.

Por três vezes, fui vereadora em Campo Grande 
e hoje, como deputada estadual, tenho muito or-
gulho de ter sido a mulher mais votada na história 
política sul-mato-grossense. Aquela luta pelo bem 
do nosso estado que antes era apenas do meu pai, 
hoje também é minha. E tenho feito com muito 
amor e dedicação, percorrendo cada canto deste 
lindo estado.

Infelizmente, o cenário político nacional nos 
deixa triste com tantos dissabores que vêm acon-
tecendo. Mas, não podemos generalizar. Em todos 
os segmentos existem bons e maus profissionais. 
Precisamos separar o joio do trigo e seguir sempre 
adiante, realizando nosso trabalho com fé e serie-
dade.

Hoje quando paro para pensar na perspectiva 
dos próximos 40 anos, o que me vem à cabeça é 
que a evolução vai continuar. Sou otimista e acre-
dito que as mudanças serão através do caminho do 
bem, e torço para que todo agente político possa 
desenvolver seu trabalho com mais amor e frater-
nidade pelo próximo.

Sou o Deputado Estadual Herculano Borges, 
tenho 42 anos, sou casado com Adriana Fernandes 
Pereira Borges Daniel e tenho dois filhos, Gabriel e 
Luíza. Nasci no dia 10 de setembro 1974, sou filho 
de José Herculano Borges Daniel e Maria Florisa 
Albuquerque Daniel. Tenho dois Irmãos, Daniel 
Borges Daniel e Roque Borges Daniel Neto, sendo 
eu o mais novo. Sempre morei em Campo Grande 
e sou apaixonado por este estado.

Sou graduado em Educação Física e pós gra-
duado em Treinamento Desportivo e Futsal.  Fui 

João Grandão

Agricultura familiar forte
e valorizada

Cheguei, há 34 anos, ao Mato Grosso do Sul 
e este estado já estava constituído como mais uma 
unidade da federação desde 1977, após um longo 
período do movimento separatista. Inicialmente 
morei na cidade de Ivinhema e depois mudei para 
Dourados, onde resido até hoje. 

Ao chegar, eu trouxe na bagagem a esperança 
da realização de grandes sonhos em um estado 
novo e com grandes perspectivas de crescimento 
econômico. Acompanhei muitas mudanças, por 
exemplo, quando as atividades da pecuária e de-
pois da agricultura no estado foram substituindo 
gradativamente as atividades de extração vegetal, 
especialmente a erva-mate. 

Em minha avaliação, o nosso estado cresceu 
muito; a economia, a indústria e o comércio de-
senvolveram-se. Potencializaram-se inúmeras ca-
deias produtivas, criaram-se as condições para os 
trabalhadores do campo e da cidade prosperarem, 
apesar das crises cíclicas. E o meu maior orgulho é 
ter contribuído para desenvolvimento econômico 

e sustentável do estado, com o meu trabalho, nas 
mais diversas áreas e também nos mais diversos 
cargos públicos como: bancário, advogado, pro-
fessor e vereador de Dourados, deputado federal, 
Delegado Federal do MDA e atualmente como de-
putado estadual.

Posso dizer, sinceramente, que acompanhei e 
contribuí para o desenvolvimento do meu estado, 
e também, realizei muitos sonhos, tais como: criar 
a minha família com dignidade, lutar pela reforma 
agrária, lutar incessantemente pelo fortalecimento 
da agricultura familiar, pela demarcação dos terri-
tórios tradicionais indígenas e quilombolas, lutar 

professor de várias escolas da Capital. Trabalhei 
na Universidade Católica Dom Bosco no depar-
tamento de esportes e na Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul por dois anos, como profes-
sor substituto na cadeira de futsal.  Através do en-
volvimento com o esporte tive a oportunidade de 
conhecer outros estados e percebi o quanto MS é 
rico e pujante. 

Uma curiosidade: sempre levei a bandeira do 
MS para as competições nacionais, pois para mim 
sempre foi um orgulho ser filho desta terra.  Mes-
mo antes de estar na política, já sabia que morava 
em um estado promissor, com riquezas naturais 
que atraem turistas do mundo inteiro.

Eu sempre acreditei na vocação do nosso esta-
do para o ecoturismo, agronegócio, agricultura fa-

miliar, esportes radicais e de aventura.  Nos próxi-
mos 40 anos creio que essas características ficarão 
mais evidentes e irão colocar o Mato Grosso do 
Sul ainda mais em destaque. 

Importante frisar que atualmente cerca de 70 % 
da produção dos alimentos que chegam até a mesa 
das famílias vem da agricultura familiar e existem 
muitos assentamentos e pequenas propriedades 
aqui no MS que têm produzido com abundância. 
Temos condições de nos próximos 40 anos nos 
tornarmos referência no mundo na questão da 
produção de alimentos.

Não tenho dúvidas que o Mato Grosso do Sul 
será um lugar ideal para criarmos nossos filhos e 
netos. 



pelo desenvolvimento educacional e pela cria-
ção de instituições públicas de ensino técnico e su-
perior. Por exemplo, a luta pela criação da UFGD, 
Universidade da Grande Dourados e a aprovação 
da Lei do PAA, Programa de Aquisição de Ali-
mentos da agricultura familiar, foram duas batalhas 
muito marcantes em defesa do fortalecimento da 
educação das quais participei ativamente. Enfim, 
travei muitas lutas e sei que precisarei travar mui-
tas outras em defesa do povo sul-mato-grossense e 
em defesa do fortalecimento deste estado que me 
acolheu como um filho desta terra. 

A minha perspectiva sobre Mato Grosso do Sul 
é a de que é o melhor Estado para se viver. E esta 
perspectiva resume os grandes anseios e sonhos do 
povo sul-mato-grossense. Nesse sentido, é preci-
so continuar ampliando a nossa luta e os nossos 
esforços para melhorar a qualidade de vida no 
campo e na cidade, possibilitando a ampliação de 
espaços mais tranquilos para convivermos social-
mente, com muitas opções de trabalho, de cultura 
e de lazer. 

Em relação à economia, Mato Grosso do Sul 
deve continuar intensificando o processo de mo-
dificação na estrutura produtiva, garantindo a 
continuidade da diversificação e competitividade. 
Avalio que, cada vez mais, é preciso desenvolver 
as atividades econômicas, com a implementa-
ção de novos e modernos formatos de transfor-

mação das matérias-primas do estado, com o 
objetivo de promover o desenvolvimento com 
impactos mais equilibrados com o meio ambien-
te. Na agricultura, é preciso superar o uso indis-
criminado de agrotóxicos, fortalecendo a agroe-
cologia. Sob este enfoque, acredito que o estado 
alcançará maior competitividade e um maior de-
senvolvimento das cadeias produtivas, agregando 
valor à produção local. É preciso continuar for-
talecendo a agricultura familiar e construindo ca-
minhos para a produção de alimentos saudáveis.  

Portanto, se por um lado a comemoração dos 
40 anos do nosso estado é uma verdadeira celebra-
ção do nosso grande desenvolvimento econômi-
co e social, por outro lado é, também, uma singela 
homenagem aos milhares de homens e mulheres 
que trabalharam anonimamente na consolidação 
do estado de Mato Grosso do Sul como um estado 
forte. 

E, neste momento histórico de Mato Grosso do 
Sul, aproveito para renovar os meus compromis-
sos com a luta política pela continuidade do desen-
volvimento econômico, social e ambiental de Mato 
Grosso do Sul com a verdadeira inclusão social. 

Parabéns, Mato Grosso do Sul!

Parabéns, povo sul-mato-grossense!

Apoio aos municípios e à 
comunidade

Junior Mochi

O deputado Junior Mochi está no seu ter-
ceiro mandato como parlamentar. Foi prefeito de 
Coxim, vencendo as eleições de 1996 e 2000. Elei-
to presidente da Assembleia Legislativa pela segun-
da vez consecutiva, conduz um processo de mo-
dernização do Legislativo estadual que incorpora 
novas tecnologias às práticas legislativas, investe na 
qualificação profissional, aproximando o trabalho 
dos deputados da comunidade.

Lidio Lopes

Ação social e direitos
humanos

O deputado Lidio Lopes (PEN) está em seu 
segundo mandato. Iniciou sua trajetória no muni-
cípio de Iguatemi, sua terra natal. Como sul-ma-
to-grossense, acompanhou as grandes realizações 
que ocorreram no estado e ingressou na política 
para contribuir com o desenvolvimento de Mato 
Grosso do Sul. “Desde a sua criação, o nosso es-
tado tem nos proporcionado muitas alegrias, pois 
é um celeiro do agronegócio, além de ter lançado 
grandes artistas da terra para o cenário musical nos 
últimos 40 anos”, reconhece Lidio Lopes.

Para o deputado, que aos nove anos começou a 
trabalhar como engraxate, pichador de taco e poste-
riormente mensageiro do Posto Telefônico de Igua-
temi, e hoje é advogado, funcionário efetivo do Tri-

bunal de Contas de Mato Grosso do Sul, o estado 
tem uma história de sucesso. “A pujança de MS está 
diversificada nos seus 79 municípios. Mato Grosso 
do Sul tem gerado oportunidades de emprego, in-
centivo na criação de diferentes frentes de trabalho 
aos que aqui chegam e como deputado estadual me 
empenho para ajudar nesse crescimento”.  

Mochi é natural de Itápolis (SP), advogado, ca-
sado com Cristiane Mochi, com quem tem dois fi-
lhos, Lucas e Heitor. Começou sua carreira política 
em Mato Grosso do Sul no município de Fátima 
do Sul nos anos 80, seguindo depois para Coxim, 
onde, em l996, depois de atuar como advogado 
por alguns anos, elegeu-se prefeito da cidade com 
uma votação expressiva. Releito em 2000 chegou à 
Assembleia Legislativa na eleição de 2006 e passou 
a ser reeleito consecutivamente em 2010 e 2014, 
sempre com votações crescentes.

O fortalecimento das cidades e o bem-estar da 
população são os focos de seus mandatos no Le-
gislativo estadual, sobretudo nos setores de saúde, 
educação, transporte e segurança. E como presi-
dente do Legislativo concentra esforços no sentido 
de aproximar a Assembleia da comunidade, tendo 
inclusive conduzido o processo de modernização 
da Casa, incluindo a realização do primeiro con-
curso público, cujos aprovados estão sendo nome-
ados.

Mochi tem defendido também a revisão do pac-
to federativo, com o fortalecimento dos Estados 

e Municípios, especialmente na divisão dos recur-
sos arrecadados. Segundo ele, as responsabilidades 
foram se ampliando ao longo do tempo para os 
Estados e as cidades, sem a devida contrapartida 
de financiamento.  “Cada vez temos que fazer mais 
com menos recursos. É injusto e não contribui 
para o desenvolvimento”, avalia ele. 

Quanto ao desenvolvimento de Mato Grosso 
do Sul nos últimos 40 anos e a participação do Po-
der Legislativo, Mochi considera positiva a presen-
ça da Assembleia e dos deputados estaduais nos 
debates e na busca de solução para os problemas 
e impasses, assim como para a construção de po-
líticas públicas que tenham como objetivo melho-
rar a vida das pessoas e promover o desenvolvi-
mento do Estado.  “Particularmente nos últimos 
anos, temos notado uma participação mais direta 
da Assembleia, na razão direta da sua aproximação 
com a comunidade. Quanto mais próxima, quanto 
mais transparente e quanto mais capaz de interagir, 
melhores são os resultados do seu trabalho. Isso é 
o que se deve destacar sobre o Legislativo nos 40 
anos de Mato Grosso do Sul”.



Sou muito grata a MS por ter me dado a 
oportunidade de iniciar a minha profissão em 
Itaquirai e Eldorado, como dentista, e por ter 
construído a minha família neste Estado.

Iniciei minha trajetória política no Estado, 
em Eldorado, onde me candidatei a primeira 
vez como vice-prefeita, em 1992, mas foi em 
1996, como vereadora mais votada no municí-
pio que conquistei o primeiro mandato. No pri-
meiro biênio alcancei a presidência da Câmara. 
Sendo a primeira mulher a assumir o cargo. Fui 
reeleita, e em 2000 me candidatei a prefeita, ob-
tendo vitória, outro marco para Eldorado, pois 
fui a primeira prefeita mulher a assumir a ad-
ministração do município. Reelejo-me em 2004 
como prefeita.

Nosso trabalho foi muito bem aceito pela 
população, no sentido de transformar o muni-
cípio que havia perdido totalmente a autoesti-
ma, e a esperança de que pudesse se desenvol-
ver com condições de gerar emprego e renda, 
para que as pessoas tivessem orgulho de ser um 
eldoradense.

Cumprimos a nossa parte, com o trabalho 
como prefeita do município, extrapolamos as 
divisas, o que me conferiu a possibilidade de 
ser candidata em 2010 a deputada estadual re-
presentando a região. Meu primeiro mandato 

Defesa dos direitos das
mulheres

Mara Caseiro

como deputada estadual, tive o maior número 
de votos do Cone Sul do Estado. Trouxemos 
recursos a saúde, educação, e outras reivindi-
cações. Uma das nossas marcas foi o recapea-
mento da MS-295, uma rodovia precária com 
muitos buracos. Assim como buscamos a pavi-
mentação da MS-180, entre tantas outras con-
quistas.

Fui reeleita, e, no atual mandato, reafirmei 
meus compromissos com a minha comunida-
de, ampliando ainda mais o espectro da minha 
atuação. Tenho atuado, por exemplo, mais di-
retamente nas questões de gênero, defendendo 
sempre a ampliação dos espaços e das conquis-
tas femininas. Ao lado de outros companheiros 
me empenho também na luta pela melhoria da 
qualidade da educação, e não me furto a deba-
ter questões delicadas que nos dizem respeito, 
como o respeito ao direito de propriedade e a 
defesa da comunidade indígena, seja em Co-

missões de Inquérito, seja nas audiências pú-
blicas e, nas Comissões Permanentes como a 
de Saúde, quando mediamos debates em busca 
de soluções para impasses que poderiam trazer 
prejuízos para toda a sociedade.

Entrei na política por um ideal, queria me-
lhorar as condições de vida do meu município, 
do Estado e das pessoas. Hoje, quando o Es-
tado completa 40 anos, digo a todo sul-mato-
-grossense, que juntos, buscando tornar o so-
nho uma realidade. Que possamos buscar um 
estado mais forte e desenvolvido. Que traga 

a igualdade que buscamos, o respeito a todas 
as classes e etnias e ao cidadão que trabalha e 
acredita no nosso estado, fazendo de tudo para 
trazer o bem-estar social, econômico, financei-
ro para o MS. Unindo trabalho, coragem, amor 
e fé, para que possamos fazer mais entregas de 
benfeitorias ao cidadão sul-mato-grossense.
            
Com isso, o nosso mandato está de portas aber-
tas, para contribuir bastante e trabalhar para 
melhorar cada dia mais o nosso estado, o esta-
do que amo, que me acolheu e que sou muito 
grata, e já me sinto uma sul-mato-grossense!

Segundo Lidio Lopes, a expectativa para os pró-
ximos 40 anos é de superação da crise econômi-
ca ante o cenário nacional. “Temos bons motivos 
para sermos otimistas, pois o nosso estado tem po-
der de desenvolvimento, cultural, social e econô-

mico para os próximos anos, principalmente para 
o setor industrial”, disse o parlamentar. Atualmen-
te, Lidio Lopes é presidente do Partido Ecológico 
Nacional (PEN).  

 

Fui eleito aos 27 anos, em 2006, como o 
deputado estadual mais jovem da história de 
Mato Grosso do Sul. Como médico veteriná-
rio, assumi nesses três mandatos a presidência 
da Comissão Permanente de Agricultura, Pe-
cuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, 
sempre com o objetivo de continuar o traba-
lho em prol do agronegócio, da defesa sanitá-
ria animal e da geração de renda.

Sempre lutei para estreitar o diálogo entre 
a classe produtora, entidades, indústria e Go-
verno criando alternativas para trazer investi-
mentos a Mato Grosso do Sul.

Sou realizado por ter contribuído de al-
guma maneira com o desenvolvimento de 
vários municípios, através das reivindicações 
atendidas nos bairros, escolas, hospitais, en-
tidades, enfim são inúmeras pessoas que tive 
a oportunidade de conhecer, ouvir e atender 
através da política, com recursos de emendas 
parlamentares, através das leis, como o Tes-
te do Coraçãozinho, Devolução da Matrícula, 

Marcio Fernandes

Trabalho para fortalecer o
agronegócio

1º emprego, Empreendedorismo nas Escolas, 
entre tantas outras.

Acredito que investir nas crianças e nos jo-
vens é investir no futuro da sociedade. Preci-
samos plantar hoje, para nos próximos anos 
nossos filhos e netos colherem esse plantio. 
Por isso invisto muito nesta faixa etária, e, 
como judoca, criei o projeto social Judô Nota 
Dez, que é mais que uma arte marcial, ensi-
na valores como disciplina e respeito, e atu-
almente atende com aulas gratuitas mais de 5 
mil jovens em Mato Grosso do Sul. Se cada 
um de nós fizermos a nossa parte agora pelo 
nosso MS, a geração futura terá um Estado 
ainda melhor de se viver.



A voz do povo na
Assembleia Legislativa

Maurício Picarelli

Maurício Picarelli (PSDB), jornalista, 
cumpre mandato no Parlamento Estadual 
desde 1987 e está em sua oitava legislatura. 
Autor de mais de 200 leis, foi vice-presiden-
te da Assembleia Legislativa, presidente da 
Unale (União Nacional dos Legislativos e Le-
gisladores Estaduais) e presidente do Parla-
sul (Parlamento do Sul). Corregedor da Casa, 
conduziu importantes trabalhos no parlamen-
to estadual, como a CPI da desnutrição e mor-
talidade infantil indígena nas aldeias de MS e 
o da construção civil para apurar as possíveis 
irregularidades trabalhistas e desrespeito ao 
direito do consumidor praticadas por grandes 
construtoras. Continuando sua luta pelo so-
cial, para atender os setores essenciais como 

saúde, educação e segurança pública, Picarelli 
enfatiza que seu maior desafio é continuar 
a trabalhar pelo desenvolvimento de MS na 
aprovação de leis que contribuam com o cres-
cimento dos 79 municípios.

Onevan de Matos tomou posse em seu 
primeiro mandato como deputado estadual em 
1° de janeiro de 1979 – quando o Mato Grosso 
do Sul foi instalado –, participando ativamente 
nessas quatro décadas das principais discussões 
legislativas e políticas da nova unidade da fede-
ração, incluindo a redação da primeira Consti-
tuição Estadual de Mato Grosso do Sul. 

Primeira Constituição – “Foi, indubitavel-
mente, um momento histórico, pois os deputa-
dos que integraram a Assembleia Constituinte 
foram os responsáveis pela redação de nossa 
lei magna, alicerce do exercício da cidadania da 
população sul-mato-grossense”, opinou o de-

putado estadual sobre o início das atividades 
político-administrativas do novo estado. 

Onevan de Matos

A experiência faz a
diferença no Parlamento

Onevan de Matos citou a criação da Univer-
sidade Estadual de Mato Grosso do Sul como 
grande marco e contribuição da Assembleia 
Constituinte: “Desde a redação da primeira 
Constituição Estadual já pensamos na criação 
da UEMS, que hoje é uma instituição pública 
de ensino superior renomada nacionalmente”, 
complementou. 

Desenvolvimento – A criação e a instalação 
de Mato Grosso do Sul, segundo Onevan, fo-
ram preponderantes para o desenvolvimento 

da então região sul de Mato Grosso, que apesar 
de sua vocação natural, teve na divisão a força 
política para o desenvolvimento do Estado. 

“A divisão proporcionou importantes trans-
formações para Mato Grosso do Sul: o desen-
volvimento chegou! Os municípios do novo 
estado se tornaram protagonistas das ações es-
tatais, com o início de inúmeros investimentos 
de infraestrutura, pavimentação de rodovias, 
construção de escolas e muitas outras obras 
decorrentes da criação de Mato Grosso do Sul. 

