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DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DECRETO N. 8.831

CARLOS AUGUSTO BORGES, Presidente da Câmara Municipal de 
Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais,

R E S O L V E:

CONCEDER promoção horizontal à servidora efetiva abaixo relacionada, 
de acordo com o art. 22 da Lei Complementar n. 426, de 10 de dezembro de 
2021, conforme especificações contidas no quadro abaixo:

NOME: CARGO: PADRÃO/
NÍVEL:

A PARTIR 
DE:

MARIZA LUIZ RODRIGUES Analista Administrativo 40-II 11.07.2022

Câmara Municipal de Campo Grande-MS, 04 de julho de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

DECRETO N. 8.832

CARLOS AUGUSTO BORGES, Presidente da Câmara Municipal de 
Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais,

R E S O L V E:

NOMEAR para os cargos em comissão as servidoras abaixo relacionadas, 
em vagas previstas na Lei Complementar n. 426/2021, a partir de 1° de julho 
de 2022.

NOME:                                                    CARGO:                       SÍMBOLO:
PAULYNE DA SILVA RIBEIRO                   Assistente Parlamentar VI   AP 111
YANA JADE GONÇALVES PERALTA LOPES  Assistente Parlamentar V    AP 110

Câmara Municipal de Campo Grande - MS, 04 de julho de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

DECRETO N. 8.829

CARLOS AUGUSTO BORGES, Presidente da Câmara Municipal de 
Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais,

 
R E S O L V E:

EXONERAR, a pedido, a servidora comissionada MARLY CRISTINA 
ARAUJO DA COSTA, ocupante do cargo de Assistente Parlamentar VI, Símbolo 
AP 111, a partir de 1° de julho de 2022.

Câmara Municipal de Campo Grande-MS, 30 de junho de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

DECRETO N. 8.830

CARLOS AUGUSTO BORGES, Presidente da Câmara Municipal de 
Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais,

 
R E S O L V E:

EXONERAR, a pedido, a servidora comissionada ANNA PAULA 
PALHANO DA SILVA AMARAL, ocupante do cargo de Chefe de Gabinete 
Parlamentar, Símbolo AP 101, a partir de 1° de julho de 2022.

Câmara Municipal de Campo Grande-MS, 30 de junho de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

PORTARIA N. 5.364

CARLOS AUGUSTO BORGES, Presidente da Câmara Municipal de 
Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais,

R E S O L V E:

AUTORIZAR o afastamento do servidor MATHEUS HENRIQUE 
FABRICIO SANTOS, matrícula n. 14468, por 70 (setenta) dias, no período 
de 21.04.2022 a 29.06.2022, de acordo com o laudo médico pericial expedido 
pela Junta Médica do Instituto Nacional de Seguro Social– INSS.

Câmara Municipal de Campo Grande- MS, 30 de junho de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

PORTARIA N. 5.365

CARLOS AUGUSTO BORGES, Presidente da Câmara Municipal de 
Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais,

R E S O L V E:

AUTORIZAR o afastamento da servidora DULCILENE DA SILVA 
RODRIGUES, matrícula n. 125, por 60 (sessenta) dias, no período de 
03.06.2022 a 01.08.2022 de acordo com o laudo da perícia médica do Instituto 
Municipal de Previdência de Campo Grande – IMPCG.

Câmara Municipal de Campo Grande- MS, 30 de junho de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

PORTARIA N. 5.366

CARLOS AUGUSTO BORGES, Presidente da Câmara Municipal de 
Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais,

R E S O L V E:
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AUTORIZAR o afastamento do servidor RODRIGO JACOB DOMINGUES 
DE PAULA ALMEIDA, matrícula n. 14702, por 5 (cinco) dias, no período de 
09.06.2022 a 13.06.2022 de acordo com o laudo da perícia médica do Instituto 
Municipal de Previdência de Campo Grande – IMPCG.

Câmara Municipal de Campo Grande- MS, 30 de junho de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

PORTARIA N. 5.367

CARLOS AUGUSTO BORGES, Presidente da Câmara Municipal de 
Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais,

R E S O L V E:

CONCEDER ao servidor efetivo CARLOS ALBERTO SCAFF 15 (quinze) 
dias restantes de suas férias regulamentares, referentes ao período de 
2020/2021, de 11 de julho de 2022 a 25 de julho de 2022, de acordo com os 
Arts. 131 e 134, ambos da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 
2011.

Câmara Municipal de Campo Grande-MS, 01 de julho de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

PORTARIA N. 5.368

CARLOS AUGUSTO BORGES, Presidente da Câmara Municipal de 
Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais,

R E S O L V E:

CONCEDER ao servidor efetivo LEONARDO BOSCO DE MATOS 15 
(quinze) dias restantes de suas férias regulamentares, referentes ao período 
de 2020/2021, de 15 de julho de 2022 a 29 de julho de 2022, de acordo com 
os Arts. 131 e 134, ambos da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro 
de 2011.

Câmara Municipal de Campo Grande-MS, 01 de julho de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

PORTARIA N. 5.369

CARLOS AUGUSTO BORGES, Presidente da Câmara Municipal de 
Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais,

R E S O L V E:

CONCEDER à servidora efetiva ALINE ALMEIDA DE ALCANTARA 
ORTEGA 15 (quinze) dias restantes de suas férias regulamentares, referentes 
ao período de 2020/2021, de 11 de julho de 2022 a 25 de julho de 2022, de 
acordo com os Arts. 131 e 134, ambos da Lei Complementar n. 190, de 22 de 
dezembro de 2011.

