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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165/2022
CONTRATAÇÃO DIRETA – DISPENSA Nº 031/2022

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 II, 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 para aquisição 
de envelopes para atender às necessidades da Câmara Municipal de 
Campo Grande (MS), conforme informações constantes no referido processo 
administrativo, tendo como contratadas as empresas APS WORK COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 33.083.775/0001-27, pelo valor total de R$ 
1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), e  RENATA SANTOS FLORES 
ME, CNPJ nº 16.667.151/0001-38, pelo valor total de R$ 2.800,00 (dois mil 
e oitocentos reais), específicos da dotação orçamentária n. 33.90.30.16.
Campo Grande (MS), 13 de dezembro de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 167/2022
CONTRATAÇÃO DIRETA – DISPENSA Nº 032/2022

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 II, 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 para 
aquisição de cartão branco em PVC para a impressão de crachás,  para 
atender às necessidades da câmara municipal de campo grande (MS), 
conforme informações constantes no referido processo administrativo, tendo 
como contratada a empresa AKAD COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA, CNPJ nº 
59.476.598/0007-28, pelo valor total de R$ 332,00 (trezentos e trinta e 
dois reais), específicos das dotações orçamentárias n. 33.90.30.44.
Campo Grande (MS), 14 de dezembro de 2022.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

DIRETORIA LEGISLATIVA

                                
PROJETO DE LEI Nº 10.834/2022

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA 
MUNICIPAL A ENTIDADE 
“ASSOCIAÇÃO CASA DE ORAÇÃO 
CABOCLO PENA BRANCA” E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS   

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS

APROVA: 

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a associação civil “Associação 

Casa de Oração Caboclo Pena Branca” – C.O.C.P.B, pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos, com finalidade filantrópica, assistencial, 
promocional, recreativo e educacional, inscrita no CNPJ n. 33.071.694/0001-
07, com sede em Campo Grande-MS, sito na Rua Senador Queiroz, n. 935, 
Jardim Leblon, CEP 79.092-265. 

Art. 2º Ficam assegurados à entidade declarada de utilidade pública 
todos os direitos decorrentes do reconhecimento perfectibilizado por esta Lei, 
nos termos da legislação vigente.  

Art. 3º Cessarão os efeitos da declaração de utilidade pública caso a 
entidade deixe de cumprir às exigências previstas na Lei n. 4.880, de 3 de 
agosto de 2010. 

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

                Campo Grande, 07 de dezembro de 2022.

RONILÇO GUERREIRO
VEREADOR     

JUSTIFICATIVA:

 O Projeto de Lei visa declarar de utilidade pública a associação 
civil “Associação Casa de Oração Caboclo Pena Branca”, pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos, com finalidade filantrópica, assistencial, 
promocional, recreativo e educacional. 
 A Associação tem como finalidades: apoiar e desenvolver ações para 
defesa e garantia de direitos sócios assistenciais, elevação e manutenção 
da qualidade de vida do ser humano, saúde, educação formal e educação 
profissional, especial e ambiental, cultural, esportivo, e de economia solidaria 
em áreas afins: social, saúde, cultural, educacional, esportivo, agricultura 
familiar, e dos Templos e Terreiros de Umbanda, através das atividades de 
educação cultural, social, profissional e religiosa. 
 Oportuno, ainda, consignarmos que, a associação foi constituída por 
prazo indeterminado. E que, a entidade, por ser uma associação, é regida 
pelo Código Civil, o qual, em seus artigos 53 a 61, disciplina as condições 
para a constituição, dissolução, finalidades, disposições estatutárias, direitos e 
deveres dos associados e demais mandamentos legais. 
 Assentadas estas premissas, especificamente no que concerne 
ao instituto jurídico da declaração de entidades como de utilidade pública, 
inferimos que a propositura se ajusta à competência do município, mormente 
ser a matéria de evidente interesse local e que o ato jurídico (declaração) é 
decorrente da observância de uma série de requisitos fixados na legislação 
infraconstitucional, especificamente na Lei Municipal n. 4.880, de 3 de agosto 
de 2010. 
 Assim, a associação civil “Associação Casa de Oração Caboclo Pena 
Branca”, preenchendo satisfatoriamente todos os requisitos (conforme 
documentos anexos) previstos na Lei n. 4.880, de 3 de agosto de 2010, 
este signatário, conta com a colaboração dos nobres pares para aceitação, 
apreciação e aprovação deste projeto de lei. 
  
