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Cerca de 400 educadores par-
ticiparam, no dia 16 de março, da 
audiência pública proposta pelo 
deputado estadual Pedro Kemp e 
a Federação dos Trabalhadores em 
Educação de Mato Grosso do Sul 
(FETEMS), para debater o cumpri-
mento do Piso Salarial Profissional 
Nacional do Magistério e defender 
a valorização dos profissionais da 
educação básica. O encontro fez 
parte da mobilização estadual da 
categoria, que paralisou as ativida-
des nas escolas das redes estaduais 
e municipais em todo o Mato Gros-
so do Sul.

Durante a audiência, os educa-
dores aprovaram um documento 
em apoio à Lei do Piso, que foi en-
viado ao Supremo Tribunal Federal 
(STF).

Vitória - No último dia 06 de abril, 
o STF, por maioria dos votos, con-
siderou improcedente a Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade (ADI), 
impetrada por cinco governadores, 
inclusive o de Mato Grosso do Sul, 
questionando  a Lei do Piso. Com 
a decisão do STF, está garantida a 
constitucionalidade da Lei.  

O deputado Pedro Kemp e os 
educadores comemoraram a deci-

são. Agora, só falta o STF analisar 
o item que trata da hora-atividade.

Já como reflexo da mobilização 
realizada pelos educadores, algu-
mas prefeituras, que estavam pa-
gando salários abaixo do valor es-
tipulado pela Lei do Piso, voltaram 
a negociar com os sindicatos da 
categoria.

O governo do Estado também 
abriu canal de negociação com a 
FETEMS, acatando a reivindicação 
de concurso público para preenchi-
mento das vagas existentes, revisão 
de itens do Estatuto dos Servidores 
e melhorias na política salarial. 

Deputado Pedro Kemp realiza audiência pública. Professores conquistam vitória no STF.

Em defesa do Piso Salarial
dos Educadores

Material produzido em papel reciclado. O mandato do Deputado Pedro Kemp defende o meio ambiente.
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meio ambiente e cidadania

Anualmente, durante 
o período da Quaresma, 
a Igreja Católica realiza 
a Campanha da Fraterni-
dade, com o objetivo de 
despertar a solidariedade 
entre os fiéis e toda a so-
ciedade. Este ano, a cam-
panha traz o tema “Frater-
nidade e a vida no planeta”, 
despertando o debate so-
bre o aquecimento global 
e as mudanças climáticas.

O deputado estadual 
Pedro Kemp (PT) faz parte 
da Equipe Diocesana de 
Formação da Campanha da 
Fraternidade, que realiza 
palestras nas paróquias de 

Campo Grande. Ao longo 
dos três primeiros meses 
deste ano, o deputado e 
sua assessoria participaram 
de 13 encontros de forma-
ção. Para o parlamentar, o 

A natureza pede socorro
Pedro Kemp participa da campanha da Fraternidade

Deputado realiza palestras em paróquias de Campo Grande

que vem chamando a aten-
ção é a receptividade das 
comunidades. “Já podemos 
constatar iniciativas como 
redução e separação do 
lixo, utilização de sacolas 

retornáveis e uso racional 
da água, além do empenho 
em cobrar do Poder Públi-
co políticas e ações diver-
sas, como a coleta seletiva 
do lixo”, explica. 

Deputado visitou a Delegacia da Mulher de Campo Grande

Kemp propõe criação da Frente Parlamentar 
em Defesa da Lei Maria da Penha 

Preocupado com os al-
tos índices de violência 
contra a mulher, o depu-
tado estadual Pedro Kemp 
apresentou, na Assembleia 
Legislativa, um projeto que 
prevê a criação da Frente 
Parlamentar em Defesa da 
Lei Maria da Penha. “Con-
sideramos a lei um avanço 
na luta contra a violência 
doméstica e temos que de-
fender essa iniciativa”, enfa-
tiza. 