Câmara Municipal de Campo Grande-MS, 1º de julho de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

PORTARIA N. 5.370

CARLOS AUGUSTO BORGES, Presidente da Câmara Municipal de 
Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais,

R E S O L V E:

ABONAR a ausência da servidora SIMONE KEICO UTINÓI HYOSHIDA, 
por 02 (dois) dias, no período de 07 e 26 de julho de 2022, com fulcro no Art. 
179, inciso II, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011, em 
virtude de estar à disposição da Justiça Eleitoral.

Câmara Municipal de Campo Grande-MS, 1° de julho de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

PORTARIA N. 5.372

CARLOS AUGUSTO BORGES, Presidente da Câmara Municipal de 
Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais,

R E S O L V E:

AUTORIZAR o afastamento do servidor EUDIS RODRIGUES DE 
OLIVEIRA, matrícula n. 10062, por 7 (sete) dias, no período de 13.06.2022 a 
19.06.2022 de acordo com o laudo da perícia médica do Instituto Municipal de 
Previdência de Campo Grande – IMPCG.

Câmara Municipal de Campo Grande- MS, 1º de julho de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo Nº 124/2022

No uso das atribuições legais e estando em conformidade com a legislação 
pertinente, RATIFICO e HOMOLOGO a presente Dispensa de Licitação 
enquadrada no art. 24, inciso I, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e alterações posteriores, com amparo no art. 37, inciso XXI da 
Constituição Federal, para que se proceda a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETO “AS BUILT” PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE (MS), conforme informações constantes 
no referido processo administrativo, tendo como contratada a empresa JMD2 
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n° 13.881.971/0001-
30, pelo valor total de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), específicos 
da dotação orçamentária nº 33.90.39.05.
Campo Grande (MS), 04 de julho de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

EXTRATO DE CONTRATO
Processo administrativo nº: 124/2022
Procedimento licitatório – Contratação Direta – Dispensa nº: 014/2022
Contrato administrativo nº: 020/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto “As 
Built” para atender às necessidades da Câmara Municipal de Campo Grande 
(MS).
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE (MS)
Contratada: JMD2 PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Vigência: 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de 04/07/2022 a 18/08/2022
Data do Contrato: 04/07/2022
Valor do Contrato: R$ 5.600,00
Dotações Orçamentárias: 3.3.9.0.39.05
Empenho nº: 358, de 04/07/2022
Amparo Legal: Fundamenta-se na Lei nº 8.666/1993, vinculando-se ao 
Processo Administrativo nº 124/2022, bem como na proposta da CONTRATADA.
Signatários: pela Contratante, Carlos Augusto Borges, pela Contratada, João 
Alberto Borges dos Santos

DIRETORIA LEGISLATIVA

Extrato – Ata n. 6.882
Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove 
horas, foi aberta a presente sessão ordinária pelo senhor presidente, vereador 
Carlos Augusto Borges, “invocando a proteção de Deus, em nome da liberdade 
e da democracia”. PEQUENO EXPEDIENTE - Foram apresentados ofícios, cartas 
e telegramas. Foram apresentados pelo Executivo municipal: Veto Total ao 
Projeto de Lei n. 10.666/22; e Projetos de Lei n. 10.706/22 e n. 10.707/22. 
Foram apresentados pelos senhores vereadores: Projeto de Lei n. 10.704/22, 
de autoria do vereador Coronel Alirio Villasanti; e Projeto de Lei n. 10.705/22, 
de autoria do vereador Clodoilson Pires. Na Comunicação de Lideranças, 
usaram da palavra os vereadores: Professor André Luis, pelo REDE; Tabosa, 
pelo PDT; João César Mattogrosso, pelo PSDB; Zé da Farmácia, pelo Pode; 
e Valdir Gomes, pelo PSD. Foram apresentadas as indicações do n. 14.169 
ao n. 14.462 e 4 (quatro) moções de pesar. GRANDE EXPEDIENTE - Foram 
apresentadas 4 (quatro) moções de congratulações. Não havendo discussão, 
em votação simbólica, aprovadas. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, O SENHOR 
PRESIDENTE, VEREADOR CARLOS AUGUSTO BORGES, DECLAROU ENCERRADA 
A PRESENTE SESSÃO, CONVOCANDO OS SENHORES VEREADORES PARA A 
AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE MOBILIDADE URBANA PARA DISCUTIR 
A AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO À SAÚDE, COM A CRIAÇÃO DE UM 
HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL EM CAMPO GRANDE, A REALIZAR-SE NO DIA 
NO DIA QUATRO DE JULHO, ÀS NOVE HORAS, E PARA A SESSÃO ORDINÁRIA 
A REALIZAR-SE NO DIA CINCO DE JULHO, ÀS NOVE HORAS, AMBAS NO 
PLENÁRIO OLIVA ENCISO.
 
Sala das Sessões, 30 de junho de 2022.

Vereador Carlos Augusto Borges                      Vereador Ronilço Guerreiro
                  Presidente                                                  3º Secretário.