        Campo Grande, 07 de dezembro de 2022.



   Página 2 -  quinta-feira, 15 de Dezembro de 2022 Diário do Legislativo - nº 1.371

RONILÇO GUERREIRO
VEREADOR

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO LEI Nº. 2.508/2022
  
OUTORGA A MEDALHA DESTAQUE 
DA DÉCADA DE RECONHECIMENTO 
“JUVÊNCIO CÉSAR DA FONSECA” AO 
SR REINALDO AZAMBUJA SILVA DO 
MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE MS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE – MS 

APROVA 

Art.1º. Fica outorgado a Medalha Destaque da Década de Reconhecimento 
“Juvêncio César da Fonseca” ao Sr Reinaldo Azambuja Silva do Município de 
Campo Grande/MS, por ser uma personalidade política sul mato-grossense, 
prestando relevantes serviços a nossa Capital bem como ao Estado de Mato 
Grosso do Sul.  

 
             Art.2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.  

 
                                                              Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2022.  

CARLOS AUGUSTO BORGES
VEREADOR CARLÃO - PSB 

PRESIDENTE

 
JUSTIFICATIVA

A honraria Medalha Destaque da Década de Reconhecimento “Juvêncio 
César da Fonseca” está disciplinada pela Resolução nº 1.358 de 24 de novembro 
de 2022, sendo concedida a autoridades, personalidades, políticos, instituições 
ou entidades, gestores, campanhas, programas ou movimentos de cunho 
econômico, cultural e ou social, civis ou militares, que tenham se destacado 
em sua contribuição para o desenvolvimento de Campo Grande. Apresento 
neste ato outorga da referida medalha ao Sr Reinaldo Azambuja Silva, o 
qual teve uma trajetória política em nosso estado moldado no trabalho e na 
superação. Quem o conhece sabe que ele tem um aprendizado a cada desafio e 
leva com ele uma lição a cada dificuldade.  Reinaldo Azambuja começou a tocar 
a vida, com a responsabilidade de administrar os negócios da família após a 
morte do pai. Obrigado a deixar a faculdade de Administração, não imaginaria 
que estaria, por acaso, predestinado a fazer escola política. O primeiro desafio 
foi modernizar as atividades agropecuárias da família. Saiu de Maracaju para 
conhecer novas tecnologias, fez intercâmbio nos Estados Unidos e colecionou 
ideias e métodos que hoje caracterizam o perfil de um chefe de governo. Filiou-
se ao PSDB e a escolha do partido foi pessoal, espelhando-se na postura do 
ex-senador e ex-prefeito de Campo Grande, Lúdio Coelho. Elegeu-se Prefeito 
de Maracaju em 1996, reeleito em 2000. Elevou Maracaju à posição de maior 
produtor de grãos, tornando o município a quinta economia do Estado. A partir 
daí, tornava-se pública a figura de um líder diferente, fiel às origens, porta-voz 
do meio rural, mas, sobretudo, apegando a bandeira do desenvolvimento. Em 
dois mandatos, mudou o perfil econômico-social de Maracaju. Superou todos os 
desafios e a determinação em materializar sonhos lhe rendeu o reconhecimento 
público. No segundo mandato de prefeito, assumiu a presidência da Associação 
dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL), dando à entidade 100% 
de representatividade, unindo todos os 79 municípios. Em 2006 foi eleito 
Deputado Estadual, obteve a maior votação da história de Mato Grosso do 
Sul. Na Assembleia Legislativa conduziu a formação da Frente Parlamentar 
do Agronegócio, liderou a bancada do PSDB e conduziu os debates sobre 
aplicação do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso 
do Sul (FUNDERSUL), política tributária e cooperativismo. Em 2010, Reinaldo 
Azambuja assumiu a cadeira de deputado federal, levando de imediato para 
a tribuna a discussão sobre as deficiências da política agrícola e malefício do 
pacto federativo, devido à concentração das receitas públicas pela União em 
detrimento às obrigações impostas aos municípios. Na Câmara Federal, ganhou 
experiência e também reconhecimento, citado pela revista Veja como um dos 
mais atuantes e transparentes parlamentares. Ficou entre os primeiros em 
votação na internet para indicação ao Prêmio Congresso em Foco. Habituado 
a enfrentar dificuldades e convencido de que a sociedade não olha o que se 
faz, mas cobra pelo que se deixa de fazer, Reinaldo Azambuja foi eleito ao 
cargo de Governador do Estado de Mato Grosso do Sul em 2014, no momento 
em que o Brasil mergulhava na maior crise econômico-financeira da história. 
Superou a fase mais aguda da crise econômico-financeira do País e reconheceu 
que a experiência legislativa garantiu facilidade no trânsito e uma produtiva 
interlocução com os parlamentares, na Assembleia Legislativa e no Congresso 
Nacional. Em 2018 foi reeleito. No desafio de ser governador, Reinaldo 
Azambuja teve a percepção da finalidade essencial e da missão primária 
do Estado – dar condições dignas de vida e promover o desenvolvimento. 
Protagonizou a discussão sobre a Parceria Público Privada (PPP) para executar 
as obras de infraestrutura. Neste final de seu segundo mandato, o governador 
Reinaldo Azambuja garantiu a conclusão de todas as obras em andamento e 