Paulo Corrêa

Pelo bem estar das pessoas

Já são seis mandatos como deputado esta-
dual e muitas conquistas ao longo desse tem-
po. Ao comemorar 40 anos de Mato Grosso 
do Sul, é uma alegria fazer parte do parlamen-
to e contribuir com diversas ações voltadas 
para o crescimento do Estado e o bem-estar 
das pessoas que nele vivem.

Em 24 anos de Assembleia Legislativa, eu 
destaco minha atuação nas CPIs (Comissão 
Parlamentar de Inquérito), porque na Comis-
são nós fazemos um verdadeiro trabalho de 
investigação, um trabalho diferenciado. No 
total, eu participei de seis CPIs, entre elas a 
CPI do leite e a CPI da Enersul, que foram 
as que mais trouxeram benefícios ao povo 
Sul-Mato-Grossense. Recentemente fui eleito 
presidente da CPI das Irregularidades Fiscais 

e Tributárias de Mato Grosso do Sul e nela 
estamos fazendo um trabalho técnico. Nosso 
objetivo, mais uma vez, é descobrir se hou-
ve irregularidades, mostrar para a população 
e recuperar os prejuízos causados ao Estado 
e ao povo. Espero continuar contribuindo 
como homem, como político e como Sul-Ma-
to-Grossense que sou, com a transformação 
de MS em um lugar ainda mais desenvolvido 
e de oportunidades para todos.



Saúde e social
em primeiro lugar

Dr. Paulo Siufi

Casado com Zeina Siufi e pai de três fi-
lhos: Caroline, Paulinho e Maria Clara. Autor 
de livros voltados às áreas de saúde, autoes-
tima e fé, Dr. Paulo Siufi é médico pediatra, 
com diversos cursos na área, mais de 20 anos 
de atuação e uma constante vontade de ajudar 
o próximo.

Assim deu-se a entrada do Dr. Paulo Siufi 
na vida pública. A partir de um compromisso 
pessoal de ajudar crianças carentes em atendi-
mentos em igrejas de nossa capital, trabalho 
que realiza há mais de duas décadas, fomen-
tou-se em torno do Dr. Paulo Siufi um anseio 
de que o mesmo representasse a população 
que ele atendia.

Vereador por três mandatos consecutivos, 
foi eleito no último pleito para mais um – ten-
do optado por assumir vaga de Deputado Es-
tadual, visando ampliar ainda mais suas ativi-
dades dentro da área social e da saúde.

Após pouco mais de seis meses atuando 
ativamente na Assembleia Legislativa como 
o parlamentar que mais apresentou projetos 
no primeiro semestre de 2017, apaixonou-se 
sobremaneira pela diversidade cultural, social 

e política de nosso jovem estado, usando os 
ensinamentos de pós-graduação e MBA em 
Gestão Pública de maneira plena, já sendo o 
presidente da Comissão Permanente de Saúde 
da Assembleia Legislativa e componente de 
importante Comissão Parlamentar de Inqué-
rito.

Após andar o estado, e sendo questionado 
sobre o que esperar para Mato Grosso do Sul 
nos próximos 40 anos, o deputado não tem 
dúvidas acerca do crescimento imensurá-
vel pelo qual nosso jovem estado irá passar, 
transformando-se certamente em um dos cin-
co estados com maior relevância nacional em 
relação não apenas ao agronegócio – área em 
que já se destaca – mas também no comércio, 
indústria e geração de rendas, graças à sagaci-
dade e coragem do povo sul-mato-grossense.

Pedro Kemp

Mais respeito aos direitos
fundamentais

Construir um mandato parlamentar de 
forma coletiva e participativa sempre foi o ca-
minho que procuramos percorrer para melhor 
representar os anseios e expectativas daqueles 
segmentos com os quais assumimos compro-
missos ao longo desses anos em Mato Grosso 
do Sul. Sempre tivemos um lado muito defini-
do na política e tomamos posições muito cla-
ras na defesa de um projeto de sociedade mais 
justa socialmente e mais solidária.

Levantamos as bandeiras dos direitos dos 
trabalhadores, das crianças e adolescentes, jo-
vens, mulheres, negros índios, pessoas com de-
ficiência, pessoas LGBT´s e de todos os feridos 
em sua dignidade pela discriminação, violência, 
negligência, pela omissão do poder público ou 
pela falta de oportunidades. Nossa plataforma 
continuará sendo a defesa e a promoção dos 
direitos fundamentais, das liberdades básicas e 
da dignidade inerentes a todos os seres huma-
nos.

As conquistas têm a marca de muitas mãos 
e são frutos de um trabalho de todos nós, que 
encaramos a política com seriedade e respon-
sabilidade. Vivemos tempos difíceis, tempos de 
crise, de arbitrariedade, de ameaças aos direitos 
conquistados e retrocessos. Não podemos nos 
dispersar. Não temos o direito de desistir da luta. 
Não temos outra opção a não ser, como nas pa-
lavras de Pedro Tierra, a de “organizar a espe-
rança, conduzir a tempestade, romper os muros 
da noite e criar, sem pedir licença, um mundo de 
liberdade”. Parabéns Mato Grosso do Sul!

Na defesa de uma
sociedade mais justa

Professor Rinaldo

Com 40 anos de emancipação política, o 
Mato Grosso do Sul é hoje um exemplo para o 
país: cresceu e desenvolveu-se, tendo uma eco-
nomia forte, graças a um povo determinado e 
trabalhador. Tenho 52 anos e tenho orgulho 
de fazer parte da linda história do nosso Esta-
do, sendo os 12 últimos na vida pública, como 
parlamentar. Nasci no município de Glória de 
Dourados, cresci em Culturama, distrito de 
Fátima do Sul e aos 16 anos vim para Campo 
Grande em busca de um futuro melhor, atra-
vés da educação. Mesmo precisando trabalhar 



Progresso do Estado e
das pessoas

Renato Câmara

Um dos mais atuantes deputados da As-
sembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, 
o deputado Renato Câmara (PMDB), mantém 
o foco desde o início do mandato na propos-
ta de criar e apoiar iniciativas que promovam 
o desenvolvimento econômico e humano do 
Estado.

Engenheiro agrônomo, formado pela 
UFMS, em Dourados, especializado em ad-
ministração de empresas (Universidade de 
Guarulhos-SP) e mestre em Produção e Ges-
tão Agroindustrial (Uniderp-Campo Gran-
de), Renato conhece o papel fundamental da 
agricultura familiar e dos pequenos negócios 
na economia e os defende e implementa des-
de quando foi prefeito de Ivinhema (2005 a 
2012). Esta é uma das grandes bandeiras do 
seu mandato.

Outras grandes bandeiras do mandato são 
o idoso, a regularização fundiária e a saúde. É 
presidente da Frente Parlamentar da Defesa 

dos Direitos da Pessoa Idosa, da Frente Par-
lamentar para Regularização Fundiária em MS 
e da Frente Parlamentar de Enfrentamento à 
Dengue, Chikungunya e Zika Vírus.

“Nosso trabalho hoje, quando nosso Estado 
completa 40 anos, é pensado e planejado para 
melhorar a vida das pessoas no agora, mas o 
grande resultado vem no futuro. Quando você 
investe e fortalece a agricultura familiar e os 
pequenos negócios, você cria uma rede de for-
necedores que ajudam na sustentabilidade da 
economia do Estado”, explica o deputado.

desde jovem, conclui os estudos e hoje sou gra-
duado nos cursos de Graduação de Professo-
res (1991) e Direito (2012).

A necessidade dos vizinhos e o desejo de 
contribuir com a sociedade fizeram com que 
eu me dispusesse a trabalhar em favor do meu 
bairro. Desta forma, em 1993, fui eleito pre-
sidente da Associação de Moradores do Con-
junto Parati, sendo reeleito em 1995. Pudemos 
contribuir realizando importantes parcerias 
que beneficiaram a população.

Em 2004 fui eleito vereador em Campo 

Grande. Nosso trabalho teve grande destaque, 
levando-nos, dois anos depois, a ser eleito para 
nosso primeiro mandato de deputado estadual. 
Hoje, em nosso terceiro mandato, temos for-
te atuação na educação e na assistência social, 
sempre lutando por mais igualdade e justiça so-
cial; trabalhamos pela valorização dos profes-
sores, oportunidades para os jovens, proteção 
às mulheres e respeito para todos. Acreditamos 
no potencial de nosso Estado e na força de 
nossa gente e juntos continuaremos avançando 
rumo ao desenvolvimento, gerando mais igual-
dade social e qualidade de vida para o povo sul-
-mato-grossense.

Sul-mato-grossense natural de Ivinhema Re-
nato acredita no potencial do Estado e projeta 
um grande avanço econômico e na qualidade 
de vida nos próximos 40 anos. “Tenho certeza 
que nosso Estado vai continuar crescendo e se 
desenvolvendo.”, ressalta o deputado.

Ao mesmo, Renato reforça a pré-disposi-

ção de continuar trabalhando para melhorar 
a saúde, a educação, a vida dos idosos, criar 
empregos e oportunidades e ainda preservar 
os direitos das pessoas. “Isto é a base para que 
o Estado se desenvolva com qualidade. São 
ações que ajudam a garantir um Mato Grosso 
do Sul forte economicamente e humano pelos 
próximos 40 anos”, afirma Renato Câmara.

Parceiro do homem
do campo

Zé Teixeira

Minha trajetória na política teve início 
em 1994, quando eleito ao 1º mandato, pelo 
PFL (hoje Democratas), alcançando reelei-
ções até a atual 6ª Legislatura.

Participei de Comissões Permanentes e Es-
peciais, dentre elas para a Reforma Constitu-
cional e a de Divisão Territorial, e indicado 
pelo Bloco de Oposição para compor a CPI 
do Leite. 

Paralelo ao parlamento, sempre atuei no 
partido, e em 2010 fui designado Presidente 
do Diretório Regional do Democratas. No 
ano seguinte, eleito em Convenção Estadual 
para o mesmo cargo, e em 2013 passei a res-
ponder como Vice-Presidente de Assuntos 
Econômicos no Regional do MS, confirman-
do a permanência neste posto na Convenção 
de 2015.

Na posse para o 6º mandato, escolhido 
como Primeiro Secretário da Mesa Diretora 
e, no mesmo ano, indicado para Representar 
o Poder Legislativo no Conselho de Interme-
diações de Conflitos Sociais e de Situação de 
Risco, junto ao Executivo Estadual.

Para 2017/2018, honrosamente perma-
neço como 1º Secretário da Mesa Diretora, 
participo como Subcoordenador da Frente 
Parlamentar de Defesa do Agronegócio e Co-
operativismo, e membro da Frente Parlamen-
tar para a Regularização Fundiária no MS.

Em 40 Anos de Criação de Mato Grosso 
do Sul, como deputado estadual participo há 
23 dos 38 anos do Poder Legislativo, mais da 
metade do tempo da história do Estado com 
trabalho parlamentar e como autor de pro-
jetos que se transformaram em importantes 
Leis, conquistando direitos aos cidadãos. 
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A voz da sociedade
ecoa nos debates

O trabalho dos deputados resulta em leis e políticas públicas que atendem a comunidade
por Glaucia Jandre e Heloíse Gimenes

A Assembleia Legislativa historicamente 
é formada por representantes dos mais diferen-
tes segmentos da sociedade, das mais diversas 
origens, traduzindo-se num natural mosaico de 
tendências e correntes de pensamento. Os con-
flitos e divergências, resolvidos sempre à luz da 
prática democrática, fazem com que ela ganhe, 
a cada dia, importância na intermediação de cri-
ses e busca de soluções, tornando-se o principal 
palco de articulação política de Mato Grosso do 
Sul.

“A Casa de Leis é base de relacionamento 
com os demais Poderes, órgãos públicos, sin-
dicatos, entidades e empresas privadas. Assina-
mos Termos de Cooperação Técnica com várias 
instituições, o aprimoramento de projetos e leis. 
Tivemos momentos tensos, de manifestações a 
favor ou ao contrário. Isso é o Parlamento: sem 
a divergência de opinião não há a construção 
dos consensos mínimos para que a sociedade 
tenha uma legislação adequada aos interesses da 
maioria. Somos uma Casa Plural e queremos que 
a nossa representação seja eficiente eficaz”, diz o 
presidente Junior Mochi (PMDB).

https://www.facebook.com/assembleiams/


3130

Assembleia Legislativa - Mato Grosso do Sul

A sempre tensa questão fundiária

O impasse e o conflito causados pela de-
marcação de terras se arrastam há anos em Mato 
Grosso do Sul. De um lado, os produtores rurais 
que adquiriram, de forma legítima, a homologação 
e o registro da terra perante o Estado. De outro, os 

O direito à voz é o exercício da democracia. 
É no Plenário Júlio Maia que categorias como a 
dos servidores públicos estaduais se fazem ouvir. 
Inúmeras vezes foram formadas comissões com 
o objetivo de dialogar e encontrar soluções para 
atender as categorias. A utilização da tribuna, as 
manifestações nas galerias, entre outros apelos, fo-
ram garantidos e respeitados pelos deputados. Sob 
protestos pacíficos ou não, vais ou aplausos, muitas 
conquistas foram alcançadas a partir do trabalho 
dos deputados estaduais.

Ao longo dos anos, o Legislativo pautou sua 
agenda no atendimento aos setores econômicos 
e sociais. Foi assim quando recebeu empresários, 
produtores, cartorários, organizações filantrópicas 
e universidades. Entidades de assistência social e 
unidades de saúde do Estado, como a Pestalozzi e 
a Santa Casa, também contaram com o apoio dos 
parlamentares para tratar dos convênios financei-
ros para manter o atendimento à população.

índios que alegam ter o direito consagrado cons-
titucionalmente de se restabelecerem nas terras 
que são consideradas tradicionalmente indígenas. 
A Assembleia Legislativa sempre garantiu aos dois 
lados o direito de reivindicações. CPIs, reuniões e 
audiências públicas foram realizadas em busca de 
uma saída que devolva a paz no campo.A questão da terra sempre mobilizou a comunidade indígena

No plenário, o reflexo da tensão que sempre envolve o tema

Representantes de setores como indígenas, mulheres e artistas têm voz garantida no plenário da Assembleia

Mesmo que a solução do problema esteja nas 
mãos do Governo Federal, os deputados estadu-
ais aprovaram a criação do Fundo Estadual para 
Aquisição de Terras Indígenas (Fepati). Proprietá-
rios rurais e índios concordam que a resposta para 
os conflitos no ambiente rural se encontra no pa-
gamento das indenizações.

“Vivemos um verdadeiro estado de barbárie 
grave com violações de direitos humanos perpe-
tradas contra os povos indígenas, de forma cruel e 
sem precedentes. Da mesma forma, os produtores 
rurais que de boa-fé adquiriram suas terras e estão 

sendo prejudicados por medidas do Governo Fe-
deral, que não consegue por fim a este grave con-
flito. Sabemos que, politicamente, a eterna disputa 
agrária inviabiliza nosso Estado, fato este que não 
favorece ninguém. Devemos procurar uma forma 
pacífica de solução. A União tenta de forma in-
frutífera, ao longo de muitas décadas, mas de fato, 
não consegue perceber que essa guerra tem dois 
lados que são vítimas do descaso, da discriminação 
e da falta de entendimento dos direitos humanos”, 
avalia a advogada e professora Samia Roges Jordy 
Barbieri. 

Pioneira na proteção ambiental

Mato Grosso 
do Sul foi pioneiro 
no estabelecimento 
da Lei de Política do 
Meio Ambiente, san-
cionada em 3 de ju-
nho de 1980, espinha 
dorsal a sustentar as 
diretrizes, as regras 
e os princípios vol-
tados à preservação 
da natureza. Dois 
anos depois, come-
çaram as pressões 
para industrialização. 
Era preciso buscar 
um equilíbrio entre 
o desenvolvimento e 
a proteção ambiental. 

Diante de muitas manifestações, a Assembleia 
aprovou a Lei 328, que proibiu a instalação de des-
tilaria de álcool ou de usina de cana de açúcar na 
bacia hidrográfica do Rio Paraguai. O então de-
putado estadual Sérgio Cruz lembra que houve 
grande polêmica e o assunto foi levado às ruas. 
“O governo encaminhou um projeto que liberava 
as indústrias sucroalcooleiras no Pantanal. Então, 
foi necessário ganhar a adesão da sociedade para 
pressionar a retirada da matéria. E foi o que acon-
teceu. No fim, acabamos por aprovar a proibição, 
que virou lei”.

A discussão voltou à tona e mais uma vez a 
Assembleia foi decisiva. Em 2005, o Executivo 

tentou flexibilizar a legislação e os ambientalistas 
foram contrários. O projeto teve repercussão na-
cional após o jornalista Francisco Anselmo Barros 
atear fogo no próprio corpo, durante manifesta-
ção em Campo Grande, na defesa do bioma. A 
proposta foi rejeitada pela maioria dos deputados. 
Em 2009, o Programa de Gestão Territorial e o 
Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado 
liberou o plantio de cana-de-açúcar e a instala-
ção de usinas no Alto Taquari e Alto Paraguai. “A 
nova lei definiu áreas apropriadas para a agroin-
dústria canavieira e que não interferem na bacia 
pantaneira”, explica Paulo Corrêa (PR), que foi 
relator da matéria.

A proteção do Pantanal e dos recursos naturais sempre fizeram parte dos debates na ALMS
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A questão social, sempre relevante

A proteção dos setores menos as-
sistidos e a busca da igualdade sempre 
foram tratadas com relevância pelos de-
putados. Não poderia ser diferente, con-
siderando o conjunto de compromissos 
que todos trazem de suas campanhas. 
“São medidas e emendas que destinam 
recursos para programas sociais e enti-
dades, projetos que estabelecem e apri-
moram políticas públicas para atender 
a população”, afirma o deputado Edu-
ardo Rocha, líder do PMDB na Casa.  
Segundo ele, um exemplo muito claro 
é a Lei 4.960, de autoria dos 24 depu-
tados, que destina 1% do ICMS de be-

Democracia resolve conflitos e divergências

No caso da pesca, outro assunto polêmico, 
a Assembleia, mesmo em caráter suplementar, não 
deixou de tratar do assunto, depois de ouvir toda a 
comunidade envolvida. A Lei da Pesca foi ampla-
mente discutida pelos legisladores, ambientalistas e 
colônias de pescadores, sendo que até hoje está em 
pauta como um dos grandes temas em Plenário. 

A Lei 1.787/1997 foi a 
primeira a disciplinar no 
Brasil a atividade pesqueira 
nas modalidades comer-
cial, artesanal, desportiva e 
científica. Meses depois, a 
Lei 1.826/1998 regulamen-
tou a profissão de pesca-
dor, tratou da preservação 
dos peixes e especificou as 
proibições e o zoneamento 
da pesca. Também estabe-
leceu normas sobre pes-
quisa, embarcações, licen-
ças, registros, fiscalização 
e penalidades. Nas duas 
leis ficaram assegurados os 
princípios de sustentabi-

lidade e a proteção da fauna e flora aquática, de 
forma a garantir a reposição e perpetuação das es-
pécies. Um exemplo prático do equilíbrio nas deci-
sões amplamente discutidas.

Seguiram-se sucessivas mudanças levando em 
conta ainda o turismo, as atividades econômicas e 
a geração de emprego e renda, sempre procurando 
o debate com todos os segmentos envolvidos.

As divergências são resolvidas a partir do debate democrático dos temas em discussão

A questão social toma conta da maior parte das discussões em Plenário

A voz da sociedade nas audiências públicas

Considerada um importante avanço demo-
crático de participação e transparência, a audiência 
pública aproxima o Legislativo da sociedade. “Em 
Mato Grosso do Sul, a audiência pública é um ca-
nal de aproximação do cidadão com o processo 
legislativo, permitindo a legitimidade das delibe-
rações”, afirma o deputado Cabo Almi (PT) que 
tem no movimento comunitário uma de suas bases 
de atuação. Segundo ele, “da infância ao idoso, da 
educação infantil à universidade, da segurança pú-
blica ao trânsito, os mais diversos temas são trazi-
dos ao debate nesta Casa”.