PROJETO DE LEI 10.708/2022

DECLARA UTILIDADE PÚBLICA 
MUNICIPAL A ASSOCIAÇÃO 
EDUACACIONAL CULTURAL E 
DE PESQUISA ARTE E VIDA, NO 
MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE-MS. 
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Art. 1º Fica declarado de Utilidade Pública Municipal a Associação 
Educacional Cultural e de Pesquisa Arte e Vida, com sede na cidade de Campo 
Grande -MS. 

Parágrafo Único. A entidade deve observar as exigências contidas no 
art. 13, da Lei Municipal n. 4.880, de 03 de agosto de 2010, sob pena de 
revogação da presente declaração. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

João César Mattogrosso
Vereador – PSDB.

JUSTIFICATIVA

O presente projeto visa declarar de Utilidade Pública Municipal o 
“ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CULTURAL E DE PESQUISA ARTE E 
VIDA”,  com sede na cidade de Campo Grande-MS, é uma entidade voltada 
a promoção de caráter social, com promoção de atividades educacionais, 
ambientais, ecológicas, culturais, desportivas e assistenciais. 

A presente Associação atua na promoção da prática desportivas, bem 
como na assistência social as pessoas com deficiência, suas famílias e aqueles 
que se encontram em situação de risco social. 

O objetivo da presente Associação é a valorização e contribuição com a 
desenvolvimento da criança e adolescente, com metodologias específicas para 
o processo de construção de sua personalidade e aprendizagem, de modo a 
ofertar o atendimento pedagógico e terapêutico com equipe interdisciplinar. 

Diante da propositura da utilidade pública municipal, a presente Associação 
pretende ampliar o atendimento sócio atendimento sócio assistencial e seus 
atendimentos terapêuticos, com realizações de festivais, jogos e capacitações 
na prática desportiva, principalmente na prática de capoeira, implementando 
tal atendimento nas escolas, associações de bairros, clínicas, universidades, 
hospitais e diversos lugares que despertem interesse na parceria.

Assim, visando despertando a prática desportiva como forma de integração 
e crescimento educacional e cidadão, proporcionando a melhoria no convívio 
social, de forma saudável, produtivo, e contribuindo com a formação social.   
São atendidas anualmente diversos, homens, mulheres e jovens oferecendo 
acesso a diversas atividades que visam o reconhecimento e melhorias 
na formação educacional e social ao convívio e relações humanas. 
O Projeto desenvolve suas atividades em sua sede, localizada no bairro Jd. 
Colonial, próximo de bairros com altos índices de carência e com poucas 
iniciativas voltadas para a formação social de jovens residentes proximidades. 
Observa-se no relatório de atividades de maneira detalhada o quão suporte 
assistencial é a abarcado pela Entidade em prol da comunidade, onde não se restringe 
apenas a região a qual está localizada, se estendendo à toda Campo Grande/MS.  

Cabe salientar que, a partir da Lei n. 13.019/2014 definiu-se o Marco 
Regulatório e passou a ser considerada Organização de Sociedade Civil (OSC) 
entidades que desenvolvam atividades ou a projetos de interesse público e 
de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos. 
Desta forma, vislumbra-se claramente enquadra-se no caso em tela 
e assim tem-se total respaldo legal por contribuir para restituição e 
integração da cidadania e direitos humanos, buscando através das 
diversas atividades ligadas a cultura, a inclusão das pessoas citadas 
anteriormente, procurando demonstrar a possibilidade de se tornarem 
grandes cidadãos e profissionais, sem a necessidade de ingressarem em 
caminhos tortuosos, é o Resgate e a prevenção caminhando lado a lado. 
A presente proposta legislativa encontra-se em sintonia com a LOA - Lei 
Orgânica Municipal, de acordo com o artigo 22, o qual transcrevemos abaixo: 
 
Art. 22. Cabe a Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, 
não exigida esta para o especificado no art. 23, dispor sobre 
todas as matérias de competência do Município e especialmente: 
( . . . ) 
 
X - normatização da cooperação das associações 
representativas no planejamento municipal; 
XIV - organização e estrutura básica dos serviços públicos municipais; 
( . . . ) 
 
O presente Projeto de Lei que visa tornar de Utilidade Pública Municipal, 
a ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CULTURAL E DE 
PESQUISA ARTE E VIDA,  encontra respaldo no artigo 30, 
I, da Constituição Federal, o qual, transcrevemos abaixo: 

Art. 30. Compete aos Municípios:
I – legislar sobre assuntos de interesse local:
(...)

Cumpre salientar a adequação na escolha de Projeto de Lei Ordinário 
para veicular a presente proposição, já que a Lei Orgânica Municipal, no 
“caput”, do artigo 22, dispõe que “cabe a Câmara Municipal, com a sanção 
do Prefeito... dispor sobre todas as matérias de competência do Município”, 
e a Lei nº 4.880 de 05 de agosto de 2010, estabelece que a declaração 
de utilidade pública das entidades deve ser feita por tal instrumento legislativo.  

A Lei Municipal nº 4.880 de 05 de agosto de 2010 estabelece no 
artigo 4º, § 1º, a possibilidade de ser concedida a pretensão à entidade 
sediada nesta capital, com personalidade jurídica em funcionamento há pelo 
menos um ano anterior a data da apresentação do projeto de lei, in verbis: 
 
“Art. 4º O projeto de lei, de iniciativa do Executivo ou do Legislativo, não poderá 
ter por objeto a declaração de utilidade pública de mais de uma entidade. 
 