em processo de licitação nos 79 municípios e o que o Estado não entregar em 
tempo hábil até o final do seu mandato, em dezembro deste ano, deixará o 
recurso de cada empreendimento em conta específica do tesouro estadual para 
que seu sucessor execute e finalize. Reinaldo Azambuja assumiu o governo em 
2015 com mais de 200 obras abandonadas, as quais foram concluídas em sua 
gestão, sendo a última o complexo do Bioparque Pantanal, em Campo Grande.  
Em seu governo de 8 anos, o crescimento de Mato Grosso do Sul, obteve o 
maior PIB nacional, sendo possível graças a implementação de um novo modelo 
de gestão e adoção de reformas administrativa e fiscal, com algumas medidas 
amargas. Os investimentos no estado promoveram a interligação das regiões, 
melhoraram a infraestrutura urbana e qualificaram o atendimento médico nos 
municípios, com a regionalização da saúde pública, sempre com o objetivo 
de impulsionar os polos econômicos, encurtar caminhos, dar mais segurança 
ao tráfego e ajudar no escoamento da produção, transformando a logística 
de Mato Grosso do Sul. Além das obras, outra preocupação do Governador 
Reinaldo de Azambuja foi o de atrair investimentos privados, para geração de 
empregos, renda e desenvolvimento aos municípios, impulsionando a política 
de industrialização, com a “troca de incentivos por empregos”, criando um 
ambiente de segurança jurídica, transparência e credibilidade. Homenagear 
Reinaldo Azambuja, grande personalidade política de nosso estado, deixando 
o MS com o maior crescimento de PIB do Brasil, sendo o Estado que mais 
recebeu recursos e investimentos privados. Reinaldo Azambuja, conseguiu 
pavimentar um caminho de desenvolvimento econômico com uma gestão 
responsável e com coragem, razão que faz mérito ser homenageado nesta casa. 
É justo, pois, que a Câmara Municipal conceda a Medalha Destaque da Década 
de Reconhecimento “Juvêncio César da Fonseca” ao Governador Reinaldo 
Azambuja, pelo trabalho sério, competente e eficaz que tanto contribuiu apara 
o desenvolvimento de nosso Estado e de nossa Capital, conforme conclamamos 
aos nobres Pares a aprovação conosco deste Projeto de Decreto Legislativo.
                                            
    Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2022. 

CARLOS AUGUSTO BORGES
VEREADOR CARLÃO - PSB

PRESIDENTE

Reinaldo Azambuja

11.° Governador do Mato Grosso do Sul

Período 01 de janeiro de 2015/31 de dez 2022

Vice-governador Rose Modesto (2015-2019) 
Murilo Zauith   (2019-2022)

Deputado Federal por Mato Grosso do Sul

Período 01 de fevereiro de 2011 até 29 de dezembro de 2014

Deputado Estadual pelo Mato Grosso do Sul

Período 01 de fevereiro de 2007 até 1 de fevereiro de 2011

Prefeito de Maracaju

Período 01 de janeiro de 1997 até 01 de janeiro de 2005

Dados pessoais

Nascimento 13 de maio de 1963 
Campo Grande, MS, Brasil

Partido PSDB (1996-presente)

Profissão Agropecuarista

REINALDO AZAMBUJA SILVA é agropecuarista e político brasileiro, filiado 
ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), é o atual governador do 
estado de Mato Grosso do Sul. 