A criação de políticas públicas para proteger as 
minorias e os grupos que foram discriminados no 
passado se intensificou no início dos anos 2000, 
quando os deputados defenderam a remoção das 
barreiras que impediam o acesso ao mercado de 
trabalho, ao curso superior e posições de lideran-
ça. A construção do programa de reservas de va-
gas em concursos públicos e a legislação tratando 

das cotas na universidade foram iniciadas pela 
Assembleia Legislativa. Os parlamentares per-
correram todo o Estado debatendo o assunto 
com lideranças indígenas e instituições do mo-
vimento negro.

O esforço teve o único propósito: equalizar 
as oportunidades. E deu certo. A Universidade 
Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) reser-
va 10% das vagas para os indígenas e 20% para 
negros. Outra vitória construída coletivamente 
foi a regulamentação do programa de reservas 
de vagas. Todos os concursos públicos realiza-
dos pelo Poder Executivo, para provimento de 
cargos e empregos públicos da administração 

direta e indireta, devem prever as cotas de 20% e 
3% para negros e índios, respectivamente.  

Segundo a professora Maria José de Jesus Alves 
Cordeiro, pós-doutora em Educação e coordena-
dora do Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão 
em Educação, Gênero, Raça e Etnia da UEMS, as 
leis de cota tiveram resultados significantes do pon-
to de vista da inclusão, do combate à desigualdade, 
ao preconceito e à discriminação, contribuindo 
para minorar a situação do racismo e da exclusão 
social no contexto social e acadêmico existente.

Esse, como outros temas, nasceu e teve provi-
dências encaminhadas a partir de audiências pú-
blicas que se incorporaram ao cotidiano do Poder 
legislativo. Outros temas igualmente candentes 
como as reformas trabalhista e da previdência, 
mais recentemente, ou a segurança de fronteira, 
mobilizaram a sociedade, deram origem a proposi-
ções e consolidaram o papel da Assembleia como 
centro de convergência dos debates e das decisões 
mais importantes da sociedade.

bidas alcoólicas, fumo e cigarros ao Fundo de 
Investimentos Sociais (FIS). “Uma grande con-
quista desta Casa e da sociedade”, diz Rocha.

São recursos que são destinados à cooperação 
com organizações da sociedade civil que atuam 
no atendimento, prevenção e na recuperação de 
dependentes de álcool e de outras drogas, ou que 
atendem pessoas com deficiência ou idosos abri-

gados em longa permanência, incluindo ainda 
as instituições que oferecem acolhimento provi-
sório para crianças e adolescentes afastados do 
convívio familiar por meio de medida protetiva, 
sendo que desse total 1/3 é aplicado na área de 
saúde e 2/3 de assistência social. Como estes, ou-
tros avanços no setor de assistência social pon-
tuam os resultados do trabalho da Assembleia 
Legislativa.

 Nas audiências públicas, a sociedade deixa claro o que pensa



3534

Assembleia Legislativa - Mato Grosso do Sul

Na educação, um exemplo de atuação ampla

Os assuntos que permeiam o campo da po-
lítica educacional passam pelo Parlamento Estadu-
al. Professores, gestores e demais profissionais da 
comunidade escolar encontram nos deputados es-
taduais o apoio à luta educacional. Seja para escla-
recer conceitos, desenvolver propostas, reconhecer 
trabalhadores, debater legislações, reivindicar direi-
tos e espaços. Foi na Assembleia Le gislativa que a 
sala de aula ganhou voz e professores ensinaram 
na prática o sentido da democracia. Inúmeras audi-
ências públicas com o tema fazem parte da agenda 
todos os anos para garantir o aperfeiçoamento das 

normas e avanços para a comunidade escolar.

A criação e implantação da Universidade Esta-
dual de Mato Grosso do Sul a partir do campus 
de Dourados, por exemplo, nasceu de uma emen-
da constitucional proposta pelo deputado Walter 
Pereira, ainda na vigência da primeira constituição 
estadual. Na segunda constituinte, uma emenda 
do deputado Roberto Razuk assegurou a sede da 
UEMS em Dourados, outra forte reivindicação 
daquela região.

Com a ajuda dos par-
lamentares, os trabalha-
dores em educação obti-
veram várias conquistas. 
Hoje, Mato Grosso do 
Sul paga o maior salário 
para os professores com 
nível superior, é o pri-
meiro do país a garantir 
o Piso Nacional para os 
profissionais que lecio-
nam 20 horas semanais 
e concede 1/3 de hora-
-atividade para o plane-
jamento de aulas. Ainda 
com o trabalho do Le-
gislativo, consolidou-se o 
processo de eleição dire-
ta para diretor de escola, 
outra reinvindicação his-
tórica do setor.

Professores e profissionais da educação têm na Assembleia respaldo para reivindicar

A melhor resposta ao apoio que vem das bases

A Assembleia, ao longo da história de Mato 
Grosso do Sul, consolidou seu papel de buscar 
soluções para os problemas, buscar o consenso e 
contornar as crises. “Em setores como desenvol-
vimento econômico, com a política de incentivos 
fiscais e de geração de emprego, ou ainda na saú-
de, melhorando a destinação de recursos, para citar 
outros exemplos, o Legislativo cumpre o seu papel, 

aproxima a comunidade das decisões, e melhora 
os resultados de cada uma das políticas públicas 
implementadas”, afirma o deputado Lidio Lopes 
(PEN). Segundo ele, o debate se traduz na reali-
dade das decisões que se tornam leis e programas 
sociais, passando a fazer parte da vida de cada um 
e de todos os sul-mato-grossenses.

O trabalho parlamentar traduzido em nú-
meros revela uma intensidade que o preconceito de 
uns e a falta de conhecimento de outros não permite 
perceber. Ao contrário do que uma análise apressa-

da indicaria, o Legislativo estadual, entrado na sua 
quarta década de funcionamento, já apreciou em 
Plenário um conjunto nada desprezível de 82.637, 
conforme apontavam os levantamentos da Secreta-
ria de Assuntos Legislativos e Jurídicos da ALMS, 
no final de agosto.

Ainda que os números sozinhos não sejam su-
ficientes para avaliar o trabalho dos deputados, 
pois algumas proposições levam meses e até anos 
para serem votadas, enquanto outras em menos de 
uma semana já se tornam realidade, considerando 
a média histórica de 180 sessões por ano, os depu-
tados apreciam uma média de 12 proposições por 
sessão. Na opinião do deputado Marcio Fernandes 
(PMDB), essa média histórica está sendo superada 
pelos atuais deputados. “Os números crescem ano 
a ano. Atualmente, são apreciadas mais de 20 ou 30 
proposições por sessão, se considerarmos o conjun-
to de indicações, requerimentos e projetos”, afirma 
ele, lembrando que isso se deve fundamentalmen-
te a dois fatores: “a população participa mais e nos 
ajuda e os problemas também são maiores e mais 
complexos”.

Para o deputado Pedro Kemp (PT), há um au-
mento também na qualidade das proposições. “A 
Assembleia e os deputados têm se aproximado da 
comunidade. Os debates, as audiências públicas e o 

trabalho de cada um têm trazido para a Casa propo-
sições que efetivamente interessam e defendem di-
reitos e interesses da população”, afirma ele, ao ava-
liar a evolução do conjunto do trabalho parlamentar 
nos últimos anos. Para Kemp, a democracia só tem 
sentido quando é vivida e praticada assim “ouvindo 
e traduzindo em trabalho o que pensa, deseja e exige 
a sociedade”.

Dentre as proposições temos, desde os projetos 
de lei, que são mais complexos, exigem uma tramita-
ção mais demorada, com pareceres das comissões e 
mais de uma votação em Plenário, até as indicações, 
que funcionam como sugestões, pedidos de provi-
dências ou mesmo denúncia de problemas, tanto 
conjunturais, como a política de geração de empre-
gos, quanto pontuais, como a recuperação de um 
trecho de rodovia. “Todas as proposições são im-
portantes, têm seu papel e são por meio delas que os 
deputados mostram seu trabalho, atendem seus elei-
tores, contribuindo para o crescimento e desenvol-
vimento do Estado”, lembra o deputado Professor 
Rinaldo (PSDB). “Numa Casa democrática, como é 
a Assembleia Legislativa, com pensamentos diferen-
tes, esse conjunto de espécies de proposições permi-
te ao parlamentar levar adiante seus compromissos, 
sempre da melhor forma possível para atender ao 
interesse da população”, avalia Rinaldo.

Números revelam
muito mais trabalho

Proposições apresendas
pelos deputados em 38 anos

Projetos de lei apresentados,
discutidos e votados em Plenário

Indicações, requerimentos e moções
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Poder Investigativo
Formular leis, fiscalizar o Executivo e intermediar conflitos estão dentre as com-
petências dos deputados estaduais, que também têm a prerrogativa de investigar 

pessoas e situações de interesse público
Por Fernanda Kintschner

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso 
do Sul tem cumprido seu papel de espaço legíti-
mo do povo como representante dos seus anseios, 
interlocutora de assuntos pertinentes à sociedade, 
fiscalizadora do Poder Executivo e propositora de 
diversas leis que beneficiam o desenvolvimento 
sustentável do Estado e resguardam direitos dos 
cidadãos. Entretanto, e tão importante quanto, ain-
da há o poder investigativo que compõe as prer-
rogativas de atuação dos deputados estaduais, por 
meio das Comissões Parlamentares de Inquérito 
(CPIs).

Para a instauração de uma CPI, o Regimento 
Interno da Casa de Leis normatiza apresentação 
para a Mesa Diretora de três itens: requerimento 
assinado por um terço do total de deputados - atu-
almente oito; que nele contenha o(s) fato(s) deter-
minado(s) a ser(em) apurado(s); e que um prazo 
para tal investigação seja definido. O período má-
ximo é de 120 dias, prorrogável por até metade do 
fixado no requerimento de instauração.

As CPIs destinam-se a investigar fatos de inte-
resse público, de ordem econômica, social, legal ou 
constitucional do Estado. Os deputados estaduais 
têm poderes próprios de investigação, tais como 
determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir 
testemunhas, requisitar informações e documen-
tos de órgãos e entidades da administração pública, 
requerer a audiência de autoridades, bem como re-
quisitar os serviços de quaisquer servidores, inclu-
sive policiais. Além disso, essas comissões podem 
deslocar-se a qualquer ponto do território estadu-
al para a realização de investigações e audiências 
públicas e estipular prazo para o atendimento de 
qualquer providência ou realização de diligência 
sob as penas da lei, exceto quando da alçada de 
autoridade judiciária.  

Ao final da investigação, um relatório é publi-
cado em Diário Oficial e emitido aos órgãos de 
responsabilidade civil e criminal, para que possam 
apurar e adotar medidas de acordo com suas fun-

1979 1985

19831980 1987

1981 1989

• CPI da Terra (D.O. 183)

• CPI do Atentado ao deputado Sergio Cruz (D.O. 580)
• CPI das Usinas de Álcool em Miranda (D.O 603)

• CPI para estudar normas à 
   Legislação Pesqueira (D.O. 1.569)

• CPI da Agrosul (D.O. 2.708)

• CPI das Barrancas do Rio Formoso (D.O 2.031)

• CPI das Irregularidades na
   Administração Pública (D.O 1.050)

• CPI dos Contrabandistas (D.O. 403)

CPIs realizadas nos 40 anos de MS

ções institucionais, como Ministérios Públicos, 
Defensorias Públicas, Polícias Civil, Militar e Fede-
ral, além dos governos Executivos. Nessa linha do 
tempo elaborada a você, leitor, estão listadas as 34 
CPIs já propostas pelos deputados estaduais des-
de 1979 até a última, com término em 31 outubro 

de 2017, que exigiu judicialmente o bloqueio de 
recursos e de bens móveis do grupo JBS em Mato 
Grosso do Sul para garantir o ressarcimento de R$ 
731.201.922,47 milhões ao Estado, após verifica-
ção de irregularidades contidas em cinco Termos 
de Ajustamento de Regime Especial (TAREs).”

 Regimes trabalhistas incompatíveis com as leis 
vigentes foram alvos de CPIs na ALMS. Comissão 
criada em 1991 denunciou aos órgãos competentes 
e cobrou maior fiscalização de empresas que con-
tratavam e submetiam a regime de semiescravidão, 
os trabalhadores dos canaviais e de destilarias de ál-
cool no Estado. Dez anos depois, outra Comissão 

Trabalho - CPIs das Destilarias e da Construção Civil

investigou a subcontratação de mão de obra nos 
canteiros de construção civil, em que empregados 
não estariam recebendo salários e verbas trabalhis-
tas. O olhar atento aos desrespeitos das legislações 
e direitos humanos permeia diversas investigações 
da Casa de Leis.
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final apresentamos diversas denúncias minuciosa-
mente apuradas. Eu sou formado em Engenharia 
Civil, mas com a experiência em tantas CPIs, já 
aprendi tanta coisa e com isso ficamos mais aten-
tos e cobramos mais providências”, destaca o de-
putado Paulo Corrêa (PR), que participou de cinco 
CPIs, sendo presidente de três.

Mato Grosso do Sul também foi o estado cam-
peão brasileiro em 2014 em reclamações de ser-
viços de telefonia móvel para a Agência Nacional 
de Telecomunicações. Quatro operadoras que atu-
avam regionalmente à época foram investigadas e, 
como resultado da CPI, um Termo de Ajuste de 
Conduta (TAC) foi firmado com a previsão de R$ 
100 milhões em investimentos pelas telefonias mó-

O dumping - termo comercial para designar 
a prática desleal de colocar preços abaixo do custo 
em produtos, com o intuito de eliminar a concor-
rência – foi fato determinado de duas CPIs que 
visaram assegurar a qualidade de produtos consu-
midos no Estado. A primeira foi responsável pela 
implantação do Fórum de Gestão das Bacias Lei-
teiras, possibilitou a facilitação de linha de crédito 
aos produtores, promoveu convênios para análi-
ses de qualidade do leite, incluiu o leite tipo C na 
merenda escolar das escolas estaduais e garantiu o 

Dumping - CPIs do Leite e dos Combustíveis

Consumidores beneficiados - CPIs da Enersul e da Telefonia

O sul-mato-grossense pode sentir no bol-
so os resultados das atuações das CPIs. O Estado, 
que era campeão na tarifa de energia elétrica mais 
alta do país em 2007, obteve redução de 3,014% na 
conta de energia dos consumidores residenciais, o 
equivalente a quase R$ 200 milhões, após denún-
cias comprovadas em CPI. Também foi garantida 
a compra de kits portáteis para prestar aferições, 
assegurou-se a permanência de call center no Esta-
do e inseriu a realização de campanhas educativas 
sobre o consumo consciente de energia na agenda 
pública.   

“Quando propomos uma CPI estamos dispos-
tos a fazer um trabalho diferenciado. São meses de 
estudos e análises, tudo tão técnico e sério, que ao 

preço mínimo, à época, de R$ 0,30/litro ao produ-
tor de R$ 0,35/litro aos laticínios, para então elimi-
nar a concorrência desleal. Em 2016, o dumping 
também foi alvo de investigação sobre a variação 
de preço entre os postos da Capital e do interior. O 
relatório final constatou a falta de controle de qua-
lidade dos combustíveis comercializados no Esta-
do e determinou a adoção de práticas mais rígidas 
de fiscalização, para evitar que o consumidor seja 
lesado por margens de lucros abusivas.

1993

1991 1996

1997

1999

2000

2001

• CPI da MSGás (D.O. 4.969)

• CPI da Privatização da Enersul (D.O. 4.485)
• CPI da Educação (D.O. 4.512)
• CPI do Urucum (D.O 4.512)

• CPI do Previsul (D.O. 4.347)

• CPI da Cesp – Construção das Usinas 
   Jupiá e Capivara (D.O. 3.549)

CPI das Destilarias de Álcool (D.O. 3.066)

• CPI da Cesp (D.O. 5.383)

• CPI da Segurança Pública (D.O. 5.531)

     CPI do Leite (D.O. 5.634)

veis, no prazo de dois anos, além da instalação de 
mais 400 antenas em todo o Estado. As operado-
ras também acordaram em apresentar anualmente 

Seguridade Social e Saúde - CPIs do Previsul e da Saúde

Dentre os destaques das CPIs realizadas 
pelo Legislativo, a do Previsul apurou o Sistema de 
Seguro Social em que eram assegurados aos ser-
vidores assistência médica, odontológica e social, 
com auxílio-doença, auxílio-natalidade, salário-fa-
mília, aposentadoria por invalidez, aposentadoria 
por idade e por tempo de serviço, pensão aos de-
pendentes, pecúlio post mortem, auxílio-reclusão 
e auxílio-funeral, todas em conformidades com as 
leis vigentes à época. Documentos contabilizavam 
quase 65 mil segurados obrigatórios, divididos en-
tre o Tribunal de Contas, Procuradoria da Justiça, 
Poder Judiciário, Assembleia Legislativa, Adminis-
tração Direta, Pessoal Militar, Autarquias e Funda-
ções e Poder Executivo. 

A CPI apurou mais de 19 fatos, dentre eles 
omissão de socorro por conta de exigência de pa-

gamento de taxas extras para cirurgias, internações, 
consultas ou exames de análises clínicas, alienação 
irregular de imóveis, pagamento de unidades habi-
tacionais não construídas, pagamento indevido a 
servidores de diárias não realizadas. Um telefone 
instalado exclusivamente para a CPI recebeu mais 
de 1.500 ligações de denúncias e tudo que foi apu-
rado serviu para o remodelamento do sistema, que 
atualmente separa Saúde de Previdência Social. 

A Saúde também foi beneficiada com o traba-
lho de Comissão instalada em 2013, que teve como 
finalidade investigar os recursos repassados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) para unidades hos-
pitalares de Campo Grande, Corumbá, Paranaíba, 
Dourados, Três Lagoas, Jardim, Coxim, Aquidaua-
na, Nova Andradina, Ponta Porã e Naviraí. Cons-
tatou-se, entre outras questões, a falta de investi-

• CPI das Irregularidades Fiscais e 
   Tributárias do Estado de MS (D.O.A.L. 1197)

2005 2013

2002 20112006 2014 2017

2007 2015

• CPI da Novoeste (D.O. 5.700)
• CPI do Reverendo Moon (D.O. 5.700)

• CPI da Construção Civil (D.O. 8.032)

• CPI da Telefonia Móvel (D.O.A.L. 575)

• CPI da Desnutrição e Mortalidade 
   Indígena (D.O. 6.437)
• CPI do Ecad (D.O. 6.437)
• CPI da Telems (D.O. 6.480)
• CPI Novoagro (D.O. 6.600)

• CPI da Saúde 

   (D.O.A.L. 365)
• CPI da Enersul (D.O. 6.975)

• CPI da Enersul (D.O. 6.794)

• CPI da Enersul/Energisa (D.O.A.L. 737)

•   CPI do Cimi (D.O.A.L. 848)

•   CPI da Ação/Omissão do Estado nos casos de

   violência praticada contra os povos indígenas

   no período de 2000 a 2015 (D.O.A.L. 855)

•   CPI dos Combustíveis (D.O.A.L. 867)

à Assembleia Legislativa uma planilha detalhada 
com todo o plano de expansão.
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A situação indígena foi tema de três 
CPIs na Casa de Leis. A CPI da Desnutrição 
visitou 8 aldeias, fez 6 reuniões externas, 12 au-
diências, 80 pessoas foram ouvidas e produziu 
um relatório final de mais de 10 mil páginas, 
distribuídas em 12 volumes e 9 anexos. Foram 
identificados casos de fome, miséria, desnutri-
ção, falta de assistência médica, sub-habitação, 
negação de direitos, conflitos internos, falta de 
abastecimento de água e acesso a programas 
governamentais. Uma Comissão Interminis-
terial foi formada a mando da Presidência da 
República e determinaram investigações pela 
Polícia Federal. 