§ 1º. A entidade deve estar sediada em Campo Grande, e ser 
detentora de personalidade jurídica, nos termos do art. 44, Incisos 
I, II e III, e art. 45 do Código Civil Brasileiro, há pelo menos 01 
(um) ano, anterior à data da apresentação do projeto de lei”.. 
 
A Lei nº 4.880 de 05 de agosto de 2010, como regulamenta a 
decretação de utilidade pública das entidades de âmbito municipal, 
em seu artigo 6º, impõe a juntada dos seguintes documentos: . 
 
Art. 6º Devem acompanhar os projetos de declaração 
como de utilidade pública os seguintes documentos:. 
 
I - Cópia do estatuto da entidade devidamente registrado no 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, com as devidas alterações, 
quando for o caso, comprovadas com certidão atual;. 
 
II - Ata de eleição da diretoria em exercício de mandato atual;. 
 
III - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;. 
 
IV - Comprovação do endereço de funcionamento;. 
 
V - Declaração firmada por qualquer autoridade pública de 
que a entidade está em pleno funcionamento e cumprindo 
os objetivos estatutários, há pelo menos 01 (um) ano; 
 
VI - Balanço do ano anterior, firmado por profissional habilitado, com registro no CRC; 
 
VII - Documento de identidade e do Cadastro de 
Pessoas Físicas - CPF do Presidente e do tesoureiro; 
. 
VIII - Relatórios detalhados das atividades da entidade, no 
último 01 (um) ano, em que fique evidenciada a prestação 
de serviços à comunidade, nos termos do seu Estatuto; 
 
IX - Prova, em disposição estatutária:. 
 
a) de que os fins e objetivos da entidade se encaixam 
nas disposições do art. 3º e incisos desta Lei; 
. 
b) de que os diretores da entidade não recebem 
qualquer tipo de remuneração da entidade; 
 
c) que em caso de dissolução da entidade, os remanescentes serão destinados a 
entidades de mesmo formato jurídico, vedada a distribuição entre os associados; 
 
d) que não distribui sobras de caixa, bonificações ou vantagens 
a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma; 
 
e) do modo como é administrada e representada, 
ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; 
 
f) se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração, e de que modo; 
 
g) se os membros respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais; 
 
h) disposição estatutária sob as fontes de recursos para sua manutenção; 
 
i) o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos; 
 
j) as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução; 
 
k) a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. 
 
X - Comprovação de idoneidade dos diretores, expedido por 
autoridade municipal ou do próprio punho sob as penas da lei. 
. 
XI - Declaração da Diretoria de que se obriga a publicar, 
anualmente, o demonstrativo de receitas e despesas realizadas 
no período anterior, quando subvencionada por Órgãos Públicos; 

Assim, estando todos os documentos exigidos estão acostados ao presente 
Projeto de Lei, buscando dessa forma, apresentar com total transparência 
a lisura do “ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CULTURAL E DE PESQUISA 
ARTE E VIDA”, não somente em manter atualizados seus documentos, mas 
demonstrar através dos relatórios, suas atividades junto a comunidade.

Isto posto, ofertamos a presente proposição para a deliberação do 
plenário, desta Casa de Lei, na certeza da relevância da matéria nela tratada, 
merecerá dos nobres pares, acolhida favorável. 

João Cesar Mattogrosso
Vereador -PSDB

PROJETO DE RESOLUÇÃO nº 503/2022

INSTITUI EM ÂMBITO MUNICIPAL, 
O PRÊMIO LEGISLATIVO “LUIZ 
GUSTAVO DA SILVA” E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS,

A p r o v a:

Art. 1º Fica instituído o “Prêmio Luiz Gustavo da Silva”, a ser outorgado 
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preferencialmente no dia 01º de Dezembro de cada ano, aos produtores e 
organizadores de eventos, disc-jóqueis e intérpretes de estilos musicais 
variados que tiveram destaque e notoriedade no cenário musical e cultural de 
Campo Grande-MS.

§ 1º A homenagem será concedida em Sessão Solene, apenas uma 
vez ao ano, em local previamente determinado pela Mesa Diretora do Poder 
Legislativo Municipal.

§ 2º O Prêmio de que trata a presente Resolução, será confeccionado 
rigorosamente no formato e medidas estabelecidas pela Mesa Diretora do 
Poder Legislativo Municipal.

Art. 2º Caberá a cada Vereador indicar até 03 (três) cidadãos para o 
recebimento da condecoração estabelecida no Art. 1º desta Lei.

Parágrafo único. Será facultado à Mesa Diretora do Poder Legislativo 
Municipal, também indicar até 05 (cinco) cidadãos para o recebimento da 
referida condecoração disposta no caput do presente artigo.

Art. 3º As despesas decorrentes desta resolução correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões,
Campo Grande (MS), 01º de Julho de 2022.

JUNIOR CORINGA
Vereador (PSD)

JUSTIFICATIVA

LUIZ GUSTAVO DA SILVA, nascido em 13 de Novembro de 1987, na 
cidade de Aparecida do Taboado-MS, foi um dos profissionais de maior destaque 
no ramo de organização de eventos e festas celebrativas na história de Campo 
Grande.