BIOGRAFIA

Natural de Campo Grande
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Data de nascimento: 13 de maio de 1963
Filiação: Zulmira Azambuja Silva
              Roberto de Oliveira Silva (in memoriam)
Conjuge: Fátima Silva
Filhos: Thiago, Rafael e Rodrigo. 
Formação: Administração de Empresas na Universidade Católica Dom Bosco 
(incompleto)
 
TRAJETÓRIA POLÍTICA

1996 - elegeu-se prefeito de Maracaju .

2000 - reeleito em 2000  como Prefeito de Maracaju.

Presidiu a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).
 
Em 2006, elegeu-se Deputado Estadual e obteve a maior votação da história 
de Mato Grosso do Sul.

Em 2010, elegeu-se Deputado Federal .

Em 2014, foi eleito Governador do Estado de Mato Grosso do Sul.

Em 2018, foi reeleito Governador do Estado de Mato Grosso do Sul.

MENSAGEM n. 167, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022.

Senhor Presidente,

Encaminhamos para apreciação e deliberação de Vossa Excelência 
e de seus dignos Pares, o Projeto de Lei que Altera a Lei Complementar 
n. 452, de 29 de abril de 2022. 

Em breve análise à Lei Complementar n. 452, de 29 de abril de 2022, que 
“Dispõe sobre a organização e instituição do Plano de Carreira e Remuneração 
dos Profissionais em Serviços de Assistência Social integrante do quadro de 
pessoal efetivo do Poder Executivo do Município de Campo Grande, e dá outras 
providências”,  observamos a necessidade de revisão, visando o adequado 
enquadramento legal. 

 
Desta forma, a proposta vislumbra corrigir situações necessárias e 

pontuais na instituição e organização, por parte do Município de Campo Grande, 
do plano de cargos, carreira e remuneração dos Profissionais em Serviços de 
Assistência Social integrante do quadro de pessoal efetivo do Poder Executivo.

A organização da carreira dos Profissionais em Serviços de Assistência 
Social tem por objetivo criar meios para valorizar os servidores que a integram, 
assegurando equidade de oportunidades para qualificação profissional e 
evolução funcional, e está assentada nos princípios institucionais que a regem 
e norteiam, tais como a universalização dos direitos sociais, a fim de tornar 
o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas.

Por fim, a presente proposta de readequação não terá impacto 
financeiro, uma vez que as mudanças propostas não alteram remuneração 
nem quantitativo de cargos, estando de acordo com a Lei de Responsabilidade 
Fiscal.

Tendo em vista a importância de que se reveste este Projeto de Lei 
Complementar solicitamos que sua apreciação seja realizada em caráter de 
urgência, nos termos do art. 39 da Lei Orgânica do Município de Campo Grande.

CAMPO GRANDE, 12 DE DEZEMBRO DE 2022.

 
ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES

Prefeita Municipal

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR n. 847, DE 12 DE DEZEMBRO DE 
2022.

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI 
COMPLEMENTAR N. 452, DE 29 DE 
ABRIL DE 2022. 

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. 1° A Lei complementar n. 452, de 29 de abril de 2022, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“§ 1º Acima do art. 1º fica inserido o Título I, com o seguinte texto:

TÍTULO I
DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS EM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, DA FINALIDADE E DOS PRINCÍPIOS

§ 2º Ficam revogadas as alíneas “a”, “d”, “e” e “f” do inciso I, do art. 3º.
§ 3º Fica revogado o inciso I, do art. 5º.
§ 4º Fica revogado o art. 30.
§ 5º Ficam revogados os §§ 1º e 2º do art. 33.

§ 6º Fica revogado o inciso XVI, do art. 50.
§ 7º O art. 31, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 31. ...
§ 1º...
I - ...
a) terceira classe, valor equivalente ao valor vigente;
b) ...
c) primeira classe, vencimento da segunda classe, acrescido de 40% 

(quarenta por cento);
d) classe especial, vencimento da primeira classe, acrescido de 100% 

(cem por cento);
§ 1º...
§ 2º...
I - ...
a) terceira classe, valor equivalente ao valor vigente;
b) ...
c) primeira classe, vencimento da segunda classe, acrescido de 40% 

(quarenta por cento);
d) classe especial, vencimento da primeira classe, acrescido de 100% 

(cem por cento).” (NR)

§ 8º O art. 33 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 33. ...