A Delegacia Especia-
lizada de Atendimento à 
Mulher (DEAM) de Campo 
Grande deve registrar neste 
ano mais de 7 mil casos de 

violência contra as mulhe-
res. A previsão é da delega-
da Lúcia Falcão, titular da 
DEAM, e foi feita ao depu-
tado Pedro Kemp durante 
a visita do parlamentar à 
unidade. Sensibilizado com 
o aumento dos casos de 
violência, Kemp esteve na 
sede da delegacia no dia 
10 de março, na semana do 
Dia Internacional da Mu-
lher – 8 de março.

Esse tipo de crime vem 
aumentando na cidade, sal-
tando de 3.934 ocorrências, 
em 2007, para 6.239 regis-
tros em 2010. Os servidores 
da delegacia relataram ao 

parlamentar a necessidade 
de uma melhor estrutura 
ao trabalho de combate à 
violência, sobretudo garan-
tindo aumento do efetivo e 
a infraestrutura adequada. 
Hoje, Campo Grande tem 

apenas uma delegacia para 
registrar todos os casos de 
violência doméstica. A uni-
dade existente nas Moreni-
nhas foi fechada em 2007 e 
não há previsão para a reto-
mada dos trabalhos.   
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legislativo e consumidor

Concessionárias de serviços públicos lideram reclamações

Empresas devem oferecer datas opcionais 
para pagamento de contas

As empresas concessio-
nárias de serviços públi-
cos em Mato Grosso do 
Sul podem ser obrigadas 
a oferecer seis datas dis-
tintas para o pagamento 
de contas referentes ao 
serviço prestado. A pro-
posta foi apresentada pelo 
deputado Pedro Kemp no 
mês de fevereiro e prevê 
ainda que, entre uma data 
e outra ofertada pela con-
cessionária, haja um inter-
valo mínimo de três dias.

A iniciativa do deputa-
do tem como base a situa-

ção enfrentada por alguns 
consumidores, que estão 

sendo obrigados a pagar as 
contas nos primeiros dias 

do mês. Já existe lei federal 
que obriga as concessioná-
rias de serviços públicos 
a disponibilizar seis datas 
como opção para paga-
mento das contas. Porém, 
não define um intervalo 
entre uma data e outra. É 
nesse sentido que o depu-
tado Pedro Kemp pretende 
regulamentar a matéria no 
Estado, uma vez que con-
sumidores têm reclamado 
de algumas empresas, que 
oferecem como opção 
apenas os seis primeiros 
dias do mês.

Buscando adequar os 
procedimentos da Assem-
bleia Legislativa aos da Câ-
mara Federal, o deputado 
estadual Pedro Kemp apre-
sentou, durante a primeira 
sessão ordinária do ano, 
um projeto de emenda à 
Constituição e um proje-
to de resolução que prevê 
a alteração do Regimento 
Interno da Casa, anteci-
pando o início das sessões 
do primeiro ano da Legis-
latura.

O parlamentar quer pôr 
fim ao intervalo de 13 dias 
entre a posse dos deputa-
dos, 1º de fevereiro, e o iní-
cio efetivo dos trabalhos 
legislativos, dia 15.

De acordo com o Regi-
mento Interno da Assem-
bleia Legislativa, as sessões 

legislativas das primeiras 
legislaturas devem ser ini-
ciadas em 15 de fevereiro. 
Na Câmara dos Deputa-
dos, no entanto, os traba-
lhos começam logo após a 
posse, no dia 2.

“Não há justificativa 

Deputado quer antecipar
início das sessões legislativas

Deputado quer acabar com intervalo no início do ano legislativo

para esse lapso de tempo. 
As primeiras sessões po-
derão ser dedicadas aos 
debates em plenário e dis-
cussão para a formação 
das comissões permanen-
tes”, exemplifica.

O Projeto de Resolução 

apresentado por Kemp de-
fine ainda que durante o 
recesso parlamentar fica-
rão proibidas as posses de 
novos parlamentares.