Veio residir na cidade juntamente com sua família desde criança, onde 
desde o princípio foi morar na região do bairro Coophavila. Em razão de sua 
mãe, Dona Rosely Francisca da Silva, ser proprietária de uma lanchonete 
fixada em frente ao Posto de Saúde da Coophavila II, ficou bem conhecido na 
localidade, devido ao seu enorme carisma e generosidade característicos.

Luiz Gustavo sempre teve em vida, o sonho de empreender e ser dono 
de seu próprio negócio, fator este que lhe inspirou a usar suas habilidades 
criativas, para realizar vários eventos no Centro Comunitário do Bairro 
Coophavila II. O resultado disso, foi um enorme sucesso acompanhado de um 
reconhecimento instantâneo, que contribuíram para o seu ingresso no âmbito 
profissional desta modalidade de trabalho.

Prontamente, Luiz Gustavo correu atrás de muito conhecimento para 
aprimorar sua inovação nata, investindo nisto, muito de seu tempo e dedicação, 
o que o garantiu de se transformar em questão de poucos anos, em uma das 
maiores referências do ramo.

Durante toda a sua carreira de 13 (Treze) como “promoter”, foi responsável 
por inúmeros eventos de sucesso e de recorde de venda e arrecadação de 
ingressos, que trouxeram vários artistas de fora para se apresentar na cidade. 
Além disso, também participou diretamente na estruturação de festas que 
garantiram a estabilidade e êxito de várias danceterias que já passaram por 
Campo Grande, entre elas: o “Atalaia”, o “Macalé”, o “Jeremias” e o Mesa de 
Bar”.

Após muita batalha e trabalho árduo, Luiz Gustavo finalmente pôde 
realizar sua maior meta de vida, ao conseguir deixar de patrimônio, a construção 
de seu estabelecimento próprio à realização de eventos, que em dias atuais é 
administrado e gerido por sua esposa Jessicah Ximenes - o “JL Festas e Lazer”, 
um local comercial que foi idealizado em detalhes por este, desde quando 
sonhava no início de sua trajetória profissional, em ser um produtor de eventos 
bem sucedido de Campo Grande-MS.

Lamentavelmente em 28 de Dezembro de 2020, Luiz Gustavo da 
Silva faleceu aos 33 (Trinta e Três) anos de idade, vítima de complicação 
cardiológicas, após um longo período de tratamento hospitalar, deixando à 
sua família e amigos, lembranças da pessoa amiga, carismática, companheira, 
solidária e vencedora que representava

Outrossim, revela-se extremamente importante a criação do prêmio 
legislativo em questão, tendo em vista o seu significativo e louvável intuito de 
homenagear profissionais que dedicam suas vidas, na produção de eventos e 
realização de apresentações em prol da Cultura Musical e Artística Municipal, 
que simultaneamente são capazes de movimentar a economia, gerando mais 
empregos e renda para toda a cidade.

Isto posto, pelos motivos apresentados, o presente signatário conta 
respeitosamente com a colaboração dos demais Pares desta Emérita Casa 
Legislativa, para a condizente aprovação da matéria em pauta, na forma 
expressa prevista pelos Arts. 47, 49 e 50 da Lei Orgânica do Município de 
Campo Grande – MS, combinado com o Art. 29, I, “q” do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Campo Grande - MS.

Sala das Sessões,
Campo Grande (MS), 01º de Julho de 2022.

JUNIOR CORINGA
Vereador (PSD)

MENSAGEM n. 116, DE 29 DE JUNHO DE 2022.

Senhor Presidente:

Submetemos a apreciação de Vossa Excelência e de seus dignos Pares 
o incluso Projeto de Lei Complementar que “Altera dispositivos da Lei 
Complementar n. 101, de 21 de junho de 2007 e dá outras providências”, 
que tem por objetivo o seguinte:

Ajustar os cargos a serem ocupados exclusivamente por servidores 
efetivos integrantes da carreira de Auditoria Fiscal da Receita Municipal, 
objetivando o cumprimento das normativas legais no trato da competência e da 
autonomia   técnica destes servidores nas decisões que impactam diretamente 
no controle e arrecadação tributária;

Normatizar os critérios  da  pontuação fiscal para efeito de aferição   da 
qualidade profissional pelas ações desempenhadas pelos Auditores Fiscais 
da Receita Municipal, quando no restrito desempenho de suas atribuições 
de verificação dos impostos municipais e daqueles  fiscalizados por meio 
de convênio com os demais entes da federação, com vistas ao constante  
incremento da receita, visto que hoje a  aferição dos trabalhos de auditoria 
está restrita à apuração do ISSQN, não permitindo a mensuração do trabalho 
quando em verificação aos demais impostos (ITBI, ITR, ICMS - repasse), 
desestimulando as operações com estes, o que provoca perdas de receitas ao 
erário.

Mensurar a Receita com base no exercício financeiro correspondente 
ao ano de 2019, atualizando-a anualmente pelo índice oficial determinado, 
de maneira a permitir uma real verificação de ganho na arrecadação dos 
impostos, parametrizados pelo crescimento econômico, considerando que os 
anos de 2020 e 2021 não podem servir como critérios a esta verificação, visto 
a inércia econômica constituída à época pela pandemia. 