I - ...
II - ...
III - Gratificação pela prestação de serviço extraordinário;
IV - Gratificação de Periculosidade e Insalubridade;
V - Gratificação por trabalho em horário noturno;
VI - Gratificação pelo exercício do cargo em local de difícil provimento;
VII - Adicional de função em Assistência Social. (NR)

§ 9º Fica inserido o § 5º, no art. 35, com a seguinte redação:
“§ 5º A Gratificação de plantão de serviço não poderá ser recebida 

concomitantemente e concorrentemente com a gratificação de serviço 
extraordinário.” (NR)

§ 10. A seção IV, do Capítulo I, do Título III, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

Seção IV 
Gratificação de Periculosidade e Insalubridade

§ 11. A seção V, do Capítulo I, do Título III, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

Seção V 
Gratificação por trabalho em horário noturno

§ 12. A seção VI, do Capítulo I, do Título III, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

Seção VI 
Gratificação pelo exercício do cargo em 

local de difícil provimento

§ 13. Fica inserida a seção VII, do Capítulo I, do Título III, com a 
seguinte redação:

Seção VII
Adicional de função em assistência social.

Art. 40-A. Aos integrantes da carreira Profissionais em Serviços de 
Assistência Social, com o objetivo de remunerar atribuições dos cargos ocupados 
por profissionais que atuem nas funções do SUAS, é devido o adicional de 
função em assistência social, a ser regulamentado por legislação específica.

§ 14. Os artigos 41, 42, 43, 46, 48, 49 e 51 passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 41. Serão transformados os cargos ocupados, na data da 
publicação desta Lei Complementar, os cargos de Assistente Social, Psicólogo, 
Terapeuta Ocupacional, Agente de Atividades Educacionais, Agente de Serviços 
Públicos, Assistente Administrativo II, Auxiliar Social II, nos grupos funcionais 
dos quais fazem parte conforme art. 3°, que formam a carreira Profissionais em 
Serviços de Assistência Social, atendidos pelos servidores, cumulativamente, 
os seguintes requisitos: (NR)

I ...
II ...

Art. 42. Os servidores enquadrados na carreira Profissionais em Serviços 
de Assistência Social, na forma deste artigo, serão posicionados na Classe 
Horizontal correspondente ao seu tempo de serviço, mediante os critérios de 
contagem de tempo de serviço constantes no Estatuto do Servidor Público 
Municipal sob o seguinte enquadramento: (NR)

a) ...
b) ...
c) ...
d) ...
e) ...
f) ...
g) ...
h) ...

Art. 43.  Os servidores enquadrados para a carreira Profissionais em 
Serviços de Assistência Social, na forma deste artigo, serão posicionados 
na Classe Vertical correspondente, mediante o atendimento dos seguintes 
critérios: (NR)

a) ...
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b) ...

Art. 46. ...
I - quanto ao enquadramento na carreira Profissional em Serviços de 

Assistência Social, mediante a transformação dos cargos ocupados em até 
31de dezembro de 2022;

II - ...
a) até 30 de junho de 2023, reposicionamento para a segunda classe, 

todos que tenham a qualificação profissional  prevista ou superior para essa 
classe;

b) até 31 de dezembro de 2023, reposicionamento no cargo, para a 
segunda e primeira classe, todos que tenham a qualificação profissional 
prevista ou superior para essa classe;

c) até 31 de dezembro de 2024, reclassificação no cargo, para a segunda 
classe, primeira classe e classe especial, todos que tenham a qualificação 
profissional prevista para posicionamento nessa classe.

III - O reposicionamento nas classes horizontais ocorrerão até 30 de 
junho de 2023.