“O poder investigativo de uma Comissão Processante 
é muito necessário, pois em todas de que eu participei, im-
putamos o caráter de apuração rígida para a constatação e 
apontamento de provas que auxiliassem os órgãos compe-
tentes a resolverem as situações investigadas. Por exemplo, 
na CPI da Desnutrição, a falta de alimentos aos indígenas 
estava beirando uma situação caótica, pois toda semana uma 
ou duas crianças morriam. Vimos a falta de assistência, até 
gerou a demissão da direção da Funasa [Fundação Nacional da 
Saúde] à época. Então fazemos um trabalho muito sério. De 
lá para cá tudo foi regularizado e não se teve mais notícia de 
morte por desnutrição. Isso foi uma vitória”, declara o de-
putado Maurício Picarelli (PSDB), que já participou de seis 
CPIs na Casa de Leis.  

Outra CPI pediu investigação civil e criminal de membros 
do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), por envolvi-
mento em denúncias de incitação de conflitos por terras em 
Mato Grosso do Sul, entre indígenas e proprietários rurais. 
No mesmo ano, a Casa de Leis ainda apurou responsabilida-
de das administrações governamentais no período de 2000 a 

Indígenas - CPIs Desnutrição, CIMI e Ação/Omissão

mentos, conflito de gestões, baixa resolutividade 
e a falta de implementação do Gerenciamento de 
Informações Integradas da Saúde (Gisa) – sistema 
de marcação de consultas por telefone -, em que o 
Ministério da Saúde ordenou à Prefeitura de Cam-
po Grande a devolução de R$ 8,2 milhões pagos 
por meio de convênio.  

“Fizemos o maior raio-x que se tem da Saúde 
do Estado, que serviu para a abertura de inúmeros 

inquéritos de investigação e também pôde subsi-
diar novas políticas públicas ao setor. Provamos 
desvios de equipamentos, irregularidades sobre re-
médios oncológicos, denunciamos uma máfia do 
câncer, com um verdadeiro boicote ao SUS para 
beneficiar empresas privadas e prejudicar o po-
bre”, relata Amarildo Cruz (PT), quem presidiu a 
CPI da Saúde. 

2015, quanto à ação e omissão nos casos de violência contra 
indígenas. O relatório final aprovado pela maioria concluiu 
que inexistem provas materiais e liame jurídico necessário à 
responsabilização de União, Estado e Municípios. 

Entretanto, o presidente desta CPI, deputado João 
Grandão (PT), considerou que a extrema vulnerabilidade 
dessas comunidades traz os altos índices de homicídio, sui-
cídio, violência sexual/doméstica e ataques coletivos e, em 
seu voto separado, considerou que a sociedade está diante 
do “genocídio dos povos originários, arraigado de ação e 
omissão do Estado Brasileiro, o 
que inclui o estado de Mato Gros-
so do Sul”. “Cumprimos nosso 
papel de investigar. Podemos sim, 
como agentes políticos, divergir 
de opiniões e por isso temos a 
possibilidade de apresentar votos 
separados. Ainda sim foi impor-
tante dar voz a todos os lados da 
questão”, ressalta Grandão.

A investigação faz parte das atribuições do Parlamento estadual

“Cumprimos 
nosso papel 

de investi-
gar... foi im-
portante dar 
voz a todos 
os lados da 

questão”.

Uma história de 
coragem política

Deputado estadual por cinco mandatos consecu-
tivos e presidente da Assembleia por oito anos, 
Jerson Domingos, hoje conselheiro do Tribunal 
de Contas, teve uma das mais longas experiências 
como dirigente do Legislativo, pois ocupou tam-
bém outros cargos como a 1ª e 2ª secretarias. A 
maior experiência, lembra ele, é a do diálogo e da 
negociação “sempre levados às últimas consequ-
ências”.  

Qual o aspecto mais 
relevante da Assembleia 
na vida de Mato Grosso 
do Sul, ao longo de sua 
trajetória como deputa-
do e presidente da Casa?

“A convivência num 
ambiente democrático 
serve para enriquecer os 
debates. Por mais con-
flitos que existam, e eles 
existem, aprendemos a 
buscar consenso, solu-
ções negociadas, recu-
ando ou avançando nas 
decisões, sempre procu-
rando o melhor para po-
pulação. Podem criticar 
a Assembleia por muitas 
coisas, e criticam, quase 

sempre injustamente, mas ela e os deputados nunca 
fugiram de qualquer debate, por mais delicado que 
fosse”. 

Como gestor do Legislativo por um longo perío-
do, o que ainda destacaria como relevante no papel da 
Assembleia?

“Exatamente essa coragem. Colocamos, por mais 
de uma vez, ruralistas e indígenas na mesma sala, dia-
logando, negociando, buscando soluções. Quer tema 
mais delicado que esse? Outras vezes, os deputados 
tiveram que tomar medidas amargas e enfrentar a in-
tolerância de alguns setores. Nada disso os afastou do 
compromisso de procurar o melhor para o Estado. 
Crises, ao longo de sua história, a Assembleia e os de-
putados aprenderam a enfrentar. Foi assim com servi-
dores, com ambientalistas, sem-terras e tantos outros 
setores. A Assembleia escreve uma história muito im-
portante de coragem política que será resgatada pela 
memória de nossa gente. Tenho certeza”.

Conselheiro
Jerson Domigos

por Juliana Turatti

a vida pessoasdas
Mudando

Garantindo a saúde 
Em Mato Grosso do Sul, de 
acordo com a Lei 4062/2011, 
os recém-nascidos, por-
tadores da síndrome de 
Down têm direito a avaliação 
cardíaca gratuita. Confor-
me estudos científicos, a 
estatística é que metade 
dos portadores da síndrome 
apresentam algum pro-
blema no coração e a Lei 
Estadual determina que o 
ecocardiograma deve ser 
realizado de graça. O médi-

co cardiopediatra, Marcelo Salum, que é especialista 
em atender crianças com síndrome de Down, avalia 
a importância da normativa para a população.  “A Lei 
é uma grande ferramenta porque garante mais saúde 
ao oferecer de forma gratuita a avaliação cardíaca 
aos portadores da síndrome”, ressalta o médico.

Transporte gratuito
A Lei 4.818/2016 amplia o 
benefício da gratuidade ou 
desconto no Sistema de 
Transporte Rodoviário Inter-
municipal de Passageiros 
do Estado de Mato Grosso do 
Sul. A proposta possibilita 
que acompanhantes de ido-
sos, cadeirantes, deficientes 
visuais ou com problemas 
neurológicos também te-
nham direito a gratuidade. 
“Nestes quase dez anos de 
deficiência que tenho eu 
passei muita dificuldade e a Lei vai ajudar bastante 
a todos nós”, destaca o vendedor Gustavo Roberto de 
Souza. E o aposentado Daniel Magalhães Belmonte 
complementa “eu recebo com muita alegria, vai aju-
dar bastante a todos nós, a proposta representa mais 
segurança”.
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Os três últimos governadores de MS passaram pela tribuna do Palácio Guaicurus

Os três últimos governadores de Mato 
Grosso do Sul passaram pela Assembleia Legis-
lativa. Como eles, deputados federais, senadores e 
prefeitos, tiveram na tribuna do parlamento esta-
dual uma referência em sua trajetória. O calor dos 
debates, a proximidade com as lideranças de base 
e a intimidade com os representantes federais, fa-
zem dos deputados estaduais o centro de conver-
gência das ações políticas, fazendo despontarem 
lideranças no cenário estadual e nacional.

A trajetória dos ex-governadores, por exemplo, 
pode ser contada da tribuna da Casa de Leis. Os 
três últimos chefes do Poder Executivo passaram 
pelo Plenário Júlio Maia.  E deles, apenas Reinal-
do passou antes pela prefeitura de Maracaju. Zeca 
do PT e André Puccinelli estrearam no Legislativo 
estadual e todos reconhecem que ganharam, no 
Plenário Júlio Maia, experiência e bagagem para 
chegar ao comando do Estado, recebendo a apro-
vação da população sul-mato-grossense. 

Formando  líderes

história política
e escrevendo a

por Glaucia Jandre e Heloíse Gimenes
“O Legislativo foi 

uma escola. Foi lá 
que eu aprendi so-
bre a máquina pú-
blica e a importân-

cia do diálogo”.

Deputado Federal Zeca do PT
Ex-governador de Mato Grosso do Sul

As lutas sindicais pavimentaram o caminho 
político de José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca 
do PT, ao governo do Estado (1999-2006). A es-
truturação do Partido dos Trabalhadores numa 
sociedade conservadora foi para ele um dos gran-
des desafios. A causa indígena, a reforma agrária, a 
participação popular e a defesa do movimento so-
cial permitiram que assumisse o papel protagonista 
dentro do partido, em 1990, quando foi o primeiro 
deputado estadual a ser eleito pelo PT. Na tribuna, 
debateu assuntos polêmicos e marcou oposição fer-
renha ao governo da época. “Nosso mandato foi 
inovador e comprometido com a classe operária. 
Nessa época, não se discutia a proposta orçamen-
tária e, muito menos, se apresentavam emendas. Eu 
cheguei a ser autor de 96 emendas e discutia cada 
uma no plenário”, ressalta.

Das memórias marcantes na Casa de Leis, Zeca 
cita a denúncia de trabalho escravo nas carvoarias de 
Ribas do Rio Pardo. Segundo ele, a imprensa nacio-
nal testemunhou a degradação social de centenas de 
trabalhadores. “Montamos uma comissão e consta-
tamos in loco que as famílias viviam na miséria e 
sem qualquer perspectiva. Conseguimos interditar 
as empresas, onde os carvoeiros eram colocados em 
barracos de lona e bebiam água em embalagens de 
agrotóxicos”. Assim, seu nome ganhou rapidamen-
te notoriedade e, em 1994, foi reeleito deputado 
estadual, para vencer, quatro anos depois a eleição 
para o governo do Estado.

“Tive 2% das intenções de voto nas pesquisas 
e acabei vitorioso com 61% dos votos válidos, no 
segundo turno. Coloquei em dia a folha de paga-
mento do funcionalismo público, concedi um rea-
juste salarial significativo e recuperei toda a malha 
rodoviária do Estado. Acabei reeleito em 2002. Em 
oito anos, mudamos Mato Grosso do Sul”. Atual-
mente, deputado federal, Zeca acredita que está no 
alto de sua experiência e a Assembleia Legislativa 
ocupa o epicentro da sua vida política. “O Legis-
lativo foi uma escola. Foi lá que eu aprendi sobre a 
máquina pública e a importância do diálogo. Com 
a maturidade que tenho hoje, posso aconselhar ou-
tros futuros candidatos a respeito da importância de 
se passar pela Assembleia”, completa.

A tribuna fortalecendo o mandato
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Para André Puccinelli, que estreou na po-
lítica como deputado estadual, a arte de debater 
e dialogar, que aprendeu no cotidiano do Parla-
mento, foi um aprendizado decisivo para o seu 
futuro. Deputado estadual por dois mandatos, 
passou pela Câmara federal, pela prefeitura de 
Campo Grande para chegar ao governo do Es-
tado (2007-2014), sempre levando consigo as 
melhores lições de boa política que aprendeu na 
Assembleia.

“Em 1986 fui eleito com pouco mais de 19 
mil votos. Fui reeleito para o segundo mandato 
em 1990. A convivência com os deputados es-
taduais fez minha visão ampliar e entender que 
os legisladores podem auxiliar muito o desenvol-
vimento do Estado. Além disso, me fez ver que 
o Brasil é maior do que tudo, no sentido de que 
as teses nacionalistas devem ser defendidas des-
de o município. Compreendi a possibilidade de 
modificar situações em benefício da população”, 
afirma.

Uma das lembranças mais marcantes relatada 
por Puccinelli foi o debate sobre a construção 
do ordenamento jurídico da saúde presente na 
Constituição Federal. No dia 28 de agosto de 
1988, representando a Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso do Sul, ele defendeu na Câmara 
dos Deputados um projeto de texto constitu-
cional que garantia a aplicação de uma quantia 
mínima para a saúde. “Levei o projeto com 30 
mil assinaturas e o entreguei para a Comissão de 
Sistematização. Essa proposta foi o início do ca-
minho de inclusão de percentual para a saúde. 
Hoje, os estados devem aplicar, anualmente, em 
ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 
12% da arrecadação dos impostos. E aos muni-
cípios cabe o repasse mínimo de 15%”, lembra 
ele.

Médico cirurgião, Puccinelli reconhece que 
tem mais afinidade com o Executivo: “Cirurgião 
é aquele que intervém e vê resultados. Na minha 
opinião, o Executivo se assemelhou mais à me-
dicina”, diz ele, reconhecendo, no entanto, que 
foi nos embates da Assembleia que viu nascer o 
sonho de governar Mato Grosso do Sul.

“Os legisladores po-
dem auxiliar muito 
o desenvolvimento 
do Estado”. 

André Puccinelli
Ex-governador de Mato Grosso do Sul

A arte de debater e dialogar

Foto: Agência Brasil/EBC

Governar para as pessoas

Reinaldo Azambuja
Governador de Mato Grosso do Sul

“Sempre acre-
ditei que se 

governa para 
as pessoas e 
não para as 

instituições”.

As dificuldades preparam as pessoas para desti-
nos extraordinários. Somente o trabalho leva à supe-
ração. São duas frases que Reinaldo Azambuja ouvia 
muito de seu pai. Quando saiu de casa para estudar 
nos Estados Unidos, as palavras sábias passaram a ter 
sentido. Fora do território familiar, ele amadureceu e 
ganhou a oportunidade de aprimorar seu espírito em-
preendedor. “As lições de berço moldaram a minha 
percepção sobre as necessidades de progresso e desen-
volvimento das pessoas. Aprendi que cada um oferece 
aquilo que tem”.

Iniciava então a trajetória política de Reinaldo 
Azambuja. O PSDB foi sua única filiação. O exemplo 
seguido foi o do ex-senador e ex-prefeito de Campo 
Grande, Lúdio Coelho. Em dois mandatos como pre-
feito, mudou o perfil econômico-social de Maracaju, 
elevando o município a quinta maior economia do Es-
tado. Quando presidente da Associação dos Municí-
pios (Assomasul) deu à entidade 100% de representa-
tividade e superou mais um desafio, o da interlocução. 
Foi a determinação que lhe rendeu o reconhecimento 
público e, em 2006, conquistou uma cadeira como de-
putado estadual. Focado no desenvolvimento e na ge-
ração de emprego e renda, foi o mais votado.

Na Assembleia Legislativa, Reinaldo conduziu a 
formação da Frente Parlamentar do Agronegócio e li-
derou a bancada do PSDB. Também dirigiu os debates 
sobre a aplicação do Fundo de Desenvolvimento do 
Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul 
(Fundersul), a política tributária e o cooperativismo. 
Em 2010, foi eleito deputado federal. Em Brasília, pro-
tagonizou as discussões sobre a parceria público-priva-
da na área de infraestrutura, as deficiências da política 
agrícola e o malefício do Pacto Federativo. “Sempre 
acreditei que se governa para as pessoas e não para as 
instituições”.

A cada pleito eleitoral, a atuação política de Reinaldo 
ganhava visibilidade. “Em 2015, assumi o Governo do 
Estado em um momento em que o Brasil mergulhava 
na maior crise econômica da história. Como no início 
da minha trajetória, superamos a fase mais aguda, com 
o respaldo espontâneo dos deputados estaduais e fede-
rais. Faltando um ano e meio para concluir o mandato, 
posso garantir que a experiência legislativa me propor-
cionou uma produtiva interlocução com os parlamen-
tares, na Assembleia e no Congresso Nacional”, diz.
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Murilo Zauith

Marcio Monteiro

A passagem pela Assembleia Legisla-
tiva de Mato Grosso do Sul é tão deter-
minante nas carreiras políticas que pai e 
filha chegaram ao Senado Federal, depois 
de passarem pela tribuna do Palácio Guai-

curus. Ramez Tebet e Simone Tebet aprimoraram-se na 
arte do diálogo, na interlocução com os Poderes e na de-
fesa dos interesses do Estado no Parlamento estadual, de 
onde se lançaram a outras campanhas até chegarem ao 
Senado. O deputado estadual Ramez Tebet, como sena-
dor chegou a ocupar a presidência da Repúbica. Sua fi-
lha Simone, como ele, passou pela vice-governadoria do 
Estado antes de chegar lá e, coincidentemente, ocupar o 
mesmo gabinete do pai.

Waldemir Moka é outro exemplo de dinamismo e en-
gajamento político, forjado no parlamento estadual. O seu 
trabalho como deputado estadual teve grande resultado e 
fez dele figura pública de destaque para política sul-mato-
-grossense. Seu desempenho o credenciou para disputar 
com êxito uma cadeira como senador da República. Dos 
três senadores atuais, dois deles passaram pela Assembleia 
Legislativa.

Da Assembleia Legislativa para a 
Câmara dos Deputados, muitos 
podem entender que é um cami-
nho natural, um degrau posterior 
na carreira. Nada disso. São ins-
tâncias diferentes e disputas que 
se equivalem quanto a obstáculos 
e dificuldades. Porém, passar pela 
Assembleia e conquistar um man-
dato de deputado federal é um ca-
minho trilhado por muitos, como 
se pode ver na lista a seguir. E não 
deixam de existir exceções, como 
o caso do deputado Waldomiro 
Gonçalves, deputado federal por 
Mato Grosso uno, que preferiu 
ser deputado federal na primeira 
legislatura de Mato Grosso do Sul. 
Entre os que chegaram à Câmara, 
passando pela “escola” do Legisla-
tivo estadual estão: Waldir Neves, 
Gandi Jamil, João Leite Schimidt, 

Nelson Trad

Geraldo ResendeDagoberto Nogueira

João Leite Schimidt

Akira Otsubo

Waldir Neves

Carlos Marun Sergio Cruz

Marilu Guimarães

Oscar Goldoni

Ben-Hur Ferreira

Gandi Jamil

Simone Tebet
Senadora de Mato Grosso do Sul

Foto: Marcos Oliveira / Agência Senado

Ramez Tebet
Senador de Mato Grosso do Sul

Murilo Zauith, Marilu Guimarães, Akira Otsubo, Nelson Trad, Ben-Hur Ferreira, Marcio Monteiro, Car-
los Marun, Sérgio Cruz, Oscar Goldoni, Dagoberto Nogueira, Geraldo Resende

Waldemir Moka
Senador de Mato Grosso do Sul

Foto: Toninho de Sousa

Na  Engrenagem da
Modernização

por João Humberto e Marithê Cogo

Da máquina de datilografar ao computador, 
dos processos impressos a tudo digitalizado e in-
terligado num sistema, do telefone à internet, da 
folha de ponto ao ponto eletrônico, a Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso do Sul tem se mo-
dernizado dia a dia. A reforma administrativa e a 
realização do primeiro concurso público também 
garantem à Casa de Leis uma evolução no caminho 
da modernização e transparência.

A datilografia foi o primeiro recurso para o desenvolvimento da jornada de trabalho das diferentes repartições. Tudo contro-
lado pelo primeiro relógio de ponto utilizado na Casa

E a modernização, tão vigente no Legislativo 
Estadual, ao longo dos anos foi também provo-
cando muitos servidores e setores a se atualizarem 
para acompanhar essa engrenagem numa soma 
de esforços. Da sala onde ainda hoje podem ser 
encontradas edições e mais edições impressas do 
Diário Oficial à criação do Diário Oficial do Legis-
lativo, disponível no site oficial da Assembleia Le-
gislativa, o Parlamento Estadual tem muitos casos 
e causos que precisam ser contados.
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toda a evolução da informatização da Casa de Leis. 
“Foi uma mudança da água para o vinho. Antes, 
tínhamos que esperar o término do trabalho da 
taquigrafia, que passava pela revisão e depois de 
muito tempo é que os documentos chegavam em 
nossas mãos. Fazíamos todos os nossos relatórios 
em máquinas de escrever e dava o maior trabalho”, 
explica.

A área legislativa do Parlamento em que atua a 
Gerência de Comissões é o coração da Assembleia, 
enquanto a taquigrafia é a ferramenta que possibi-
lita a existência dos anais que constituem a história 
do Poder Legislativo ao longo dos anos, de acordo 
com Portela. E para acompanhar o ritmo acelera-
do dos deputados, a modernização facilitou mui-
ta coisa. “Imagina todos os deputados querendo 
apresentar projetos e não ter nada que facilitasse 
o nosso trabalho como hoje? Para mim é incrível 
acompanhar uma sessão e em menos de duas ho-
ras ela já estar totalmente transcrita e disponível a 
todos no sistema. É uma maravilha”, comemora.