Ressalta-se que o presente Projeto de Lei Complementar em nada 
modifica a forma ou regra de cálculo de verbas remuneratórias percebidas pelos 
Auditores Fiscais da Receita Municipal, portanto é nula qualquer suposição que 
gere causa ou efeito   de impacto   financeiro aos cofres municipais, tendo em 
vista que esta propositura não altera percentuais, fórmulas ou tabelas salariais. 
O seu objetivo é, tão somente, trazer ao escopo da fiscalização tributária os 
demais impostos sob sua competência, permitindo que   as   prerrogativas a 
eles inerentes possam ser mensuradas pelas ações executadas.

Contando com o alto espírito público de Vossa Excelência e dignos pares, 
bem como com o apoio para a aprovação do Projeto de Lei ora encaminhado, 
aproveitamos o ensejo para solicitar que o mesmo seja apreciado nos termos 
do art. 39 da Lei Orgânica do Município de Campo Grande.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE JUNHO DE 2022.
 

ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES 
Prefeita Municipal

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR n. 827, DE 29 DE JUNHO DE 2022.

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI 
COMPLEMENTAR N. 101, DE 21 
DE JUNHO DE 2007 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu, ADRIANE BARBOSA 
NOGUEIRA LOPES, Prefeita Municipal de Campo Grande, Capital do Estado 
de Mato Grosso do Sul, sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Fica alterado o caput e inserido o Parágrafo único ao art. 7º da 
Lei Complementar n. 101, de 21 de junho de 2007, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 7º Os cargos em comissão e/ ou as funções de confiança, de 
superintendente, coordenador, julgador e os demais vinculados a direção, chefia, 
gerência intermediária e de assessoramento das unidades organizacionais 
responsáveis pelas atividades da Administração Tributária do Município de 
Campo Grande, serão exercidos, exclusivamente, por servidores ocupantes de 
cargos da carreira Auditoria Fiscal da Receita Municipal.

Parágrafo único. Após a vacância gradativa dos atuais cargos e funções 
previstas no   caput deste artigo, não integrantes da carreira de Auditoria Fiscal 
da Receita Municipal, os futuros provimentos serão destinados, exclusivamente, 
por servidores ocupantes de cargos de carreira de Auditoria Fiscal da Receita 
Municipal. ” (NR)

Art. 2º Fica revogado o artigo 52 da Lei Complementar n. 101, de 21 
de junho de 2007.

Art. 3º Fica alterado o caput e § 1º e inserido o § 11 no art. 56 da Lei 
Complementar n. 101, de 21 de junho de 2007, que passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 56. O pagamento do adicional de função tributária pelo Valor do 
Desempenho Coletivo (VDC) é vinculado ao incremento da receita do Município, 
relativamente à arrecadação dos impostos de competência municipal, bem 
como àqueles fiscalizados por meio de convênio com outros entes da federação. 

§ 1º Considera-se incremento da receita a diferença obtida entre 
a Receita Efetiva do mês e a Receita Base, que corresponde ao valor da 
arrecadação obtida em 2019, atualizada anualmente pelo IPCA-E, ou por outro 
índice que venha a substituí-lo. 

(...)
§ 11. O valor do desempenho coletivo, que compõe o cálculo do AFT, será 

aquele obtido pela média móvel dos últimos 12 (doze) meses de apuração”. 
(NR)

Art. 4º Fica alterado o caput e os §§1º e 4º do art. 63 da Lei Complementar 
n. 101, de 21 de junho de 2007, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 63. Será assegurado aos Auditores Fiscais da Receita Municipal, 
como incentivo e estímulo ao aumento da arrecadação dos impostos de 
competência municipal bem como àqueles fiscalizados por meio de convênio 
com os outros entes da federação, o pagamento de um bônus, como prêmio 
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pelo êxito na efetivação e superação de metas financeiras.  

§ 1º O aumento será apurado considerando o resultado nominal do 
acréscimo na receita dos impostos de competência municipal bem como àqueles 
fiscalizados por meio de convênio com os outros entes da federação, a cada 
trimestre, em referência ao valor arrecadado no trimestre correspondente do 
ano anterior, atualizado pelo IPCA-E, ou por outro índice que venha a substituí-
lo.

(...)
§ 4º O valor apurado será rateado entre os servidores que atuaram no 

trimestre do acréscimo, considerando os  Auditores Fiscais da Receita Municipal 
no cumprimento de ações fiscais, no exercício de funções de confiança ou 
cargo em comissão na Secretaria  Municipal responsável pelas atividades de 
administração tributária e os  referidos no § 5º e  ao agente público, gestor 
da unidade  organizacional da administração tributária municipal, sendo o 
pagamento processado até o último dia do mês  imediatamente seguinte ao do 
trimestre da aferição”. (NR)

Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE JUNHO DE 2022.
 
 

ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES 
Prefeita Municipal

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.455/2022

OUTORGA O TÍTULO DE CIDADÃO 
CAMPO-      GRANDENSE AO SENHOR 
JAIRO CARLOS MENDES.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS, 

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido ao Senhor Jairo Carlos Mendes, o Título de 
Cidadão Campo-grandense, pelos relevantes serviços prestados a este 
Município.

Art. 2º - Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campo Grande/MS, 01 de julho de 2022.

SILVIO PITU
VEREADOR 

JUSTIFICATIVA

Senhor Jairo Carlos Mendes, nascido dia 01/10/1965, natural de 
Promissão/SP, filho de Sidelice Mendes e Moisés Joaquim Rodrigues, casado, 
residente em Campo Grande/MS há 32 anos.