§1º ...
§2º ...
§ 3° Os prazos previstos nas alíneas do inciso II deste artigo serão 

prorrogados para dezembro de 2023, dezembro de 2024 e dezembro de 2025, 
respectivamente, e isto no caso das receitas dos últimos 3 (três) quadrimestres 
que antecedem a dezembro de 2022 não se comportarem no patamar médio 
apresentado nos relatórios de gestão fiscal dos 3 (três) quadrimestres do ano 
de 2019, de outro lado, não havendo recuperação econômica no tocante da 
receita, os prazos serão prorrogados em mais 1 (um) ano para cada etapa de 
reposicionamento. (NR)

Art. 48. As disposições dos artigos 46 e 47 desta Lei Complementar, por 
implicarem em aumento de despesa, ficam condicionadas à observância dos 
limites de despesa com pessoal fixados na Lei Complementar n. 101, de 4 de 
maio de 2000, bem como à verificação da não incidência nas condutas vedadas 
pela mencionada Lei e do não enquadramento na condição de que trata o art. 
22, da LC n. 101, de 2000. (NR)

Parágrafo único. ...

Art. 49. A movimentação dos servidores por promoção vertical, na 
carreira Profissionais em Serviços de Assistência Social, ocorrerá, somente 
após concluídas todas as etapas de reposicionamento, conforme cronograma 
estabelecido no art.46desta Lei Complementar. (NR)

Art. 51. Serão enquadrados na Carreira Profissionais em Serviços de 
Assistência Social, os servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência 
Social na data de publicação desta Lei Complementar. (NR)

Art. 2º Os anexos I, II, III e IV passam a vigorar com nova redação e 
integram a presente Lei Complementar. 

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 12 DE DEZEMBRO DE 2022.

ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

Extrato - Ata n. 6.926
Aos seis dias do mês de dezembro 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 pelos senhores vereadores: 
Projeto de Lei n. 10.831/22 e Projeto de Resolução n. 509/22, ambos de 
autoria do vereador Tabosa; e Projeto de Resolução n. 508/22, de autoria do 
vereador Carlos Augusto Borges. Na Comunicação de Lideranças, usaram da 
palavra os vereadores: Tabosa, pelo PDT; Valdir Gomes, pelo PSD; Professor 
Juari, pelo PSDB; Ayrton Araújo, pelo PT; Coronel Alirio Villasanti, pelo União; 
Clodoilson Pires, pelo Pode; Betinho, pelo Republicanos; Professor André Luis, 
pelo Rede; e Dr. Victor Rocha, pelo PP. Foram apresentadas as indicações do 
n. 24.296 ao n. 24.646 e 4 (quatro) moções de pesar. PALAVRA LIVRE - De 
acordo com o § 3º do artigo 111 do Regimento Interno, usaram da palavra, por 
solicitação da Mesa Diretora: o senhor Gilvano Bronzoni, presidente eleito do 
Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP-MS), 
e o senhor Lucilio Souza Nobre, presidente da ACP-MS, que discorreram sobre 
a valorização da educação e o piso salarial dos professores; e o senhor Mario 
Alexandre de Pinna Frazeto, superintendente estadual do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) de Mato Grosso do Sul, que discorreu sobre a 
realização do censo em Campo Grande. Na Palavra Livre para pronunciamento 
dos vereadores inscritos, usaram da palavra os vereadores Tabosa e Professor 
André Luis. GRANDE EXPEDIENTE - Foram apresentadas 34 (trinta e quatro) 
moções de congratulações. Não havendo discussão, em votação simbólica, 
aprovadas. ORDEM DO DIA - Em regime de urgência especial e em única 
discussão e votação, Projeto de Resolução n. 508/22, de autoria do vereador 
Carlos Augusto Borges. As comissões pertinentes emitiram pareceres 
favoráveis. Não havendo discussão, em votação simbólica, aprovado. Em 
segunda discussão e votação (em bloco): Projetos de Lei n. 10.528/22 e n. 
10.638/22, de autoria dos vereadores Dr. Sandro e Carlos Augusto Borges; 
Projeto de Lei n. 10.525/22, de autoria do vereador Ronilço Guerreiro; Projeto 
de Lei n. 10.294/21, de autoria dos vereadores Gilmar da Cruz e Dr. Victor 
Rocha; e Projeto de Lei n. 10.506/22, de autoria dos vereadores Dr. Victor Rocha 
e Junior Coringa. Não havendo discussão, em votação simbólica, aprovados, 
sendo o Projeto de Lei n. 10.294/21 com emenda previamente incorporada. 
Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei n. 10.447/22, de autoria do 