Servidor na 
Casa de Leis 
desde 1983, 
Felix Nazario 
Portela, gerente 
de Comissões, 
começou a tra-
balhar no local 
a convite do 
então deputado 
Djalma Barros. 
Dois anos de-
pois, foi convi-
dado pelo então 

presidente do Legislativo, deputado Gandi Jamil, a 
assumir a Diretoria de Serviços Gerais, ainda quan-
do a Assembleia Legislativa funcionava no prédio 
da Missão Salesiana, em frente à praça do Rádio 
Clube, na região central de Campo Grande.

De lá até agora, Portela recorda que em 1985 a 
Assembleia Legislativa mudou para o Parque dos 
Poderes e foi aí que ele conta ter acompanhado 

Único taquígrafo de formação atuando na 
Casa de Leis, o servidor Cézar Augusto Cáceres, 
55 anos, acompanhou todo o processo de moder-
nização da Assembleia e acredita que o trabalho 
dos taquígrafos é a “alma” do Legislativo Estadual. 
“Trabalho aqui desde que tinha 19 anos. A entrada 
no departamento de taquigrafia aconteceu ao aca-
so, quando ainda trabalhava no setor de imprensa. 
Fiquei sabendo que estavam contratando taquígra-
fos, me informei mais sobre a profissão, gostei, fiz 
o curso, me formei. Isso em 82”, lembra.

Discretos em praticamente todas as atividades 
das assembleias legislativas e demais casas políticas, 

A arte da taquigrafia

Cézar Augusto Cáceres

A primeira sede, modesta e improvisada, no centro da Capi-
tal 

Moderna, transparente e conectada, no Parque dos Poderes

“Para mim é incrível 
acompanhar uma ses-
são e em menos de duas 
horas ela já estar 
totalmente transcrita 
e disponível a todos no 
sistema”.

Felix Portela

A informatização da Assembleia teve início 
em 1995, na gestão do então deputado Roberto 
Orro, quando foi desenvolvido no sistema Acces 
um software chamado ‘Sistema Legislativo’, como 
explica Paulo Roberto Zandoná, gerente de Tec-
nologia da Informação (TI) e Sistemas Legislativos 
da Assembleia Legislativa. “O objetivo era infor-
matizar os processos do plenário. Para isso, fize-
mos o levantamento do que era necessário e foram 
instaladas três máquinas por gabinete. Aí passamos 
a ensinar as pessoas a trabalhar com esses compu-
tadores. Depois disso, criamos uma rede bastante 
precária, na época com três pontos, e sem acesso à 
internet”, observa.

Na trilha da informatização

os taquígrafos passam para o papel com a máxi-
ma fidelidade tudo o que ouvem, contando apenas 
com o auxílio de um gravador e, sobretudo, com 
uma escrita de sinais (taquigramas) que confere 
grande agilidade a essa tarefa. É importante frisar 
que cada taquígrafo consegue ler apenas o seu ta-
quigrama.

Cézar ressalta que a padronização do trabalho 
dos taquígrafos na Assembleia de Mato Grosso 
do Sul foi implantada por ele. “O taquígrafo anota 
tudo que acompanha nas sessões. Isso, de cinco 
em cinco minutos. Depois sobe e 
transcreve em praticamente três 
páginas digitadas tudo o que ano-
tou. Hoje, uma sessão pode chegar 
a ter 24 rodízios de cinco minutos, 
por exemplo. Em uma hora e meia 
toda ela já foi transcrita e fica dis-
ponível no sistema, mas sem revi-
são. Isso graças ao avanço da tecnologia, pois an-
tes, toda a sessão era transcrita em máquinas de 
escrever e com fita cassete. O trabalho era feito em 
dois dias”, explica o taquígrafo.

Com a vinda dos primeiros computadores à As-
sembleia Legislativa, Cézar lembra que tudo mu-
dou. “Na época em que o então deputado Roberto 
Orro era o presidente da Casa, assumi a diretoria 
do setor. Logo, as primeiras máquinas começaram 
a chegar, ficamos tão felizes. Como tínhamos que 
bater fortemente nas teclas das máquinas de es-
crever, demorou a nos adaptarmos às teclas mais 

leves dos computadores”.

A memória de Cézar guarda muitos fatos inu-
sitados, mas alguns ele diz que precisam ser con-
tados, como certa vez em que o então deputado 
Cecílio Jesus Gaeta decidiu suspender uma sessão 
ordinária até que o governador resolvesse um im-
bróglio. “A resposta do governador só foi chegar 
às 4h. Durante esse tempo, ficamos todos juntos 
lá aguardando. Até hoje nenhuma sessão da ALMS 
ficou sem registro”, sustenta.

Na década de 80, cada ata de 
sessão continha quase 200 páginas 
impressas, diferentemente de hoje 
quando o processo está logo dis-
ponível no sistema. Os taquígrafos 
escreviam tudo no programa Word, 
passavam para os revisores, que co-
lavam texto por texto até dar o en-

caixe, e assim a ata era disponibilizada, segundo 
Cáceres.

A arte de transformar sons em palavras faz do 
taquígrafo um artista. “Agora, nosso departamento 
conta com o auxílio da TV Assembleia, que grava 
e exibe as sessões ao vivo”, informa Cáceres. Na 
sala em que já dividiu com mais de dez taquígrafos 
na Assembleia Legislativa, Cézar conta ter vivido 
os melhores anos de sua vida. Atualmente, divide 
a sala com profissionais que executam os serviços 
com primazia, porém que não têm a formação de 
taquígrafo.

Tecnologia da Informação a serviço da Assembleia

“O taquígrafo
anota tudo que acom-
panha nas sessões”.

Cézar Augusto Cáceres
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Com o sistema em funcionamento, os proces-
sos que davam entrada no plenário já eram dispo-
nibilizados no programa. No caso da taquigrafia, 
os computadores acabavam sendo melhores utili-
zados como máquinas de escrever, conta Paulo. “A 
maioria dos servidores relutou muito para aceitar 
o computador como uma ferramenta de trabalho 
necessária e prática. Eles tinham aquela ideia de 
que o computador iria substituir as pessoas”, re-
corda o gerente.

A partir de 2003, a Gerência de Informática 
e Sistemas Legislativos consolidou sua força em 
garantir o avanço da informatização na Casa de 
Leis. Foi quando Zandoná apresentou um projeto 
contendo aparelhos de primeira geração, que pre-
via licitação para mudança de todo o cabeamento, 
computadores novos para todos os setores da As-
sembleia Legislativa. “A Mesa Diretora, na época 
presidida pelo então deputado Londres Machado, 
avaliou a proposta e logo a aprovou”.

Os equipamentos que foram implantados em 
2003, conforme Zandoná, são os que funcionam 
até hoje. “Deveriam durar apenas dez anos, mas 
há 14 estão em funcionamento. Era para suportar 
apenas 200 máquinas e não as 1.500 que hoje su-
porta. Podemos concluir que o projeto inicial foi 
muito bem feito”, define Paulo Zandoná, com or-
gulho.

Daí em diante a modernização aconteceu de 
uma forma tão rápida, que novo cabeamento está 
sendo providenciado para garantir suporte à de-
manda existente, esclarece Paulo. “O Plano Di-
retor de Tecnologia elaborado pela Gerência de 
Tecnologia da Informação, já em andamento, pre-
vê a substituição de todo o cabeamento elétrico e 
lógico, uso de fibra ótica, equipamentos de última 
geração, utilização de TVs nos gabinetes em tempo 
real, painel eletrônico no plenário e wi-fi disponível 
a todos que visitarem o Parlamento”, frisa o geren-
te de TI da ALMS.

Otimização

A atual Mesa Diretora, presidida pelo deputado Junior Mochi 
(PMDB), também foi responsável pelo lançamento do aplicativo (app) 
da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul como mais uma fer-
ramenta de comunicação e transparência com a sociedade.

O almsapp permite a consulta aos perfis dos 24 deputados esta-
duais, ao Diário Oficial do Legislativo, ao canal de notícias, à TV 
Assembleia ao vivo e à produção audiovisual que mostra a atuação 
dos parlamentares. De acordo com Paulo Roberto Zandoná, fo-
ram seis meses de construção do aplicativo. “O sistema pode ser 
baixado gratuitamente na loja virtual da Apple Store ou Goo-
gle Play”, destaca.

Site e App da ALMS:
Comunicação e transparência a serviço do cidadão

Intranet: mais uma ferramenta moderna da ALMS

Felix Portela

Com objetivo de facili-
tar a transmissão de men-
sagens aos servidores da 
ALMS, a Mesa Diretora 
(2017/2018) ainda dispo-
nibilizou um novo portal 
da intranet na Casa de 
Leis, que garante que 
todos os servidores do 
Poder Legislativo Esta-
dual estejam alinhados 
ao discurso oficial da 
instituição, fortale-
cendo assim o bom 
andamento dos tra-
balhos. Entre as mui-
tas funções do sistema 
elaborado pela Diretoria 
de Informática e Sistemas 
Legislativos estão os ícones 
diretos de acesso aos principais 
mecanismos de trabalho utiliza-
dos tanto em gabinetes como nos 
departamentos e diretorias, além de 
ramais internos e lista de profissionais 
que atendem no Centro de Saúde.

Felix Portela ressalta que a moderni-
zação garantiu economia nas impressões, 
já que antes da digitalização dos processos 
eram consumidas folhas e folhas. “Preci-
sávamos criar mecanismos para facilitar e 
agilizar nosso trabalho. Quando assumi a 
diretoria, tive a ideia de elaborar um qua-
dro que continha o número do projeto, a 
data em que ele foi apresentado, a emen-
ta [resumo do assunto] e a pauta, que é a 
votação dos pareces responsável por mos-
trar em que fase o projeto está. Eu tenho 
toda a informação de qualquer projeto das 
dez legislaturas e esse quadro está até hoje 
no sistema. Tenho orgulho em ter sido o mentor 
dessa padronização”.

“A Assembleia acompanhou a evolução da 
modernização no tempo certo e a Mesa Diretora 
sempre deu respaldo para isso, até porque sem o 

Economia de folhas

apoio dela, nada acontece. Hoje temos toda a Casa 
informatizada, internet, rádio e tv, transmissões ao 
vivo”, finaliza o servidor. 



5352

Assembleia Legislativa - Mato Grosso do Sul

Pioneirismo  já  no  primeiro sinal
 No ar desde novembro de 2001, a TV 
ALMS passou a ser um canal direto entre o Par-
lamento e os cidadãos, possibilitando o acom-
panhamento do trabalho e desempenho dos 24 
deputados estaduais e a informação sobre os di-
reitos conquistados pelos sul-mato-grossenses.

A implantação da TV ALMS contou com a 
participação da jornalista Maria Cristina Pacca 
e também do supervisor técnico de televisão 
Sebastião Santana. Tião, como é conhecido, 
lembra que quan-
do apresentou o 
projeto ao ex-de-
putado Ary Rigo, 
ele foi aprovado 
de imediato. O 
entusiasmo ficou 
claro com a ur-
gente compra dos 
equipamentos e 
a montagem de 
toda a infraestru-
tura necessária 
para que o con-
teúdo legislativo 
entrasse no ar.

No início, as 
sessões plenárias eram gravadas em uma câme-
ra Betacam (formato de vídeo com a melhor 
qualidade de imagem na época) e exibidas pela 
operadora NET, via TV COM. A partir de fe-
vereiro de 2002, a ilha de edição e a switcher 
(local de onde saem os comandos do que vai ao 
ar) já estavam concluídas e então começaram as 
produções dos programas. O passo seguinte e 
não menos inovador foi a transmissão ao vivo 
das sessões.

“Quando implantamos a TV ALMS eram 
poucas as assembleias que tinham uma televisão. 
Por isso, nos propomos a visitar algumas Casas 

de Leis. A única Assembleia Legislativa que re-
almente operava com equipamentos de ponta e 
que me chamou muito a atenção foi a de Mi-
nas Gerais. Hoje, em termos de estrutura, equi-
pamentos e qualidade no sinal, a nossa TV não 
perde para nenhum legislativo”, ressalta Tião.

Avançando um pouco o videotape desta nar-
rativa, em 2010 a TV começou a operar no sis-
tema digital, com full HD (alta definição). No 
ano seguinte, equipamentos modernos de mesa 

de corte e de áudio, 
conversores e câme-
ras passam a integrar 
essa engrenagem.

Tudo passou a 
operar em full HD 
16 por 9 e assim a 
TV Assembleia foi 
uma das primeiras 
televisões do Poder 
Legislativo a tirar do 
ar e de vez o sistema 
analógico.

Agora a ousadia 
passa pela abertura 
do sinal. “O acesso 

que a população vai ter ao Parlamento garan-
te um conhecimento político importantíssimo, 
principalmente nesse momento crítico que o 
País enfrenta”, pondera Tião. Técnico de tele-
visão há 45 anos, ele destaca a evolução da TV 
ALMS e os futuros investimentos que serão rea-
lizados. “Evoluímos muito. Hoje podemos dizer 
que estamos na ponta. Daqui a pouco, tudo que 
for editado numa ilha já vai ser transferido para 
o arquivo. A switcher terá acesso imediato a esse 
arquivo, sem transferência física. A expectativa é 
expandir e avançar cada vez mais”, completa o 
técnico.

TV Assembleia aproxima o Legislativo da população

Proteção para o trabalhador
O uso de protetor solar evita 
insolação, queimaduras, 
manchas, envelhecimento 
precoce, lesões e combate 
câncer de pele. Para Mato 
Grosso do Sul foram registra-
dos 3,35 casos em homens e 
2,13 casos em mulheres de 
melanoma maligno de pele 
para cada 100 mil habitantes. 
Com o objetivo de facilitar o 
acesso da população ao pro-
tetor solar a Lei 3495/2008 

reduz seu custo. Com a proposta, o tributo do produto 
diminuiu porque saiu da condição de cosmético e 
passou para o status de medicamento. “Eu uso o pro-
tetor solar diariamente, faz parte da minha rotina de 
vida”, admite a funcionária pública, Maritza Cogo.

por Juliana Turatti

a vida pessoasdas
MudandoQuanto mais 

perto, melhor
Presidente reeleito da Assembleia 
Legislativa, o deputado Junior Mo-
chi (PMDB) conduz com seus co-
legas da Mesa Diretora e com apoio 
dos demais um processo de moder-
nização do parlamento que envolve 
desde praticas inovadoras, novos 
esquipamentos, tecnologia da in-
formação e qualificação profissio-
nal que já produzem resultados.

Qual o principal objetivo de todo esse conjunto 
de medidas?

“Estamos inserindo a Assembleia Legislativa 
no seu tempo. O Poder de maior interação com a 
comunidade não pode se distanciar dela por conta 
de limitações técnicas ou por falta de senbilidade. 
Assim trabalhamos para aproximar efetivamente a 
Assembleia do eleitor.
Quanto mais perto, 
melhor, mais transpa-
rente e mais identifica-
do com os problemas 
e com a busca de so-
luções”.

Esse processo en-
frentou algum tipo de 
resistência?

“Nenhum tipo de 
resistência. Pelo con-
trário. Tivemos apoio 
dos deputados, apoio 
dos funcionários e 
muita simpatia por 
parte da sociedade. 
Hoje qualquer cida-
dão tem a Assembleia 
ao alcance da sua mão, 
literalmente. O nosso aplicativo permite a qualquer 
usuário saber tudo que a Assembleia esta fazendo, 
tudo que o deputado esta fazendo, acompanhar a 
sessão on-line . E vamos levar ainda adiante, pois o 
desafio de modernização não é estático”.

Deputado Junior MOchi
Presidente

Saúde do homem
Conforme a estimativa do 
Instituto Nacional do Câncer 
(INCA), no Brasil, o câncer de 
próstata é o segundo mais 
comum e que causa mais 
mortes nos homens. Foi 
depois que o pai do Moa-
cir Filho teve câncer, que 
para ele realizar os exames 
anuais virou hábito. “Vi 
como uma lição e percebi 
a importância de fazer os 
exames preventivos”. A Lei 
4636/2010 cria o Novembro Azul que conscientiza os 
homens para a prevenção do câncer de próstata e 
tem por objetivo alertar para a necessidade da reali-
zação dos exames como forma preventiva.
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participaçãofeminina

Uma história de

por Mariângela Yule

As mulheres rompem barreiras
para garantir voz e voto no

Parlamento estadual

A participação das mulheres na 
Assembleia Legislativa de Mato Gros-

so do Sul está muito mais relacio-
nada à qualidade e ao emprenho 

das deputadas estaduais que ao 
número de vagas que ocupam. 
Ainda que a legislação desde 
1997 tenha assegurado espa-
ços obrigatórios para o lan-
çamento das candidatas, a 
efetiva conquista dos man-

datos ainda não obedece 
a mesma proporção. 
“Esse aparente dese-
quilíbrio, procuramos 
compensar com 
uma atuação inten-
sa e efetivamente 
voltada para as 
nossas lutas”, 
avalia a depu-
tada Grazielle 
Machado (PR).

conquistas na

 O primeiro
e arenovação

política. Mas geralmente quem chega ao mandato 
de deputado estadual já tem uma história de traba-
lho em alguns segmentos. No meu caso, fui vere-
ador por dois mandatos e secretário de Estado de 
Juventude, e já me sinto ambientado à Assembleia 
Legislativa desde a primeira hora.”.

Como eles, outros parlamentares chegam à As-
sembleia pela primeira vez com uma intimidade e 
facilidade de entrosamento adquirida ao longo de 
suas militâncias. O deputado George Takimoto 
(PDT), por exemplo, foi vice-prefeito, vice-gover-
nador e deputado federal e conhecia, portanto o 
funcionamento do Legislativo. “Nunca deixei a po-
lítica e o trabalho de deputado não é muito diferen-
te do trabalho que exercemos em outros manda-
tos”, lembra ele, acrescentando que na Assembleia 
há, contudo, um contato mais direto com o eleitor, 
com a comunidade”.

Na atual legislatura, nove deputados chegaram 
ao parlamento pela primeira vez. Todos porém 
trouxeram consigo uma trajetória política que os 
credencia ao exercício do mandato sem qualquer 
diferença em relação ao conjunto de parlamentares. 
E reconhecem que a renovação não pode ser me-
dida apenas pelos nomes novos, mas deve ser com-
preendida pelas mudanças que a política impõe, 
pelas práticas que se modernizam. “A renovação 
se dá principalmente pela mudança da sociedade e 
pela nossa capacidade de perceber e acompanhar 
esse processo. Por isso eu percebo, mesmo estando 
em primeiro mandato, conta muito mais a sensibi-

lidade em atender 
ao eleitor do que 
o fato de ser mais 
novo ou mais ve-
lho. Os mandatos 
também se reno-
vam quando se re-
novam os compro-
missos”, afirma o 
deputado Beto Pe-
reira (PSDB), um 
dos que estrearam 
nesta Legislatura.

A Assembleia Legislativa renova-se a cada 
mandato numa proporção sempre maior do que 
percebe a maioria dos eleitores, ainda que sejam 
eles os responsáveis diretos por esse processo. 
Mais comuns, portanto, do que se imagina, os 
deputados de primeiro mandato é que encarnam 
mais diretamente o desafio da renovação. “Quan-
do chegamos, trazemos ideias novas, trazemos so-
nhos e compromissos que desejamos realizar e que 
se encontram com a realidade do trabalho parla-
mentar. Rapidamente temos que nos adequar para 
não perder tempo 
e produzirmos os 
resultados que os 
eleitores esperam 
da gente”, afirma o 
deputado Coronel 
David (PSC), con-
vocado para ocupar 
a vaga do deputado 
Barbosinha (PSB), 
que assumiu a Se-
cretaria de Segu-
rança Pública do 
Estado. 