Graduado em Direito, bacharelado, pela Instituição Toledo de Ensino – 
ITE em 1983, pós-graduado em Gestão de Segurança Pública pela UNILINS em 
2015, aprovado no concurso de Delegado de Polícia Civil do Estado de Mato 
Grosso do Sul em 1990 e possuindo diversos treinamentos e cursos na área de 
segurança pública.

Delegado de Polícia Civil de Classe Especial, atualmente ocupando o 
cargo de Delegado Diretor do Departamento de Recursos e Apoio Policial – 
DRAP/MS, tendo atuado também na 1ª, 3ª, 4ª e 5ª Delegacia de Polícia de 
Campo Grande/MS, na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos – DEFURV, na 
Delegacia de Roubos e Furtos – DERF/MS, no Grupo de Operações Especiais – 
GOE/MS e como Corregedor Geral da Corregedoria da Polícia Civil/MS.

Em face do exposto, incito o apoio de todos os pares para a aprovação 
desde projeto de Decreto Legislativo. 

Campo Grande/MS, 01de julho de 2022.

SILVIO PITU
VEREADOR

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.456/2022

OUTORGA O TÍTULO DE CIDADÃO 
CAMPO-      GRANDENSE AO SENHOR 
LAUCINEY CHRISTIAN RAMOS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS, 

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido ao Senhor Lauciney Christian Ramos, o Título 
de Cidadão Campo-grandense, pelos relevantes serviços prestados a este 
Município.

Art. 2º - Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campo Grande/MS, 01 de julho de 2022.

SILVIO PITU
VEREADOR 

JUSTIFICATIVA

Senhor Lauciney Christian Ramos, nascido dia 13/09/1974 na cidade de 
Cáceres/MT, filho de Benedita Mendes Ramos e Luiz Ramos, casado, pai de Luiz 
Fernando Caixeta Ramos, Luiza Flávia Caixeta Ramos, Laís Fernanda Caixeta 
Ramos e Luiz Henrique de Vasconcellos Ramos, residente em Campo Grande/
MS desde 1986, profissão: Coronel da Policia Militar do Estado de Mato Grosso 
do Sul.

Formação Acadêmica: Técnico em Contabilidade pelo Colégio Osvaldo 
Cruz em Campo Grande/MS; Direito pela Faculdade Estácio de Sá em Campo 
Grande/MS; Pós Graduação em Administração Pública Latu Sensu pela 
Universidade Federal do Estado do Mato Grosso em Cuiabá/MT; Pós Graduação 
em Educação Ambiental Lato Sensu pela Faculdade Futura.

Formações Profissionais: Curso Superior em Segurança Pública pela 
Academia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte/MG; 
Curso de Perito Criminal pela Academia de Polícia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro, no Rio de Janeiro/RJ; Pós Graduação Lato Sensu em Inteligência de 
Segurança Pública pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado 
do Mato Grosso/MT, em Cuiabá/MT; Pós Graduação Lato Sensu em Gestão 
de Segurança Pública pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul 
(C.A.O) em convênio com o Centro Universitário Toledo, em Campo Grande/
MS; Pós Graduação Lato Sensu em Planejamento, Inteligência e Liderança na 
Segurança Pública pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (C.S.P) 
em convênio com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, em Campo 
Grande/MS.

 Em face do exposto, incito o apoio de todos os pares para a aprovação 
desde projeto de Decreto Legislativo. 

Campo Grande/MS, 01 de julho de 2022.

SILVIO PITU
VEREADOR

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.457/2022

OUTORGA O TÍTULO DE CIDADÃO 
CAMPO-      GRANDENSE AO SENHOR 
FÁBIO ROSADO MIRON.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS, 

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido ao Senhor Fábio Rosado Miron, o Título de 
Cidadão Campo-grandense, pelos relevantes serviços prestados a este 
Município.

Art. 2º - Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campo Grande/MS, 01 de julho de 2022.

SILVIO PITU
VEREADOR 

JUSTIFICATIVA

Senhor Fábio Rosado Miron, nascido dia 16/05/1971 na cidade de 
Mirandópolis/SP, hoje com 51 anos.

Formado em Odontologia, chegou em Campo Grande/MS em meados do 
ano de 1998 para atuar no segmento da Odontologia com suas pós-graduações.

Montou sua clínica e já em 2001 empregava aproximadamente 20 
profissionais no segmento.

Em março de 2008, montou sua empresa de alimentação, alçando 
novos horizontes, hoje conta com uma empresa sólida fornecendo alimentação 
para a iniciativa privada, com três restaurantes, empregando diretamente 60 
colaboradores, adotando Campo Grande/MS como sua cidade do coração.

 Em face do exposto, incito o apoio de todos os pares para a aprovação 
desde projeto de Decreto Legislativo. 

Campo Grande/MS, 01 de julho de 2022.

SILVIO PITU
VEREADOR

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 2.458/2022

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO 
CAMPO-GRANDENSE AO SENHOR 
JOÃO VIEIRA DE SOUZA.

A Câmara Municipal de Campo Grande-MS,

A p r o v a:

Art.1º Fica concedido o Título de Cidadão Campo-Grandense ao Senhor 
João Vieira de Souza.