vereador Papy. Foi apresentada 1 (uma) emenda supressiva de autoria do 
vereador Papy. As comissões pertinentes emitiram pareceres favoráveis ao 
projeto e à emenda. Não havendo discussão, em votação simbólica, aprovado 
com a emenda incorporada. Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei n. 
10.513/22, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha. As comissões pertinentes 
emitiram pareceres favoráveis. Não havendo discussão, em votação simbólica, 
aprovado. Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei n. 10.607/22, 
de autoria do vereador Dr. Victor Rocha. As comissões pertinentes emitiram 
pareceres favoráveis. Não havendo discussão, em votação simbólica, 
aprovado. Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei n. 10.635/22, de 
autoria do vereador Betinho. As comissões pertinentes emitiram pareceres 
favoráveis. Para discutir, usou da palavra o vereador Clodoilson Pires. Em 
votação simbólica, aprovado. Em primeira discussão e votação, Projeto de 
Lei n. 10.636/22, de autoria do vereador Professor Riverton. Foi apresentada 
1 (uma) emenda modificativa de autoria do vereador Professor Riverton. As 
comissões pertinentes emitiram pareceres favoráveis ao projeto e à emenda. 
Não havendo discussão, em votação simbólica, aprovado, com a emenda 
incorporada. Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei n. 10.648/22, 
de autoria do vereador Ronilço Guerreiro. As comissões pertinentes emitiram 
pareceres favoráveis. Não havendo discussão, em votação simbólica, aprovado. 
Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei n. 10.741/22, de autoria do 
vereador Otávio Trad. As comissões pertinentes emitiram pareceres favoráveis. 
Não havendo discussão, em votação simbólica, aprovado. NADA MAIS HAVENDO 
A TRATAR, O SENHOR PRESIDENTE, VEREADOR CARLOS AUGUSTO BORGES, 
DECLAROU ENCERRADA A PRESENTE SESSÃO, CONVOCANDO OS SENHORES 
VEREADORES PARA A SESSÃO ORDINÁRIA A REALIZAR-SE NO DIA OITO DE 
DEZEMBRO, ÀS NOVE HORAS, NO PLENÁRIO OLIVA ENCISO. 
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2022.

Vereador Carlos Augusto Borges                                Vereador Papy
                Presidente                                                       2º Secretário

EXTRATO DA ATA N. 6.927 - ATO DE POSSE DO VEREADOR PAULO 
CESAR LANDS FILHO

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, na cidade 
de Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, no Plenário Edroim Reverdito, 
no edifício da Câmara Municipal, localizado na Avenida Ricardo Brandão, 1.600, 
bairro Jatiúka Park, às oito horas e trinta minutos, reuniu-se a Mesa Diretora, 
vereadores, servidores e autoridades para dar posse na titularidade do mandato 
de vereador ao senhor Paulo Cesar Lands Filho. O senhor presidente, vereador 
Carlos Augusto Borges, “invocando a proteção de Deus, em nome da liberdade 
e da democracia”, declarou aberto o ato de posse do suplente Paulo Cesar 
Lands Filho na titularidade do mandato de vereador, com base no artigo 99 do 
Regimento Interno, em decorrência da licença do vereador Sandro Trindade 
Benites. Após, o senhor Paulo Cesar Lands Filho realizou a entrega do diploma 
de suplente de vereador conferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato 
Grosso do Sul (TRE-MS), da declaração de bens e da declaração de que não 
possui incompatibilidade para o exercício do mandato. Prosseguindo, o senhor 
Paulo Cesar Lands Filho fez a leitura do seguinte Termo de Compromisso: 
“PROMETO MANTER, DEFENDER E CUMPRIR AS CONSTITUIÇÕES FEDERAL E 
ESTADUAL, A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, OBSERVAR AS DEMAIS LEIS, 
PROMOVER O BEM GERAL DO POVO CAMPO-GRANDENSE E SUSTENTAR A 
INTEGRIDADE E AUTONOMIA DO MUNICÍPIO.” Em seguida, de pé, ratificou 
dizendo: “EU PROMETO”. Após a assinatura do Termo de Posse, o senhor 
presidente, vereador Carlos Augusto Borges, declarou empossado o vereador 
Paulo Cesar Lands Filho como parlamentar da Câmara Municipal de Campo 
Grande. Ato contínuo, fizeram uso da palavra o vereador Paulo Cesar Lands 
Filho, o deputado estadual Lidio Lopes e o senhor presidente, vereador Carlos 
Augusto Borges. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, O SENHOR PRESIDENTE, 
VEREADOR CARLOS AUGUSTO BORGES, DECLAROU ENCERRADO O PRESENTE 
ATO DE POSSE, CONVOCANDO OS SENHORES VEREADORES PARA A SESSÃO 
ORDINÁRIA A REALIZAR-SE NA PRESENTE DATA, ÀS NOVE HORAS, NO 
PLENÁRIO OLIVA ENCISO. 

