
POSSE PROCURADORES

O mês de novembro foi marcado pela posse dos cinco novos 
procuradores do Estado de Mato Grosso do Sul. Os mineiros 
Henri Dhouglas Ramalho (Munhoz) e André Lopes Carvalho (Belo 
Horizonte), a catarinense Jéssica Campos Savi (Tubarão), a mato-
grossense Natalie Brito Garcia (Cuiabá) e o brasiliense Vinícius 
Spindola Campelo (Brasília) agora, fazem parte do quadro 
funcional da Procuradoria-Geral.
O governador, em sua fala de boas-vindas, reconheceu a 
importância fundamental dos procuradores para os bons 
resultados que MS apresenta no cenário brasileiro. “Vocês são os 
guardiões dos direitos do Estado”, declarou Reinaldo Azambuja.
Já a procuradora-Geral destacou a importância da valorização da 
PGE, na atual gestão e declarou sobre a atuação ativa da 
instituição. “São aproximadamente 125 mil processos judicias em 
face do Estado. Tenham em mente de que servimos ao bem 
público e, em nome dele e para ele, exercemos nosso ofício”, 
afirmou Fabíola Marquetti Sanches Rahim.  
No ano de 2016, 2.149 candidatos inscreveram-se para o 
concurso da PGE, o que representou um total de mais de 210 
pessoas por vaga. Com o ingresso dos empossados, Mato Grosso 
do Sul saltou de 86 para 91 procuradores do Estado.
Estiveram presentes na cerimônia familiares dos empossados, 
procuradores do Estado e representantes de instituições da 
União, do Estado e do Judiciário.

CONGRESSO x COMPLIANCE

O que é compliance? O termo compliance significa “estar em 
conformidade com”, obedecer, satisfazer o que foi imposto, 
comprometer-se com a integridade. Pensando na importância 
dessa realidade, inclusive, nos serviços executados pelo Poder 
Público, a Procuradoria-Geral de Mato Grosso do Sul (PGE/MS), 
por meio da Escola Superior de Advocacia Pública (Esap); em 
parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato 
Grosso do Sul (OAB/MS), por meio da Comissão de Compliance e 
Governança; o Tribunal de Contas do Estado (TCE/MS); a 
Controladoria-Geral do Estado (CGE/MS) e a Controladoria-Geral 
do Município de Campo Grande realizarão o 1º Congresso 
Internacional de Compliance Público.
O evento será no dia 10 de dezembro, no auditório da OAB/MS, 
em Campo Grande. Com uma vasta programação, o evento 
contará com renomados palestrantes nacionais e internacionais.

PGE EM AÇÃO

O programa PGE em Ação apresentou, neste mês, as duas últimas 
exibições da série sobre as procuradorias Especializadas. Foram 
divulgadas as atuações da Procuradoria de Cumprimento de 
Sentença e Precatórios (PCSP), da Procuradoria de Imposto de 
Transmissão de Causas Mortis e Doação (PITCD) e também da 
Procuradoria de Assuntos Administrativos (PAA).
Durante a entrevista cada procurador-Chefe, da respectiva 
Especializada, pode detalhar como funciona os setores que 
atuam e qual a importância de cada uma delas para a instituição 
e, consequentemente, para a sociedade. Atualmente, a 
Procuradoria-Geral de MS possui nove Especializadas.

O  traz um resumo dos principais fatos que 

aconteceram no mês de novembro na Procuradoria-Geral do 

Estado (PGE) de Mato Grosso do Sul. Para informações 

detalhadas, acesse o canal PGE Informa no site institucional e 

acompanhe os  outros  meios  de comunicação:  o  

www.pge.ms.gov.br e o programa PGE em Ação. Então, vamos 

lá. Faça sua leitura e acompanhe as ações que aconteceram na 

instituição da qual você faz parte e é importante.

CORREGEDORIA x CORREIÇÃO

Para contribuir ainda mais no desempenho e sucesso dos serviços 
executados não só pela Corregedoria-Geral, mas de todas as 
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, na execução de suas atividades correcionais, foi 
instituída a segunda versão do Programa de Fortalecimento da 
Atividade Correcional na Administração Pública (Procor).
A Corregedoria-Geral, da PGE, aderiu ao programa para ter acesso a 
cursos e treinamentos sobre atividades correcionais, material 
técnico e orientativo e sistemas informatizados da Corregedoria-
Geral da União (CRG), além do intercâmbio entre os profissionais 
que trabalham nesta área. Na mesma publicação foi criada a Rede 
de Corregedorias que tem a finalidade de fortalecer e integrar as 
atividades de correição relacionadas à prevenção, à detecção e à 
apuração de irregularidades, contribuir para a eficiência da gestão 
pública, bem como fomentar a transparência e o controle da 
legitimidade dos atos públicos.
Em Mato Grosso do Sul, a Corregedoria-Geral, recebe denúncias, 
elogios, críticas ou sugestões por telefone (67) 3318-2601, e-mail: 
corregedoria@pge.ms.gov.br ou pessoalmente. O setor está 
localizado na avenida Desembargador José Nunes da Cunha, s/nº 
Bloco IV Parque dos Poderes Governador Pedro Pedrossian, em 
Campo Grande.

NOVEMBRO  AZUL

Para conscientizar os servidores sobre a 
importância da saúde do homem e a 
prevenção de várias doenças, inclusive, 
o câncer de próstata, a PGE promoveu 
evento sobre o assunto. 
A atividade teve o objetivo de levar 
esclarecimento tendo o mês de novembro como o ápice para o 
cuidado integral da saúde dos homens em todas as fases da vida. 
Eles expressam mais fatores comportamentais de risco o que 
determina maior morbidade por doenças crônicas e 
consequentemente maior mortalidade.
Dados revelam que os homens vivem (em média) 7,2 anos a 
menos que as mulheres, além disso, a cada cinco pessoas que 
morrem (entre 20 e 30 anos) quatro são homens e a cada três 
mortes de adultos, duas são de homens. 
Contribuíram com a palestra a gerente Estadual de Saúde do 
Homem, Maria Jesus Nasser Viana e a médica patologista, Marcia 
Rodrigues Gorisch. Com o apoio da Secretaria de Estado de Saúde 
(SES), também foram distribuídos materiais de divulgação.
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