Se David já se sente à vontade entre seus co-
legas – “não há diferença entre novato e vetera-
no, pois um deputado vale tanto quanto outro” – , 
Barbosinha, mesmo distante do plenário, acrescen-
ta que a renovação é um processo natural na po-
lítica, “premiando sempre aqueles que trabalham 
mais e melhor”. Trabalhar muito também orienta 
o deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB) que assumiu a 
vaga do deputado Marquinhos Trad, eleito prefeito 
de Campo Grande. “Aqui não há diferença entre 
os deputados pelo tempo de mandato. A diferença 
quem faz é o eleitor, julgando quem trabalha muito 
ou pouco. Por isso, o mais importante nesta Casa 
é trabalhar, apresentar resultado, representar e de-
fender os direitos do cidadão”, diz ele.

Igualmente convocado a partir da eleição de um 
titular, o deputado Herculano Borges (SD) concor-
da com o seu colega Siufi e acrescenta que “a reno-
vação é importante em todas as áreas, inclusive na 

mandato

“O que
renova

o Parlamento
é o trabalho 

dos
deputados”.

“Quem
renova

compromissos,
renova o
mandato”.
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Nas suas primeiras legislaturas (1979/82 
e 1983/86), a Assembleia de Mato Grosso do 
Sul não contou com a presença de deputadas. 
Somente a partir da eleição de 1986, essa situação 
se alterou, com a eleição de Marilene Coimbra e 
Marilu Guimarães, as duas primeiras deputadas. 
E a chegada das primeiras mulheres não deixou 
de provocar mudanças internas numa instituição 
que já se acostumava a ser uma espécie de “Clu-
be do Bolinha”.

Já na sede nova, apesar do prédio moderno, 
foram necessárias algumas adaptações rápidas 
para garantir, por exemplo, banheiros femininos 

Além dela, Antonieta Amorim 
(PMDB) e Mara Caseiro (PSDB) fazem 
parte da representação feminina do legis-
lativo estadual na atual legislatura. Em que 
pese o número reduzido, desde 1987, na 
terceira legislatura, a Assembleia passou 
a contar com a participação das mulhe-
res na sua composição. “No início havia 
barreiras que a legislação mais moderna 
foi retirando. No Mato Grosso uno, an-
tes da criação de Mato Grosso do Sul, 
por exemplo, praticamente não se elegiam 
deputadas. A professora Oliva Enciso, na 
década de 50, foi uma exceção”, lembra a 
deputada Antonieta Amorim.

As pioneiras femininas da Assembleia: Marilene Coimbra, Marilu Guimarães  e Celina Jallad

As pioneiras que acabaram 
com o clube do bolinha

próximos ao Plenário, que não tinham sido pre-
vistos. Dali para frente, tudo começou a mudar 
e a presença e participação feminina no Legisla-
tivo estadual nunca mais deixou de existir. “E, 
com certeza, daqui para a frente, dificilmente 
haverá uma legislatura sem a participação femi-
nina”, avalia a deputada Mara Caseiro.

O direito das mulheres em disputar cargos 
nas eleições proporcionais foi garantido há 20 
anos com a lei nº 9.504/1997 que prevê a obri-
gatoriedade do percentual mínimo de mulheres 
nas disputas eleitorais. A Lei estabelece, em seu 
art. 10, que, nas eleições proporcionais, “(...) 

Deputadas Mara Caseiro, Grazielle Machado e Antonieta Amorim

A deputada Antonieta Amorim (PMDB) en-
tende que a mulher para ter voz primeiro precisa 
ter voto e que a luta pela igualdade acontece todos 
os dias. Segundo Antonieta, é preciso estar atenta 
aos fatos que ocorrem na sociedade, como a vio-
lência, o preconceito e a discriminação. A deputada 
entende que as raízes da desigualdade são culturais 
e representam uma luta constante pela transforma-
ção dos valores na sociedade. E para consolidar as 
conquistas “é preciso mostrar que somos capazes, 
e é com trabalho que vamos dar a resposta espera-
da pela sociedade e mostrar que a mulher tem es-
paço e pode ser melhor representada na política”, 
enfatiza Antonieta Amorim.

Antonieta lembra que ocupar espaços na repre-
sentação popular não se dá de uma eleição para a 
outra. “Os espaços assegurados em Lei são impor-
tantes, mas conquistar o voto e garantir mandato 

A bancada feminina já contou com Simone Tebet e Dione Hashioka

Voz e voto

d e p e n d e 
de muita 
luta, mi-
litância e 
participa-
ção efeti-
va na vida 
partidária”, 
diz ela, 
acrescen-
tando que 

a partir daí, o equilíbrio. Há uma diferença entre 
poder ser candidata e vencer a eleição, conclui.

A deputada faz questão de acrescentar, no en-
tanto, que na Assembleia de Mato Grosso do Sul 
a participação das mulheres, historicamente, tem 
se qualificado. As pioneiras, como Celina Jallad, 
Marilu Guimarães e Marilene Coimbra, lembra ela, 

cada partido ou coligação preencherá o mínimo 
de 30% e o máximo de 70% para candidaturas 
de cada sexo.

A garantia da representatividade no cenário 
político nacional foi reforçada pela minirrefor-
ma eleitoral de 2009 (Lei nº 12.034/2009), que 
substituiu a expressão prevista na lei anterior - 
“deverá reservar” - para “preencherá”.

As primeiras deputadas no estado, Marilene 
Coimbra (PDS) e Marilu Guimarães (PL) foram 
eleitas só em 1986, sendo que Marilene Coimbra 
também assumiu como suplente na legislatura 
de 1991 a 1994. Na eleição seguinte, em 1995, 
foi eleita Celina Jallad (PMDB) que permaneceu 

no cargo por três legislaturas conse-
cutivas, até 2011.

A senadora Simone Tebet (PMDB) 
foi deputada estadual de 2002 a 2004 
quando deixou o cargo para concor-
rer à prefeitura de sua cidade natal, 
Três Lagoas. Em 2008, foi reeleita 
como prefeita e em 2011, concorreu 
e assumiu o cargo de vice-governa-
dora de Mato Grosso do Sul ao lado 

de André Puccinelli, sendo a primeira 
mulher a ocupar esta posição. Em 2014 

Simone Tebet foi eleita senadora de Mato Gros-
so do Sul.

Dione Hashioka (PSDB), eleita em 2007, 
foi deputada estadual por duas legislaturas, per-
manecendo na Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso do Sul até o ano de 2015.

Na Câmara dos Deputados, na eleição de 
2014, das oito vagas reservadas ao estado, so-
mente uma foi ocupada por uma mulher, a 
deputada Tereza Cristina (PSB). A primeira re-
presentante do Estado em Brasília, a deputada 
Marilu Guimarães (PMDB) foi eleita em 1991.

“É preciso mostrar que 
somos capazes, e é com 
trabalho que vamos dar 

a resposta esperada pela 
sociedade e mostrar que a 
mulher tem espaço e pode 
ser mais bem representada 

na política”.
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deve ocorrer é a 
representativida-
de nas próprias 
casas legislativas 
e só tem uma 
forma de fazer 
isso: aprovando 
as leis que já tra-
mitam no Con-
gresso Nacional. 
“Defendo que 
comecemos com 
30% dessa obri-
gatoriedade de vagas nos assentos. O ideal seria 
50% mas começando com 30% já começaríamos, 
com certeza, promovendo essa igualdade que tan-
to falamos e tanto buscamos”, finaliza a deputada.

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do 
Sul é destaque na elaboração e aprovação de leis 
que garantem direitos e ações de enfrentamento à 
violência contra a mulher, bem como na área de 
saúde, educação e cidadania. Cabe à Comissão 
Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher e 
Combate a Violência Doméstica e Familiar, cria-
da desde 1987, propor políticas públicas relativas 
à mulher e ao combate à violência doméstica e fa-
miliar, verificar pesquisas e estudos científicos que 
visem melhorar a condição de vida das mulheres, 
fiscalizar e acompanhar as políticas públicas e os 
programas para a defesa da mulher e para o com-
bate da violência, e receber, avaliar e investigar de-
núncias relativas a ameaças ou violações dos direi-
tos das mulheres”. 

Entre as dezenas de leis de amparo e garantia de 
direitos, estão normas e procedimentos para pre-
venção e combate à discriminação contra mulheres 
no trabalho e a criação de regime especial de aten-
dimento de emprego e renda às mulheres vítimas 
de violência conjugal. Em relação à conscientiza-
ção, estão previstas várias campanhas continuadas 
de combate aos crimes contra a mulher e o progra-
ma de enfrentamento à violência doméstica e fa-
miliar. A Lei n. 3.226 estabelece a notificação com-
pulsória dos casos de violência contra a mulher, a 
criança e o adolescente atendidos em serviços de 
saúde pública ou privados no Estado. O combate 
à discriminação de gênero também foi garantido 
com a aprovação da Lei n.5.011, que dispõe sobre 
a valorização das mulheres e o combate ao machis-
mo na Rede Estadual de Ensino.

traziam consigo uma história de luta e militância 
junto à comunidade. “Hoje, posso falar em nome 
das colegas, encontramos um ambiente de respeito 
e igualdade de direitos e tratamento. Manter e fa-
zer aumentar nossos espaços depende portanto de 
nosso empenho e da qualidade de nossos manda-
tos. Modestamente, acho que estamos no caminho 
certo”.

Grazielle Machado (PR) declara que sempre foi 
otimista e acreditou na participação feminina na 
política: “desde muito cedo participei de movimen-
tos em defesa da mulher e acredito na política dire-
cionada da mulher como instrumento de transfor-
mação e apoio aos seus direitos”. Como presidente 
do PR Mulher em Mato Grosso do Sul, Grazielle 
afirma que tem percorrido o Estado para consti-
tuir bases femininas na política e levar as propostas 
do partido mas, 
principalmen-
te, expondo o 
quanto a partici-
pação da mulher 
na política faz a 
diferença na luta 
pelo desenvolvi-
mento das cida-
des, Estados e 
do país, “através 
de uma forma 
que apenas nós mulheres sabemos fazer e olhar 
pelo próximo”, finaliza a deputada.

Para a deputada Mara Caseiro (PSDB), as mu-
lheres têm de buscar conhecimentos para ocupar 
esses assentos, sendo necessário estudar para che-
gar a cargos e posições melhores em nível de socie-
dade. Mas hoje, segundo a deputada, as mulheres já 
têm essa consciência e estão se profissionalizando 
e se qualificando, mas na política ainda há muitas 
dificuldades.

Mara Caseiro lembra que a mulher tem, na 
maioria das vezes, uma dupla e até tripla jornada 
no cuidado dos filhos, da casa, além de ser esposa e 
trabalhar fora e isso tem uma consequência grande 
de sobrecarga de trabalho. As campanhas eleitorais 
exigem uma dedicação maior e a estrutura, muitas 
vezes, não é a mesma dada em relação aos candida-
tos homens, desabafa a deputada. Nesse sentido, as 
mulheres, segundo Mara, acabam ficando em de-
sigualdade na política. “A principal mudança que 

“Desde muito cedo 
participei de movi-
mentos em defesa da 
mulher e acredito na 
política direciona-
da da mulher como 
instrumento de trans-
formação e apoio aos 
seus direitos”.

“A principal mudança 
que deve ocorrer é a 
representatividade nas 
próprias casas legis-
lativas e só tem uma 
forma de fazer isso: 
aprovando as leis que 
já tramitam no Con-
gresso Nacional”.

Outra Lei, de n. 3.953/2010, trata do combate 
ao abuso e à exploração de crianças e adolescentes 
ao assédio sexual e moral e à cultura do estupro, 
por pessoas jurídicas titulares de benefícios ou de 
incentivos fiscais, financeiro-fiscais e extra fiscais 
em Mato Grosso do Sul. A política de Amparo e 
Assistência à mulher vítima de violência também 
foi implantada com a Lei n. 4.609.

De conquista em conquista, a presença e a par-
ticipação femininas na Assembleia de Mato Gros-
so do Sul se consolida sobretudo pela atuação de 
suas representantes. O ambiente político revela um 

marcante respeito dos parlamentares a suas cole-
gas, sem polêmicas ou brigas pessoais, prevalecen-
do um clima de cooperação e solidariedade. Tradi-
cionalmente, por exemplo, na Semana da Mulher, 
a sessão solene é integralmente conduzida pelas 
deputadas e a Assembleia participa diretamente de 
todas as campanhas relacionadas ao movimento 
feminino, como as campanhas de prevenção do 
câncer de mama ou, mais recentemente, o Agosto 
Lilás que, em 2017 lembrou os 10 anos de vigência 
da Lei Maria da Penha e o combate à violência do-
méstica contra a mulher.

As questões femininas sempre tiveram espaço no Plenário da Assembleia Legislativa

Combate ao câncer

O mês de outubro é dedicado para a prevenção da saúde 
da mulher. O câncer de mama é a doença que mais mata 

no mundo e, no Brasil, é responsável pela morte de 40 mulheres por dia, de acordo 
com o Instituto Nacional do Câncer (INCA). A Lei 4541/2014 institui o mês de outubro 
para a conscientização e prevenção do diagnóstico precoce do câncer de mama. “As 
leis são excelentes porque fazem com que a pessoa desperte para o problema, auxilia 
na conscientização para saber que ela tem que fazer os exames. A legislação está de 
encontro com as necessidades da população”, afirma a professora Aparecida Celeste.

a vida pessoasdas
Mudando

por Juliana Turatti
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Nove anos antes da chamada Constituição Cidadã (1988), a primeira Carta Magna do recém-nasci-
do Mato Grosso do Sul já reunia, além das atribuições dos Poderes, os principais direitos e deveres de um 
povo que buscava se firmar como Estado promissor e independente. No Brasil, era o início do governo 
João Figueiredo, último presidente do regime militar, que teve como uma de suas frases marcantes: “Eu 
prendo e arrebento”, um recado a quem era contra a anistia. As repercussões do Golpe Militar de 31 de 
março de 1964 eram sentidas por todo o país. Instigados pela chamada “política de desenvolvimento com 
segurança”, políticos a favor da divisão do então Mato Grosso se aproximaram dos militares. A decisão de 
desmembrar o Estado foi oficializada pelo presidente Ernesto Geisel, com a assinatura da Lei Complemen-
tar 31, de 11 de outubro de 1977.

No ano seguinte, foram realizadas 
eleições estaduais, mas somente no dia 
1º de janeiro de 1979 foi oficialmente 
criado Mato Grosso do Sul, com a ins-
talação do novo governo. No mesmo 
dia, foi instalada a Assembleia Consti-
tuinte, criada em 15 de novembro de 
1978. Foram empossados 18 deputa-
dos constituintes: Alberto Cubel, Ary 
Rigo, Cecílio Gaeta, Getúlio Gideão, 
Horácio Cerzósimo, Londres Macha-
do, Odilon Nacasato, Onevan de Ma-
tos, Osvaldo Dutra, Paulo Saldanha, 
Ramez Tebet, Roberto Orro, Rudel 
Trindade, Sérgio Cruz, Sultan Rasslan, 
Valdomiro Gonçalves, Walter Carnei-
ro e Zenóbio dos Santos.

Detalhistas,
Constituições

asseguram direitos 
de quem vive em 

Mato Grosso do Sul
por Fabiana Silvestre

Posse dos 18 deputados constituintes - 15 de novembro de 1978

Eles passaram 
a exercer o Poder 
Legislativo e, durante o 
período em que estiveram 
trabalhando na elaboração da 
Carta Magna, cujo relator foi o 
deputado Ramez Tebet, o governa-
dor nomeado, engenheiro Harry Amo-
rim da Costa, administrou Mato Grosso 
do Sul por meio de decretos-lei. A Comissão 
Constitucional foi presidida por Cecílio de Jesus 
Gaeta, que criou subcomissões e, sem nenhum 
texto escrito para servir de base, solicitou a partici-
pação dos segmentos da sociedade, o que resultou 
em 21 emendas ao texto final. 

A solenidade de promulgação da primeira 
Constituição de MS, no dia 13 de junho de 1979, 
foi presidida pelo deputado constituinte Londres 
Machado, quando a Assembleia Constituinte pas-
sou a ser denominada Assembleia Legislativa e os 
deputados constituintes tornaram-se deputados 
estaduais. “Participei daquele momento histórico 
e elaboramos uma Constituição moderna para a 
época”, lembra. 

Como o governador Harry havia sido exonera-
do um dia antes da promulgação, Londres assumiu 

i n t e r i n a -
mente o Executi-
vo Estadual até o dia 29 de junho do mesmo ano. 
“Foi por isso que a cadeira do governador esta-
va vaga no ato de promulgação da Constituição”, 
conta o ex-deputado, que entregou o governo a 
Marcelo Miranda e voltou ao comando do Esta-
do quando Miranda também foi exonerado, em 
30 de outubro de 1980. Posteriormente, Pedro Pe-
drossian foi nomeado governador pelo presidente 
e amigo João Figueiredo. Entre as obras públicas 
que marcaram a gestão de Pedrossian está a criação 
do Parque dos Poderes, onde se localiza o Palácio 
Guaicurus, sede do Legislativo Estadual. 
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O então 
d e p u t a d o 
const i tu inte 
Onevan José 
de Matos faz 
uma avaliação 
positiva da-
quele momen-
to histórico. 
“Participamos 
ativamente da 
elaboração da 
primeira Cons-
tituição de 
Mato Grosso 
do Sul e, em 
seguida, inicia-

mos as discussões para a criação dos organismos 
de Estado e projetos de lei”. Para o parlamentar, 
a separação de Mato Grosso foi decisiva para o 
desenvolvimento econômico das duas unidades 
federativas, o que se consolidou posteriormente. 
“Tivemos mudanças importantíssimas, até porque 

o Sul era esquecido e após a divisão o desenvolvi-
mento chegou, com obras de todos os tipos”, diz. 

“Hoje, Mato Grosso do Sul é forte e pujante 
e se desenvolve de maneira diferenciada dos de-
mais estados”, avalia. Para o deputado, entre os 
destaques da primeira Carta Magna está a criação 
da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
(UEMS). “Há muitas coisas relevantes, mas desta-
co esse fato da maior importância, que foi a criação 
da UEMS, que hoje é uma universidade de reno-
me país afora e que leva saber e conhecimento à 
nossa juventude”, ressalta Onevan. A universidade 
foi instituída pela Constituição de 1979 e ratificada 
pela Constituição de 1989. 

A primeira 
Constituição de 
Mato Grosso 
do Sul tem 45 
páginas e 191 
artigos. Trouxe 
nas disposições 

“Participei daquele mo-
mento histórico e elabo-
ramos uma Constituição 
moderna para a época”.

Ex-deputado Londres Machado

Foto: Giuliano Lopes

A promulgação da primeira Constituição de Mato Grosso do Sul e os personagens do início da história de MS 

lhor”, anali-
sa Barbosa, 
que presidiu 
ainda a Co-
missão Te-

mática de Organização dos Poderes e a Subcomis-
são da Defensoria Pública e Advocacia Geral do 
Estado. Também relatou a Subcomissão do Poder 
Judiciário. Segundo ele, a segunda Carta Magna 
do Estado contemplou os anseios da população. 
“Nossa Constituição até se excedeu, como uma 
nova máxima. Quem deve cuidar dos casos isola-
dos é a legislação complementar”, explica. 

Ao analisar a 
evolução do 
texto constitu-
cional estadual, 
Barbosa criticou 
as interferências 
de determina-
dos segmentos, 
em detrimento 
da população 
em geral. “O 
que não gos-
tei foi daquilo 
que aconteceu 
no decorrer do 
tempo, que são 
os lobbies. Mui-

preliminares a organização do 
Estado, os símbolos estaduais e 
informou que a capital do Esta-
do era Campo Grande. No arti-
go 3º, discriminava os bens do 
Estado: “os lagos em terreno do 
seu domínio e os rios que nele 
têm nascente e foz, as ilhas flu-
viais e lacustres, as terras devo-
lutas, não compreendidas no domínio da União”. 
O Legislativo, o Executivo e o Judiciário aparecem 
no artigo 4º como “poderes independentes e har-
mônicos”, com competências especificadas. 