Proposta de igual teor 
já está tramitando no Con-
gresso Nacional. 



20
114

saúde e segurança

O deputado estadual 
Pedro Kemp foi eleito pre-
sidente da Comissão de 
Serviços Públicos, Obras, 
Transporte, Infraestrutura 
e Administração da Assem-
bleia Legislativa.

É a primeira vez que o 
parlamentar preside essa 
comissão do Legislativo. 
A definição do nome de 
Kemp aconteceu no final 

de março, dando início aos 
trabalhos do grupo. 

O parlamentar também 
foi indicado pelo PT para 
participar como titular 
das Comissões de Consti-
tuição, Justiça e Redação 
(CCJR), de Educação, Cul-
tura, Desporto, Ciência e 
Tecnologia, e de Defesa 
dos Direitos do Consumi-
dor. 

Deputado participa de quatro comissões na Assembleia

Projeto proíbe
termômetros de mercúrio

O uso de termômetros 
de mercúrio pela popula-
ção é um hábito que es-
conde sérios riscos à saú-
de e ao meio ambiente. 
Altamente tóxica, a subs-
tância, uma vez absorvida 
pelo homem, provoca 
desde intoxicações leves 
até extremamente graves, 
podendo causar a morte. 
No meio ambiente, as im-
plicações são igualmente 
sérias, podendo contami-
nar o lençol freático ou 
o solo, atingindo a saúde 
das pessoas e animais em 
contato com o metal. 

Nesse sentido, projeto 
de lei apresentado pelo 
deputado estadual Pedro 
Kemp, em março deste 
ano, proíbe a comerciali-

zação de termômetros de 
mercúrio em Mato Gros-
so do Sul. Pela norma, os 
estabelecimentos comer-
ciais que oferecem o ter-
mômetro à base de mer-
cúrio terão 30 dias para 
deixar de comercializar o 
produto, ficando sujeito à 
multa de 200 UFERMS, o 
que equivale a R$ 3.192,00.

A penalidade será apli-
cada em dobro em caso 
de reincidência. “Por todo 
o país registram-se mani-
festações de entidades, 
solicitando a edição de 
normas que coíbam qual-
quer forma de utilização 
de mercúrio; é neste sen-
tido que apresentamos a 
presente proposta”, justi-
fica Kemp. 

População apresenta propostas para 
melhoria da segurança pública em MS

Sugestões foram encaminhadas ao Governo Estadual

A sociedade civil orga-
nizada e os movimentos 
populares, além de técni-
cos em segurança pública, 
apresentaram propostas 
para a redução da violên-
cia e criminalidade em 
Mato Grosso do Sul, du-
rante a audiência pública 
“Pronasci – Segurança Pú-
blica com Cidadania”, rea-
lizada no dia 5 de abril, na 
Assembleia Legislativa. A 
iniciativa foi dos mandatos 
dos deputados estaduais 
Pedro Kemp (PT) e Junior 
Mochi (PMDB).

As sugestões apresen-

tadas durante o encontro 
foram reunidas em um re-
latório e encaminhadas ao 
Gabinete de Gestão Inte-
grada, órgão do governo 
estadual responsável pelo 
cumprimento das diretri-
zes do Plano Nacional de 
Segurança Pública, além 
de desenvolver e coorde-
nar as ações do Programa 
Nacional de Segurança 
com Cidadania (Pronasci) 
em Mato Grosso do Sul. 

Durante o encontro, 
Kemp defendeu um novo 
modelo de segurança pú-
blica, focado na preven-

ção contra a violência. 
“Temos que largar mão 
desse modelo de se cor-
rer atrás do prejuízo quan-
do o assunto é segurança 
pública. Temos que nos 
antecipar”, diz, lembrando 

da experiência bem suce-
dida do Pronasci em ou-
tros estados, que aliaram a 
sociedade civil e a polícia 
em ações concretas para a 
redução da violência e da 
criminalidade. 

Pedro Kemp preside 
Comissão de Serviços 

Públicos