Art.2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Sessões, 04 de julho de 2022. 

Tiago Vargas
Vereador – PSD

JUSTIFICATIVA

Nascido em 24/05/1961, na linha do barreirão, Município de Glória de 
Dourados/MS, João Vieira de Souza é filho de retirantes do nordeste, que 
vieram a Mato Grosso do Sul atrás de melhores condições de vida. 

Quando pequeno, trabalhava na fazenda, ajudando seu pai (Amauri 
de Souza - in memoriam), quando aos 16 anos, sentiu a necessidade de 
avançar nos estudos. Mudou-se para Campo Grande, em março de 1978. Para 
arcar com os custos da faculdade, trabalhou em várias empresas da cidade, 
concluindo o curso de Direito no ano de 1999, na Universidade Católica Dom 
Bosco, tornando-se Advogado no ano de 2000, quando recebeu a aprovação 
na OAB-MS. 

Apesar da atuação como Advogado, nesse mesmo ano, surgiu grande 
interesse na Área Comercial, quando a partir de 2001, se tornou Representante 
Comercial e, pouco a pouco, com grande empenho e perseverança, conquistou 
vasta clientela, sendo um dos representantes de maior atuação, não só em 
Campo Grande, mas em todo o estado de Mato Grosso do Sul.

Adotou a Cidade de Campo Grande como sua eterna morada, cidade de 
preferência para morar e formar sua família, garantindo qualidade de vida a 
sua esposa (Maria Adriana) e seu filho (Fabrício).

Sua paixão por Campo Grande é tão grande, que pretende viver aqui, 
eternamente.

Sala das Sessões, 04 de julho de 2022. 

Tiago Vargas
Vereador – PSD

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 2.459/2022

OUTORGA MEDALHA DE MÉRITO 
LEGISLATIVO A EXMA. SENHORA 
MARISA JOAQUINA MONTEIRO 
SERRANO. 

Art. 1º - Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo a Senhora Marisa 
Joaquina Monteiro Serrano, pelos relevantes serviços prestados ao município 
de Campo Grande-MS.

Art. 2º - A entrega da honraria ocorrerá na semana alusiva às 
comemorações do aniversário de Campo Grande -MS. 

Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação 

Campo Grande, 10 de junho de 2022.
 

João César Mattogrosso
Vereador - PSDB

JUSTIFICATIVA

A proposição concede honraria sob a forma de título denominada 
“Medalha de Mérito Legislativo”, a Excelentíssima Senhora Marisa Joaquina 
Monteiro Serrano pelos relevantes serviços prestados à nossa Capital.  

Marisa Joaquina Monteiro Serrano, natural de Bela Vista, nascida em 21 
de junho de 1947, educadora e política brasileira, filiada ao Partido da Social 
Democracia Brasileira -PSDB. 

Graduada em Letras e Pedagogia, com histórico profissional de pessoal e 
profissional a educação, tendo ocupado dentre outros cargos os de professora, 
supervisora, diretora de escola e secretária de Educação do Estado de Mato 
Grosso do Sul.  Marisa é autora de 2 coleções de livros didáticos: Novos Rumos 
em Comunicação e Comunicação em Língua Portuguesa.

Sua dedicação como servidora pública, conduziu a vida política, iniciando 
em 1977, quando elegeu-se vereadora de Campo Grande. 

Ao longo da vida política, foi filiada aos partidos políticos, ARENA, ao 
PDS, ao PFL, ao PST, ao PMDB, e PSDB, a qual é filiada desde 1997 até hoje.

Em 1994, elegeu-se deputada federal, reelegendo-se pelo PSDB em 
1998. Junto a Câmara Federal, participou da redação final da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação e da elaboração do Plano Nacional de Educação – PNE.

Entre os anos 2000 a 2002, presidiu o Parlamento Cultural do Mercosul, 
tendo criado o curso de mestrado em Gestão Política Cultural que funciona na 
Universidade de Palermo, em Buenos aires, atendendo a estudantes oriundos 
de todo o bloco do Mercosul. 

Em 2002, disputou eleição ao Governo de Estado de Mato Grosso do Sul. 
Já no ano de 2004, foi eleita vice-prefeita de Campo Grande, tendo 

desenvolvida gestão municipal no comando do Poder Executivo Municipal ao 
lado do então prefeito Nelson Trad Filho. 

Posteriormente, em 2006, Marisa licenciou-se da Prefeitura de Campo 
Grande, para disputar a eleições ao Senado Federal. Com a votação de (53,1% 
dos votos válidos), tornou-se a primeira mulher eleita senadora da República 
pelo Estado de Mato Grosso do Sul. 

No ano de 2011, na data de 27 de junho de 2011, a senadora renunciou 
ao cargo, para ocupar uma cadeira na Excelsa Corte de Contas do Estado 

de Mato Grosso do Sul, onde permaneceu no cargo de Conselheira até sua 
aposentadoria voluntária no final de 2017. 

Portanto, comprovado e demonstrado o genuíno trabalho, relevantes 
serviços prestados à sociedade municipal e estadual, bem como o 
desenvolvimento econômico do Município, é a razão pela qual este parlamentar 
propõe entrega da honraria da Medalha do Mérito Legislativo, a Sra. Marisa 
Joaquina Monteiro Serrano. 

JOÃO CÉSAR MATTOGROSSO
Vereador - PSDB