O texto dedica especial atenção a temas de in-

teresse da economia estadual, 
como estímulo à indústria, o de-
senvolvimento da zona rural, tec-
nológico, do turismo, transporte, 
proteção à média e pequena em-
presa, incentivos ao sindicalismo 
e às cooperativas, “estabelecendo 
taxativamente que o desenvolvi-
mento econômico deve conci-

liar-se com o meio ambiente”. Priorizou também 
direitos e garantias individuais e regulou situações 
surgidas a partir da criação do novo Estado, “vol-
tando suas vistas para o servidor público, alicerce 
da construção de um Estado que se propõe ser o 
modelo da Federação”. 

“Tivemos mudanças im-
portantíssimas, até por-
que o Sul era esquecido 
e após a divisão o desen-
volvimento chegou”.

“Foi um momento muito 
especial abrir a Constituin-

te do Estado”.

Cidadã também em MS

Um ano antes das primeiras eleições diretas, 
o Brasil ganhava uma nova Carta Magna, dois anos 
depois do fim da Ditadura. “Essa será a Constitui-
ção cidadã, porque recuperará como cidadãos mi-
lhões de brasileiros, vítimas da pior das discrimina-
ções: a miséria [...] O povo nos mandou aqui para 
fazê-la, não para ter medo. Viva a Constituição de 
1988! Viva a vida que ela vai defender e semear!”. 
Com essas palavras o deputado Ulysses Guima-
rães encerrou os trabalhos da Assembleia Nacio-
nal Constituinte, da qual era presidente, em 27 de 
julho de 1988. Assim, foi oficializada a criação da 
Constituição ainda vigente no Brasil.

Em Mato Grosso do Sul, o ex-deputado Jonatan 
Pereira Barbosa presidiu a Mesa Diretora que ins-
talou a Assembleia Estadual Constituinte e a Co-
missão de Sistematização responsável por adequar 
a Carta Magna de Mato Grosso do Sul em vigor, 
de 1979, à Constituição Federal de 1988. O tra-
balho resultou na segunda Constituição Estadual, 
promulgada dia 5 de outubro de 1989 pelo presi-
dente da Assembleia Estadual Constituinte, Lon-
dres Machado. Até o encerramento dos trabalhos, 
a Assembleia Constituinte recebeu mais de 120 
propostas de emendas relacionadas às mais diver-
sas áreas. Do total, 77 foram acatadas. 

“Foi um momento muito especial abrir a Consti-
tuinte do Estado e, proporcionalmente ao que cabe 
a um Estado da Federação, fizemos o nosso me-

Ex-deputado Jonatan Barbosa
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Razuk, presidente da Comissão de Sistematização 
na Constituinte de 89.  

Segundo ele, se hoje o Parlamento consagrou 
essa prática, foi na Constituinte que a comunidade 
pôde perceber a importância desse instrumento de 
participação popular.  “Já nas Comissões Temáti-
cas aconteciam audiências públicas e não era di-
ferente da Sistematização, onde o projeto ganhou 
forma para começar a ser votado. Foi um trabalho 
intenso, envolvendo todos os deputados que tive-
ram oportunidade de discutir com a comunidade 
todos os temas. O resultado foi um Constituição 
estadual que é o retrato da nossa gente”, diz Razuk.

“Era um momento de muita esperança, 
no pós-Ditadura, muito fértil para realizarmos algo 
de bom”, lembra Ricardo Bacha, relator-geral da 
Comissão de Sistematização. Segundo ele, foram 
criadas comissões e subcomissões temáticas para a 
organização dos Poderes, a administração dos mu-
nicípios, os interesses dos cidadãos. “A gente ‘varava 
a noite’ trabalhando. Uma parte do dia, nos reunía-
mos com os diversos segmentos sociais, em especial 
do funcionalismo público, e depois debatíamos os 
argumentos para a elaboração do texto”.

O ex-deputado explica que cerca de 30 pessoas 
participaram do processo, entre técnicos, advogados 
e deputados. Todo o esforço dos parlamentares foi 
no sentido de elaborar uma Constituição que con-
templasse o maior número possível de categorias, 
valorizando os trabalhadores em geral. “Tínhamos 
que adequar a nossa à Constituição Federal de 1988 
e ela se tornou detalhista, ao invés de generalista, 
como vemos nos países desenvolvidos”, pondera. 
A Constituição de 89 tem 87 páginas e contempla 
23 disposições a respeito da Ordem Social e Eco-
nômica, tais como: Saúde, Educação, Cultura, Pre-
vidência Social, Assistência Social, Família, Criança 
e Adolescente, Deficiente, Idoso, Saneamento Bási-
co, Meio Ambiente, Política do Meio Rural, Recur-
sos Hídricos, Índio e Defesa do Consumidor.

Para Bacha, as disputas políticas à época frustra-
ram o desejo de se criar um estado-modelo e Mato 
Grosso acabou herdando os problemas dos demais 

“A gente varava a noite”
Estados. “Os 40 anos podem ser celebrados, mas 
com um reparo dessa natureza. O Brasil ainda não 
tem um modelo político que permita a autonomia 
dos Estados”, analisa. Esta é a mesma avaliação de 
Londres Machado. “Com as duas Constituições de 
Mato Grosso do Sul, avançamos muito no social, 
mas nem tudo foi regulamentado por lei ordinária 
e os políticos estão acorrentados porque tudo é in-
constitucional”, diz. Ambos defendem instrumentos 
jurídicos que garantam mais autonomia aos Estados 
e favoreçam o desenvolvimento econômico. 

Apesar das dificuldades, ambos reconhecem que 
a Constituição ainda vigente avançou nos princípios 
fundamentais, destacando entre as diretrizes: a pre-
servação da autonomia do Estado, como unidade fe-
derativa, e dos municípios, o respeito aos princípios 
fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, 
a dignidade da pessoa 
humana, os valores 
sociais do trabalho e 
da livre iniciativa. No 
artigo 3º, constituem 
os objetivos da Car-
ta Magna: construir 
uma sociedade livre, 
justa e solidária, sem 
quaisquer formas 
de discriminação, 
garantir o desenvol-
vimento estadual e 
reduzir as desigual-
dades sociais.  

tos setores em busca de interesses corporativistas. 
Nesse sentido, a Assembleia Legislativa tem que 
endurecer um pouco e mudar a sua trajetória”, 
aconselha. 

A elaboração da segunda constituinte trouxe a 
prática das audiências públicas que, se já existiam 
antes, não tinham a mesma regularidade, estru-
tura e sobretudo mobilização que passaram a ter 
desde então. “Só na nossa Comissão, foram cerca 
de 120 audiências públicas, sobre os mais diferen-
tes temas. Discutimos de impostos a proteção do 
meio ambiente, de educação a segurança pública, 
sem descanso”, lembra o ex-deputado Roberto 

Ex-deputado Ricardo Bacha

O perfil municipalista da Assembleia, con-
centrando boa parte de seus debates e de suas deci-
sões no contexto de apoio aos municípios, deve-se 
também ao fato de muitos dos deputados estadu-
ais, ao longo dos 38 anos e 10 legislaturas, alcan-
çarem o mandato de deputado estadual depois de 
terem ocupado a prefeitura. Essa trajetória faz com 
que, naturalmente, as questões municipalistas se-
jam sempre consideradas e ganhem atenção espe-
cial. São os “deputados prefeitos”.

O depu-
tado Fla-
vio Kayatt 
(PSDB), está 
entre os que 
r e d o b r a m 
essa experi-
ência, pois 
foi deputado 
estadual, em 
seguida ele-
geu-se prefei-
to de Ponta 
Porã, para 
retornar ao 
parlamento 
estadual. “A 
experiência 
municipalis-
ta enriquece 
o mandato 
porque a gen-
te tem uma 
experiência e 
uma vivência 
a mais. Podemos contribuir assim para que as deci-
sões atendam efetivamente aos interesses dos mu-
nicípios quando é o caso”, afirma ele, incluindo-se 
entre os que têm essa visão municipalista.

Como ele, Renato Câmara (PMDB) passou por 
uma prefeitura antes de chegar a deputado estadu-
al e encara a nova tarefa como um complemento 
da outra. “Em política progredimos e avançamos 
a cada mandato delegado pela população. Mas 

Os “deputados prefeitos”
reforçam o perfil municipalista do parlamento

não tenho como negar que a experiência de um 
mandato executivo municipal nos mostra melhor 
a realidade dos municípios, nos aproxima mais de 
soluções eficazes que compartilhamos com nossos 
colegas de parlamento. Não chegou a ser uma dis-
tinção entre nós, mas uma característica que sem-
pre pode tornar a decisão mais construtiva”, pon-
dera o deputado.

Para Felipe Orro (PSDB), “o tom municipalista, 
que muitas vezes encontramos nos debates e nas 

decisões da 
Assembleia , 
está no fato 
de que são 
as prefeitu-
ras que vivem 
o problema 
mais de per-
to e, portan-
to, terminam 
sendo elas 
que recebem 
maior atenção 
no processo 
legis lat ivo”. 
Não deixa, 
contudo, de 
c o n c o r d a r 
com seus co-
legas ao reco-
nhecer que ter 
passado por 
um executivo 
municipal me-
lhora a visão 

do conjunto de problemas. “Sob certo aspecto, 
chegar ao Legislativo é uma aspiração de quem já 
exerceu o mandato de prefeito, principalmente se 
é credenciado junto à população pela boa gestão 
realizada frente à municipalidade”. Lembra que ser 
um “deputado prefeito” não chega a distingui-los 
dos demais – “somos iguais entre nós” – mas ofe-
rece uma visão peculiar e os aproxima ainda mais 
das questões municipalistas.
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A Assembleia Legis-
lativa de Mato Grosso do Sul 
tem abrigado ao longo dos 
anos as mais diversas causas 
dos prefeitos e vereadores 
do estado de Mato Gros-
so do Sul, das lideranças 
comunitárias e de seg-
mentos da sociedade 
organizada que nascem 
nas cidades, trazendo 
reivindicações que se 
transformam em leis 
e programas de ação, 
a partir do trabalho dos 
deputados estaduais. Seja 
pelo simples recebimento 
e encaminhamento de ofí-
cios, requerimentos, solici-
tações e contatos diretos, 
a Casa de Leis sempre se 
aproxima das reivindica-
ções que partem dos mu-
nicípios.  Surgem, a partir 
daí, projetos, proposições mais complexas, e a ação 
política direta que é sentida em todos os municípios 
do Estado. Aqui ecoa a voz dos representantes que 
encontram o lugar certo para o fortalecimento e de-
senvolvimento de cada cidade.

O Poder Legislativo 
também foi responsável por delinear os con-

tornos, nomes e fronteiras de alguns dos 79 
municípios do Estado. Alguns municípios foram 
criados antes mesmo da Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso do Sul ser instalada, como Corumbá, em 1838, seguido 

de Miranda e Paranaíba, ambos em 1857, Nioaque, em 1890, Coxim, 
em 1898, e Campo Grande, em 1899. Outros, contudo, existem a partir de 
Leis aprovadas pelo Legislativo como os projetos de 1980  que criaram os 
municípios de Bodoquena, Costa Rica, Douradina, Itaquiraí, São Gabriel 
do Oeste, Selvíria, Sete Quedas, Tacuru e Taquarussu.

Já Coronel Sapucaia, foi criada em 1985 e, dois anos depois, 
em 1987, foram criados os municípios de Chapadão do Sul, 
Dois Irmãos do Buriti, Paranhos, Santa Rita do Pardo e 
Vicentina. Sonora foi criada em 1988. Em 1991, Nova Alvo-
rada do Sul. No ano, seguinte foram criados os municípios 

de Alcinópolis, Japorã, Laguna Carapã e Novo Hori-
zonte do Sul. Os últimos muni-

cípios criados foram 
Figueirão e Paraíso 
das Águas, no 
ano de 2003.

A sede política do
municipalismo
O trabalho dos deputados estaduais

fortalece as cidades e suas lideranças
por Christiane Mesquita

Além da criação de municípios e outras deci-
sões, as grandes reivindicações municipais passam 
pela Casa de Leis, resultando num conjunto de dis-
positivos que fortalece e equilibra os municípios. 
Um dos exemplos mais emblemáticos é o ICMS 
Ecológico em 1994, que estabeleceu o rateio de 
5% do total do imposto destinado aos municípios 
que abriguem em seu território terras indígenas 
homologadas, ou possuam unidade de conserva-
ção da natureza inscrita no Cadastro Estadual de 
Unidades de Conservação e tenham plano de ges-
tão de resíduo sólidos, sistema de coleta seletiva e 
de disposição final de resíduos sólidos. 

Dados do Instituto de Meio Ambiente de Mato 
Grosso do Sul (Imasul) informam que, neste ano, 
subiu de 63 para 70 o número de municípios que 
podem ser contemplados com o ICMS Ecológico. 
Além desse crescimento na contemplação de cida-
des beneficiadas, o histórico do recebimento do 
ICMS Ecológico é positivo. Em 2016, Alcinópolis 
recebeu uma média de R$ 600 mil por mês, tendo 
acumulado de janeiro a setembro R$ 5,7 milhões, 
em seguida aparece Jateí com R$ 5,4 milhões no 
mesmo período e Taquarussu com R$ 5,1 milhões, 
para citar alguns exemplos.

UEMS é uma das conquistas expressivas do municipalismo
Fotos: Arquivo UEMS

Outras decisões no Parlamento Estadual também beneficiaram os municípios. A criação da Universi-
dade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) foi uma delas. A reivindicação dos munícipes de Dourados 
se consolidou no Parlamento Estadual, originando a Lei 1.461, de 20 de dezembro de 1993, que cria a 
Universidade. A sede da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul é em Dourados e atualmente con-
ta com unidades nas cidades de Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Coxim, Glória de 
Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.
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Desde 2005 é realizado, também na Casa de 
Leis, o Seminário de Vereadores. O evento é coor-
denado pela Escola do Legislativo Ramez Tebet e 
trata de diversos temas de interesse dos legisladores 
municipais. O Seminário marca o envolvimento e 
apoio dos deputados aos vereadores, uma outra fa-
ceta do trabalho municipalista. Nele são discutidos 
sempre temas relacionados com o fortalecimento 
das Câmaras e a valorização do papel dos vereado-
res, otimizando os mandatos. No último, realizado 
em 2016, os temas eram o Processo Eleitoral e as 
alterações introduzidas pela minirreforma.

Ao longo destes anos de realização do evento, 
muitos assuntos foram discutidos: a formação de 
agentes políticos, experiências no Legislativo Mu-
nicipal, Improbidade Administrativa, experiências 
no mandato legislativo, Direito Eleitoral, Marketing 
Político, temas jurídicos envolvendo vereadores, a 
atuação da Associação dos Vereadores – União das 

Acolhendo os vereadores

Câmaras de Vereadores (UCV/MS) em defesa dos 
interesses municipais

O deputado Junior Mochi (PMDB), presidente 
da Casa de Leis, destaca a importância da realiza-
ção deste evento. “Já é tradicional e relevante o se-
minário e faz com que haja uma integração entre 
o Poder Legislativo Estadual e Municipal trazen-
do conhecimento aos nossos vereadores para que 
possam exercer melhor seus mandatos”, ressalta.

A deputada Grazielle Machado (PR), 2ª vice-
-presidente da Assembleia Legislativa, avalia essa 
relação como muito positiva: “Podemos ficar mais 
perto de quem conhece a realidade dos nossos mu-
nicípios. Podemos trocar experiências e fazer uma 
avaliação apurada de como podemos atuar de for-
ma mais eficaz e que contribua no desenvolvimen-
to de cada cidade”, diz a deputada.

Ampliação de poder para o Legislativo

A experiência municipalista

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
47/2012, que pode garantir mais autonomia aos 
Estados e Municípios é outro tema sempre pre-
sente nos debates municipalistas da Assembleia. O 
deputado Junior Mochi, presidente da Assembleia 
Legislativa, defendeu em março deste ano (2017) 
em Brasília, o aumento da competência das Assem-
bleias para legislar sobre vários temas. O deputado 
explicou que a PEC já é consenso entre os parla-
mentares e é amplamente apoiada pelos Estados, 
dependendo apenas do encaminhamento para vo-
tação.

A experiência municipalista do Parlamento 
revela uma sintonia fina entre o trabalho dos depu-
tados e dos prefeitos. Alguns deles puderam viver 
os dois lados da questão. O ex-deputado Murilo 
Zauith, por exemplo, foi prefeito, deputado fede-
ral e vice-governador sempre levando em conta a 
importância das questões municipalistas. “Eu nun-
ca perdi o contato com a Assembleia. Mesmo em 
outros mandatos, sempre que podia e tinha tempo, 

Para o presidente, o essencial na revisão do pac-
to federativo é o fortalecimento dos Estados e dos 
municípios, e as Assembleias têm um papel impor-
tante na evolução desse debate, e considera o forta-
lecimento dos municípios um ponto de referência 
nas atribuições do Legislativo estadual. “É uma luta 
da qual não podemos nos afastar. Os deputados 
ainda fortalecem os municípios com a destinação 
de emendas do orçamento, e, no cotidiano, acom-
panhamento junto ao Governo do Estado e aos 
órgãos federais, os projetos e reivindicações de pre-
feitos, vereadores e da comunidade", relata Mochi.

passava por aqui, conversava com meus colegas. 
Essa relação não acaba nunca”. Ele reconhece que, 
nesse contexto, o apoio aos municípios e às comu-
nidades sempre marcou a atuação e o trabalho dos 
parlamentares. “Penso que o Legislativo é onde a 
população se manifesta e os deputados têm a obri-
gação de estarem ligados a todo esse movimento”, 
diz Murilo para acrescentar: “O importante é con-
tribuir para o desenvolvimento do Estado”.

Municipalismo
fortalece as bases

Para o 1º. Secretario da Mesa Diretora, deputado Zé 
Teixeira (DEM), com a experiência dos seus seis man-
datos,  o papel municipalista da Assembleia apoia a 
gestão municipal e traz melhores resultados para o 
mandato dos vereadores, fortalecendo as bases da de-
mocracia.

Como o senhor vê a importância da Assembleia Legisla-
tiva para o desenvolvimento dos municípios?

“Com a minha experiência de seis mandatos, a Assem-
bleia de Legislativa é o elo entre os prefeitos, vereadores e o 
Poder Executivo, porque toda reivindicação que sai das Câ-
maras dos Vereadores, chega no gabinete de um parlamen-
tar. Os parlamentares são os legítimos representantes dos 
vereadores. Quando eles 
precisam conversar com o 
governador, nós marcamos 
a reunião, nós acompanha-
mos os vereadores nas au-
diências. O vereador tam-
bém tem muita importância 
no município, pois liga a 
comunidade ao Poder Exe-
cutivo; é através dele que 
os problemas existentes na 
cidade chegam ao prefeito. 
O Executivo depende do 
Legislativo, ele nos envia as 
leis, mas analisamos a cons-
titucionalidade da lei, e se 
ela traz benefícios para a so-
ciedade. A importância do 
legislador também é funda-
mental dentro da harmonia 
dos poderes”.

Qual a obra que algum município do Estado desenvol-
veu que teve destaque em sua vida parlamentar? 

“A maior obra que foi criada para o desenvolvimento foi 
a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Na minha 
visão, não há nenhum país no mundo que se desenvolva 
sem educação. Foi criada num sonho de muita gente, com 
muita luta. A Uems trouxe educação, o saber, o conheci-
mento e vários cursos que qualificaram as pessoas; é real-
mente uma obra de destaque depois da divisão do Estado. 
Entre outras obras de destaque aqui, posso citar a ponte do 
Rio Paraná, que faz a interligação de Mato Grosso do Sul 
e São Paulo. Atravessei esse local durante vários anos de 
balsa. E depois o desenvolvimento veio gradativamente”. 

Deputado Zé Teixeira 
1º Secretário

a vida pessoasdas
Mudando

Apoio aos jovens empreendedores 
Estimular a criatividade dos jovens no ambien-
te escolar, além de prepará-los para os desafios 
do mercado de trabalho. 
Essa é a proposta da Lei 
4978/2017 que incentiva o 
ensino do empreendedo-
rismo nas escolas públi-
cas e particulares de Mato 
Grosso do Sul. “As aulas 
estão me ajudando a ver o 
que eu quero para a minha 
vida e para o meu futuro e 
estão me preparando para 
o mundo lá fora”, relatou a 
estudante Karen Kelly.