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 2022.

Vereador Carlos Augusto Borges
 Presidente

Vereador Ronilço Guerreiro
3° Secretário

Extrato - Ata n. 6.928
Aos oito dias do mês de dezembro 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. Foi apresentado pelo Executivo municipal: Veto Total ao Projeto 
de Lei n. 10.618/22. Foram apresentados pelos senhores vereadores: Projeto 
de Resolução n. 510/22, de autoria do vereador Papy; Projetos de Decreto 
Legislativo n. 2.506/22 e n. 2.507/22, de autoria do vereador Papy; Projetos 
de Lei n. 10.828/22, n. 10.829/22 e n. 10.830/22, de autoria do vereador Silvio 
Pitu; Projeto de Lei n. 10.832/22, de autoria do vereador Ronilço Guerreiro; 
Projeto de Lei n. 10.833/22, de autoria do vereador Professor João Rocha; 
e Projeto de Lei Complementar n. 846/22, de autoria do vereador Professor 
André Luis. Na Comunicação de Lideranças, usaram da palavra os vereadores: 
Tabosa, pelo PDT; Valdir Gomes, pelo PSD; Professor Juari, pelo PSDB; Edu 
Miranda, pelo Patriota; Ronilço Guerreiro, pelo Pode; Coronel Alirio Villasanti, 
pelo União; Professor André Luis, pelo Rede. Foram apresentadas as indicações 
do n. 24.647 ao n. 24.938 e 4 (quatro) moções de pesar. PALAVRA LIVRE - 
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De acordo com o § 3º do artigo 111 do Regimento Interno, usou da palavra, 
por solicitação da Mesa Diretora, o senhor Gilvano Bronzoni, presidente eleito 
do Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP-
MS), que discorreu sobre a valorização da educação e o piso salarial dos 
professores. GRANDE EXPEDIENTE - Foram apresentadas 26 (vinte e seis) 
moções de congratulações. Não havendo discussão, em votação simbólica, 
aprovadas. ORDEM DO DIA - Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei 
n. 10.765/22, de autoria do Executivo municipal. O vereador Betinho realizou 
a leitura do Relatório. Não havendo discussão, em votação simbólica, aprovado 
o Relatório. Não havendo discussão, em votação simbólica, aprovado o Projeto 
de Lei n. 10.765/22, com o Relatório incorporado. NADA MAIS HAVENDO A 
TRATAR, O SENHOR PRESIDENTE, VEREADOR CARLOS AUGUSTO BORGES, 
DECLAROU ENCERRADA A PRESENTE SESSÃO, CONVOCANDO OS SENHORES 
VEREADORES PARA A 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A INICIAR-SE NESTE 
MOMENTO, NO PLENÁRIO OLIVA ENCISO. 
Sala das Sessões, 8 de dezembro de 2022.

Vereador Carlos Augusto Borges                                Vereador Papy
          Presidente                                                             2º Secretário

Extrato – Ata n. 6.929
Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às doze 
horas, foi aberta a presente sessão extraordinária pelo senhor presidente, 
vereador Carlos Augusto Borges, “invocando a proteção de Deus, em nome 
da liberdade e da democracia”. ORDEM DO DIA - Em Segunda Discussão e 
Votação, Projeto de Lei n. 10.765/22, de autoria do Executivo municipal. 
Não havendo discussão, em votação simbólica, aprovado, com o Relatório 
previamente incorporado. 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 PERMANENTE DE SAÚDE PARA DISCUTIR 
SOBRE A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMPO 
GRANDE, A REALIZAR-SE NO DIA DOZE DE DEZEMBRO, ÀS NOVE HORAS, E 
PARA A SESSÃO ORDINÁRIA A REALIZAR-SE NO DIA TREZE DE DEZEMBRO, 
ÀS NOVE HORAS, AMBAS NO PLENÁRIO OLIVA ENCISO.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 2022.

Vereador Carlos Augusto Borges
Presidente

Vereador Papy
2° Secretário