Inclusão desde cedo
A síndrome de 
Down não é uma 
doença e por isso 
não há tratamen-
to ou cura. No 
Brasil, cerca de 
350 mil pessoas 
foram diagnos-
ticadas com a 
síndrome. Oito 
mil bebês nas-
cem com Down a 
cada ano, numa 

proporção de um caso para cada 750 nascimen-
tos. A síndrome é uma alteração genética. A Lei 
4237/2012 garante apoio psicológico e orientação 
aos pais de filhos com Down. “Meu filho faz acom-
panhamento desde novo, e hoje se ele desenvolve 
bem, já está andando, fala as primeiras palavrinhas 
e tem algumas automias, desprende-se bem de 
algumas coisas. Nosso objetivo é que possa de-
senvolver-se e ter uma vida mais normal possível”, 
declarou o pai de Enzo, Carlos Rocha.

por Juliana Turatti
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De Tancredo a Guaicurus

Já dizia o filósofo Edmund Burke: “Um povo 
que não conhece a sua história tem dificuldade de 
construir seu futuro!”. Essa frase resume o lema 
que o ex-deputado Cícero de Souza carrega consi-
go quando o assunto é Mato Grosso do Sul.

Eleito em 1985, Cícero tomou posse em 1986. 
Logo que iniciou o mandato, veio o incômodo. A 
sede do Legislativo Estadual carregava o nome de 
Palácio Tancredo Neves. “Eu fiquei estarrecido 
com o nome e pensei: o que o Tancredo tem a ver 
diretamente com MS? Nós tínhamos que fazer a 
história daqui e valorizar alguém do nosso Esta-
do”, argumenta.

Embora o prédio levasse o nome de uma per-
sonalidade respeitada que marcou a história do 
Brasil como presidente da República, Cícero en-

tendeu que Mato Grosso do 
Sul precisava ter a sua marca. 
“Nós tínhamos tão somen-
te naquela época 17 anos 
de emancipação do Estado. 
Nosso Estado é muito pobre 
em história, tivemos muitos 
fatos marcantes que ficaram 
no passado. Hoje nós ainda 
precisamos fazer a história de 
Mato Grosso do Sul. É um 
estado jovem. Mais jovem 
do que nós, só o Tocantins”, 
compara.
 
A mudança do nome ocorreu por meio do Decre-
to 137, promulgado em 25 de abril de 1991. Na 
época, o ex-deputado temia a não aceitação popu-

“Os 24 depu-
tados votaram 
a favor com 
vários elogios 
porque estáva-
mos valorizan-
do nossa terra, 
nossa história”.

por Karine Cortez e Talitha Moya

lar e do parlamento na troca do 
nome. “Tancredo havia morrido 
e isso gerou muita comoção. Mas 
os 24 deputados votaram a favor 
com vários elogios porque está-
vamos valorizando nossa terra, 
nossa história”, afirma. Assim 
começou a história do Palácio 
Guaicurus.
 
O antigo nome “Tancredo Ne-
ves” havia sido sugerido por 
Gandi Jamil que na época era 
deputado federal.  “Conversei 
com ele, expliquei a razão e ele 
recebeu bem porque entendeu 
que era pela valorização do Es-
tado”, recorda. Os estudantes têm sempre a Assembleia no roteiro de atividades extracurriculares



7372

Assembleia Legislativa - Mato Grosso do Sul

Guaicurus 
remete à famo-
sa tribo indígena 
que travou uma 
luta de resistên-
cia à povoação do 
Pantanal Sul-Ma-
to-Grossense. 
Intitulados “ín-
dios guerreiros”, 
os Guaicurus se 
utilizavam de ca-
valos para caça-
das e ataques e 
migraram para o 
território brasilei-
ro na região dos 
estados do Mato 
Grosso do Sul e Goiás, fugindo da colonização na 
região do norte do Paraguai.

Do século 16 ao começo do século 19, nenhum 
espanhol, português, brasileiro ou paraguaio estava 
seguro nas terras desse povo, entre o Pantanal bra-
sileiro e o Chaco paraguaio. Nesse tempo, os índios 
jamais foram submetidos e, quando aceitaram a paz 
com os forasteiros, fizeram-no em seus próprios 
termos.

Os guaicurus tinham sua própria história para 
justificar seu espírito guerreiro, relatada até hoje por 
seus descendentes, os kadiwéus de Mato Grosso do 
Sul. 

Resistência no Pantanal
“Verifiquei 

que o nome 
ideal seria 
Guaicurus por-
que são os ín-
dios da nossa 
terra, índios do 
interior do Bra-
sil, os verda-
deiros guaranis 
que nos ajuda-
ram muito na 
Guerra com o 
Paraguai. En-
tão pensei em 
homenag ear 
essa gente que 
é mais legítima 
do Estado do 

que ninguém”, destaca Cícero de Souza, que con-
sidera a questão indígena atual como um problema 
aquém da posse de terras. “O problema do índio é 
um problema social e não territorial. Precisamos fa-
zer com que nossos índios se eduquem, se formem 
e venham conviver na sociedade”, relata.

A passagem pela Assembleia foi de muito apren-
dizado, define o ex-deputado. “Foi uma experiência, 
um ensinamento muito bom. Sou muito apaixona-
do por Mato Grosso do Sul, mais do que ninguém”, 
diz ele que é trineto do fundador de Campo Grande, 
José Antônio Pereira. “O que temos são histórias 
que representam tudo que somos. Temos que culti-
var mais nossa história”, finaliza.

Índios Guaicurus atravessando um rio - Arquivo Biblioteca Nacional (Brasil)

Valorizar a arte e a mulher: esse foi o ob-
jetivo do projeto que denominou o saguão de 
exposições da Assembleia Legislativa, de Nelly 
Martins. O nome foi instituído legalmente por 
proposição do ex-deputado Marquinhos Trad. 
“Mais que um nome, foi um ato de reconheci-
mento e gratidão por quem muito contribuiu 
para o desenvolvimento do nosso Mato Gros-
so do Sul”, salienta.

A cultura marca presença nos espaços do Legislativo

Arte no Saguão

Índios também ocuparam o saguão da As-
sembleia Legislativa em novembro de 2015. Eles 
pediam a celeridade na CPI que investigou a Ação/
Omissão do Estado de Mato Grosso do Sul nos 
Casos de Violência Praticados Contra os Povos In-
dígenas de 2000 a 2015 e queriam também o fim 
da CPI do Cimi, que apurava atuação do Conselho 
Indigenista Missionário. Um grupo, de pelo me-
nos 50 indígenas, chegou a dormir no local.

O saguão da Assembleia testemunha protestos de toda ordem

A ocupação

Plenário

“Sua vida era uma pirâmide de projetos 
que a fatalidade cortou muito cedo. No entanto, 
apesar do pouco tempo que teve para impulsioná-
-los, mostrou que tinha condições para grandes re-
alizações, batalhando pelo progresso de sua terra e 
buscando melhorar as condições de vida das cama-
das humildes da população”, assim Cícero de Sou-
za justifica a homenagem póstuma ao ex-deputado 
Júlio Maia, que tem seu nome fixado no Plenário, 
espaço mais importante da Casa de Leis.

Júlio Maia era médico e foi eleito deputado em 
1986, aos 30 anos de idade, pela região do bolsão, 
mais especificamente Brasilândia, onde a prefeita 
era a sua mãe, professora Neusa Paulino Maia. Mas 
no dia 12 de dezembro de 1987, antes mesmo de 
o jovem parlamentar completar um ano de man-
dato, um acidente automobilístico na BR-262 tirou 
a vida do parlamentar, que deixou a esposa e duas 
filhas.

A definição de Julio Maia como nome do plená-
rio do Legislativo aconteceu por meio do projeto 
de resolução nº 08/88 apresentado pelo então de-
putado Cícero de Souza e relatado na Comissão de 
Constituição e Justiça pelo então deputado Valde-
nir Machado. “Por mais significativas que fossem, 
as palavras feitas jamais traduziriam o verdadeiro 
significado da feliz iniciativa do nobre deputado 
Cícero de Souza, perpetuando, nesta Casa de Leis, 
o nome de Júlio Maia, um homem, acima de tudo, 
bom”, ressalta Valdenir em seu relatório.

A homenagem ao deputado Júlio Maia. O Plenário ganha o 
nome de um deputado dedicado à comunidade
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Há exatamente 13 anos, Mato Grosso 
do Sul perdia uma das suas personalidades mais 
notáveis. Manoel Félix Nelito Câmara, ou tão 
somente Nelito, como era conhecido por ami-
gos mais próximos, morreu em 2004 vítima de 
câncer. Mas os seus mais de 30 anos na carreira 
política deixaram um legado mantido por ami-
gos e familiares.

Neto de imigrantes italianos por parte de 
mãe e portugueses pelo pai, Nelito foi criado no 
ambiente rural de meeiros de café no interior 
paulista. Em meados da década de 60, ele, que já 
morava no antigo estado do Mato Grosso, trou-
xe sua mãe e irmãs para viverem em Ivinhema 
onde iniciou sua história política.

Em 1994, elegeu-se deputado estadual. No 
primeiro mandato, Nelito teve participação fun-
damental para a instalação da Universidade Es-
tadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) em Ivi-
nhema.  Reeleito em 1998, deu continuidade em 
seus projetos, entre eles destaca-se a criação do 
Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema. 
Nelito Câmara aposentou-se em 2003.

“Ele era uma pessoa muito humana e preo-
cupado com os outros. Todos sentiam um afeto 
muito grande por ele”, define Ricardo Câmara, 

O legado de Nelito
filho de Nelito. Em 2008, o ex-deputado teve o 
nome indicado para o plenarinho da Assembleia 
Legislativa. No ano seguinte, a escolha foi apro-
vada e o Plenarinho Nelito Câmara é hoje um 
dos espaços mais importantes da Casa de Leis. 

Nelito foi prefeito de Ivinhema, entre os 
anos de 1989 e 1992, e deputado estadual por 
oito anos, de 1995 a 2002. Nesse período, fo-
ram muitas conquistas como a Lei da Criação 
do Parque das Várzeas do Rio Ivinhema, a Lei 
do Teste do Pezinho, da redução do IPVA para 
deficientes e o aumento da licença maternidade 
para mães de crianças especiais.   

“Em todo o lugar que a gente vai, é incrível 
porque sempre ouvimos a frase ‘seu pai foi fun-
damental na minha vida. Às vezes nos pergun-
tamos como uma pessoa só conseguiu ajudar 
tanta gente”, afirma Ricardo, que é presidente 
da Fundação Cultural Nelito Câmara. Além 
dele, Nelito e Izabel tiveram outros dois filhos, 
Renato Câmara que seguiu os passos do pai, foi 
prefeito também em Ivinhema por dois manda-
tos e agora está como deputado estadual e Ro-
gério, advogado. “Cada um de nós carregamos 
o legado dele. Temos esse sentimento de nunca 
estarmos satisfeitos e sempre em busca de me-
lhorar a situação das pessoas”, expressa Ricardo.

O Plenarinho recebe reuniões, debates e manifestações religiosas, como a missa da Festa do Divino Espírito Santo

Mato Grosso do Sul, no momento da 
sua instalação, não estava preparado para a nova 
realidade. No final dos anos 70, as repartições 
públicas foram se espalhando pela Capital como 
podiam, ocupan-
do prédios ina-
propriados, sem 
condições ideais 
de trabalho. Um 
grande improvi-
so que não dei-
xou de alcançar 
também a As-
sembleia Legis-
lativa que passou 
a funcionar num 
prédio alugado 
que original-
mente havia sido 
construído para 
ser um hospital, 
no centro da Ca-
pital. O principal 
endereço político do jovem Estado ficava na 
Rua Barão do Rio Branco, em frente à Praça do 
Rádio.

E foi assim que ela começou a funcionar, com 
as repartições administrativas espalhadas pelo 
andar térreo, nas salas projetadas para serem 
consultórios, ambulatórios e laboratórios da uni-
dade hospitalar. No andar superior, os primeiros 
18 deputados espalharam-se pelos cubículos que 
deveriam servir de quartos e apartamentos. O 
plenário, modesto e improvisado com menos de 
100 lugares, praticamente sem qualquer tipo de 
infraestrutura apropriada, ocupou o espaço que 
havia sido projetado para abrigar o centro cirúr-
gico, salas de pós-operatório entre outros.

Apertados em salas pequenas – a presidência 
contava com um pouco mais de conforto, ocu-
pando o que deveria ser a diretoria do hospital – 
os deputados logo se acostumaram, mas a reali-

dade se impôs e, depois de se espalhar por vários 
anexos nas imediações do hospital, a Assembleia 
finalmente mudou-se no final dos anos 80 para 
sua sede definitiva, agora sim projetada especial-
mente para abrigar suas atividades.

O primeiro endereço
político era um hospital

O prédio no centro da Capital foi projetado para ser 
um hospital. E o Plenário, o centro cirúrgico
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Osvaldo Dutra

Horácio Cersózino

Valdomiro Gonçalves

Jorge do Amaral

Zenóbio dos Santos

Ramez TebetManfredo Correa

Ary Rigo

Rudel Trindade

Alberto Cubel

Roberto Orro

Londres Machado Odilon Nacasato

Eduardo Contar

Sergio Cruz

Getúlio Gedeão

Sultan Rasslan

Onevan de Matos

Jesus Gaeta

Walter Carneiro

Paulo Saldanha

Laucidio Pereira

Ary Rigo

Londres Machado

Daladier Agi

Manfredo Correa

Djalma Barros

Massal Futigami

Gandi Jamil

Jesus Gaeta

Akira OtsuboAires Marques

Ivo Cersósimo Jonatan Barbosa

Anis Faker Armando Anache

Jorge do Amaral

Benedito Leal

Valdir Cardoso Walter Carneiro Zenóbio dos SantosNelson TradNelson Buainain Onevan de Matos Roberto Orro Valter Pereira

Leite Schimidt

DEPUTADOS ESTADUAIS - 1ª LEGISLATURA

DEPUTADOS ESTADUAIS - 2ª LEGISLATURA

 janeiro/1979 a janeiro/1983

 fevereiro/1983 a janeiro/1987

Carlos Fróes

Beto Mariano

Cláudio 
Valério

Claudinei
da Silva

Daladier Agi

Dr. Loester

Daudt Con-
ceição

Éder Brambilla

Armando 
Anache

Aluízio Borges

André 
Puccinelli

Alberto Rondon

Akira Otsubo

Akira Otsubo

Ary Rigo

André
Puccinelli

Benedito Leal

Armando 
Anache

Cícero de 
Souza

Cícero de Souza

Leite
Schimidt

Londres 
Machado

Marilene 
Coimbra

Maurício 
Picarelli

Marilu
Guimarães

Oscar Goldoni

Maurício 
Picarelli

Paulo Pedra

Jonatan 
Barbosa

Humberto 
Teixeira

Henrique 
Dedé

Franklin 
Masruha

Fernando 
Saldanha

Fernando 
Saldanha

José de 
Oliveira

José Batiston

Júlio Maia

José Monteiro

Londres 
Machado

Marilene 
Coimbra

Ricardo
Bacha

Waldir Neves

Valdenir
 Machado

Waldemir
 Moka

Walter
 Carneiro

Onevan
de Matos

Sebastião 
Nogueira

Ozéias Pereira 

Valdenir 
Machado

Nilson Lima

Santos 
Tomazeli

Nelson Trad

Roberto 
Razuk

Pedro Dobes

Valdomiro 
Gonçalves

Pedro Paulo

Waldemir 
Moka

Roberto
 Razuk

Zeca do PT

DEPUTADOS ESTADUAIS - 3ª LEGISLATURA

DEPUTADOS ESTADUAIS - 4ª LEGISLATURA

 fevereiro/1987 a janeiro/1991

 fevereiro/1991 a janeiro/1995
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Moysés Nery

Celina Jallad

Nelito Câmara

Éder Brambilla

Paulo Corrêa

Franklin Masruha

Paulo Estevão

Hosne Esgaib

Jerson Domingos

Anilson PregoAkira Otsubo

Jercê Eusébio Londres Machado

Arroyo Bem-Hur Ferreira

Maurício Picarelli

Cícero de Souza

Waldir Neves Zeca do PTValdenir MachadoRoberto Orro Valdomiro
Gonçalves

Waldemir Moka Zé Teixeira

Murilo Zauith

DEPUTADOS ESTADUAIS - 6ª LEGISLATURA

DEPUTADOS ESTADUAIS - 5ª LEGISLATURA

 fevereiro/1999 a janeiro/2003

 fevereiro/1995 a janeiro/1999

Cesar Galhardo Dr. Loester Flávio Kayatt Franklin
Masruha

ArroyoAntônio BragaAkira Otsubo Ary Rigo Celina Jallad Cícero de Souza

Luizinho 
Tenório

Murilo Zauith Nelito Câmara Onevan de 
Matos

José MonteiroJerson
Domingos

Geraldo 
Resende

Laerte Tetila Londres
Machado

Maurício 
Picarelli

Waldir NevesPedro Kemp Pedro TeruelPaulo CorrêaPastor 
Reginaldo

Roberto Orro Sandro Fabi Zé Teixeira

DEPUTADOS ESTADUAIS - 7ª LEGISLATURA
 fevereiro/2003 a janeiro/2007

Bela Barros Dagoberto 
Nogueira

Dr. Loester Flávio KayattAri ArtuziAntônio BragaAkira Otsubo Arroyo Ary Rigo Celina Jallad

Nelsinho Trad Pastor Barbosa Paulo Corrêa Pedro KempLondres
Machado

Jerson
Domingos

Humberto 
Teixeira

Luizinho Tenório Maurício 
Picarelli

Onevan de 
Matos

Valdenir
Machado

Roberto Orro Semy FerrazRaul FreixesPedro Teruel Sérgio Assis Simone Tebet Waldir Neves Zé Teixeira

Londres Machado

Arroyo

Marquinhos Trad

Carlos Marun

Maurício Picarelli

Celina Jallad

Onevan de Matos

Coronel Ivan

Dione Hashioka

Amarildo CruzAkira Otsubo

Diogo Tita Jerson Domingos

Antônio Braga Ari Artuzi

Júnior Mochi

Ary Rigo

Professor Rinaldo Youssif Domingos Zé TeixeiraPaulo DuartePaulo Corrêa Pedro Kemp Pedro Teruel Reinaldo
Azambuja

Marcio Fernandes

DEPUTADOS ESTADUAIS - 8ª LEGISLATURA
 fevereiro/2007 a janeiro/2011 
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DEPUTADOS ESTADUAIS - 9ª LEGISLATURA
 fevereiro/2011 a janeiro/2015                    

Diogo Tita Eduardo Rocha Felipe Orro George
Takimoto

ArroyoAmarildo CruzAlcides Bernal Cabo Almi Carlos Marun Dione Hashioka

Londres 
Machado

Marcio
Fernandes

Márcio
Monteiro

Marquinhos TradLaerte TetilaJúnior MochiJerson
Domingos

Lauro Davi Lidio Lopes Mara Caseiro

Professor 
Rinaldo

Osvane Ramos Paulo CorrêaOnevan de 
Matos

Mauricio 
Picarelli

Paulo Duarte Pedro Kemp Zé Teixeira

Beto Pereira

Pedro Kemp

João Grandão Junior Mochi

Eduardo Rocha

Zé TeixeiraMarcio Fernandes

Coronel David

Renato Câmara

Mara CaseiroFlavio Kayatt

Ângelo Guerreiro

Mauricio Picarelli

Amarildo Cruz

Marquinhos Trad

Felipe Orro George Takimoto

Antonieta Amorim

Onevan de Matos

Barbosinha

Paulo Corrêa

Grazielle Machado

Cabo Almi

Professor Rinaldo

Lidio Lopes

DEPUTADOS ESTADUAIS - 10ª LEGISLATURA
 fevereiro/2015 a janeiro/2019

Herculano Borges

Dr. Paulo Siufi

https://www.facebook.com/assembleiams/



