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Somos Força,
somos Amor,

somos Resistência.
 

Somos eu, somos você,
somos nós.

 
Somos Mulheres.

 
Todos os dias são nossos!

 

Março, mês da mulher
 

 



Direção da PGE reconhece e
agradece a contribuição
feminina na instituição

 

A procuradora-Geral e o procurador-Adjunto do
Consultivo distribuíram lembrança a todas as mulheres
que contribuem com a PGE
 
A mulher é uma substância tal, que, por mais que a
estudes, sempre encontrarás nela alguma coisa totalmente
nova. A frase de Leon Tolstói traduz em parte o que se
pode esperar de uma mulher: resistência, superação, 
 
novidade...No mês que se comemora o “Dia da Mulher”
(8.03), a atual gestão da Procuradoria-Geral do Estado
(PGE) delicadamente presenteou as mulheres que
compõem o quadro de servidoras, colaboradoras,
procuradoras, estagiárias e seletas da instituição.

http://www.pge.ms.gov.br/direcao-da-pge-reconhece-e-agradece-a-contribuicao-feminina-na-instituicao/


Mulheres no comando: a dor
e a delícia de ocupar
posições de destaque

 

Primeira mulher a ocupar o posto máximo da
Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do
Sul, Fabíola Marquetti Sanches Rahim, é formada em
Direito, e pós-graduada em Direito Constitucional, e em
Regime Próprio de Previdência. Foi promotora de Justiça
no Ministério Público do Mato Grosso (MPE-MT) em 2003,
mas o sonho de passar num concurso em Mato Grosso do
Sul e ficar mais perto da família se concretizou em 2005,
quando ingressou na PGE-MS.
 
Sentimento: “Honra e responsabilidade. 
 
E essa minha responsabilidade fica redobrada digamos
assim, porque enquanto mulher, tenho a obrigação e o
desafio de fazer uma gestão diferenciada e ainda melhor
para legitimar que outras mulheres também alcancem
esse posto”.
 

http://www.pge.ms.gov.br/mulheres-no-comando-a-dor-e-a-delicia-de-ocupar-posicoes-de-destaque/


PGE X DEFENSORIA
PÚBLICA

 

Na primeira quinzena de fevereiro foi realizado o I
Encontro de Defensores Públicos e Procuradores do Estado
de Mato Grosso do Sul. Uma parceria da Procuradoria-
Geral do Estado (PGE), por meio da Escola Superior de
Advocacia Pública (Esap), com a Escola Superior da
Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul.
 
Esta foi a segunda parceria da PGE com a Defensoria
Pública e a primeira de 2020. Entre os temas discutidos
estiveram em pauta: Novos caminhos para a solução de
problemas e controvérsias no setor público, com o
procurador da Fazenda Nacional, Flávio Garcia Cabral; A
Câmara Administrativa de Solução de Conflitos (Casc) e a
busca pela redução da judicialização na área da saúde
com o procurador do Estado, Kaoye Guazina Oshiro; e a
Atuação da Defensoria Pública junto à Casc – aspectos
práticos e desafios com o defensor do Estado, com Hiram
Nascimento Cabrita de Santana.
 



CONPEG
 

O Colégio Nacional dos Procuradores Gerais dos Estados e
do Distrito Federal (Conpeg) realizou, em fevereiro, a
primeira reunião de 2020 na capital federal. O encontro
ocorreu na Escola Nacional de Administração Pública
(Enap). Representando Mato Grosso do Sul, a procuradora-
Geral, Fabíola Marquetti Sanches Rahim.
 
Na reunião foram definidos os próximos passos para o
cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) que determinou o descontingenciamento do Fundo
Nacional de Segurança Pública, além de participarem do
“Organizações da Administração Indireta em Debate”. O
colegiado também se reuniu para discutir pautas comuns
às Procuradorias-Gerais, entre elas o cumprimento da
decisão do STF.
 
A próxima reunião do Conpeg será dia 15 de março, em
Recife (PE), onde será realizado, na mesma data, o Fórum
Nacional das Procuradorias Fiscais do Brasil.
 



ESCOLA / MINISTRO
 

No mês passado o Governo do Estado entregou a reforma
da EE Lino Villachá, no bairro Nova Lima, na Capital.
Resultado de uma parceria com o Tribunal de Justiça de
Mato Grosso do Sul (TJMS). 
 
A entrega da unidade foi completamente revitalizada por
meio do projeto “Pintando e Revitalizando a Educação
com Liberdade” e contou com a mão de obra e dinheiro
dos presos. O projeto tem contrapartida da Agência
Estadual de Administração do Sistema Penitenciário
(Agepen) e da Secretaria de Estado de Educação (SED).
 
No ato da entrega, estiveram presentes o presidente do
Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), ministro Dias Toffoli; do governador,
Reinaldo Azambuja; do presidente do TJMS,
desembargador Paschoal Carmello Leandro; do juiz
idealizador do projeto, Albino Coimbra; da procuradora-
Geral do Estado, Fabíola Marquetti Sanches Rahim; do
procurador-Adjunto do Estado do Contencioso, Márcio
André Batista de Arruda; do procurador-Geral Adjunto do
Estado do Consultivo, Ivanildo Silva da Costa; do
procurador-Chefe do Escritório de Representação da PGE,
Ulisses Schwarz Viana; além de outras autoridades
convidadas.
 
Para a execução dos trabalhos foram designados 25
internos do sistema prisional. Eles cumpriram jornada de
trabalho de 44 horas semanais. Com o projeto foi possível
gerar economia de aproximadamente R$ 8 milhões aos
cofres públicos, beneficiando 10 mil alunos.
 



REVISTA / PGE
 

O novo layout da edição nº 15 da Revista da PGE trouxe,
publicações de artigos, ensaios e pareceres escritos, por
procuradores do Estado e convidados, de uma maneira
leve e interessante no formato digital, afim de que a
sociedade em geral tenha fácil acesso aos trabalhos
produzidos.
 
A edição foi lançada no início da segunda quinzena de
fevereiro e a Revista da PGE/MS tem por objetivo
disponibilizar aos operadores do Direito e à sociedade em
geral o fácil acesso aos trabalhos produzidos por
procuradores do Estado de MS, operadores jurídicos e
demais autores que tiveram seus materiais selecionados
pela Comissão Editorial, com a publicação de temas de
interesse da advocacia pública em geral, além de trabalhos
da instituição.
 
Ao todo foram selecionados 11 artigos, três ensaios e dois
pareceres para o conteúdo da Revista. Além de
representantes de Mato Grosso do Sul, também compõem
o quadro de autores selecionados representantes do
Paraná, Pará, São Paulo e Tocantins.
 
A Revista da PGE-MS está em formato eletrônico e
publicada no site oficial da instituição: www.pge.ms.gov.br
 

http://www.pge.ms.gov.br/esap/revistaspge/revista-15/


PRECATÓRIOS /
PROGRAMAÇÃO

 

Em contagem regressiva para o término do prazo do
Acordo Direto em precatórios da PGE-MS, que vencerá às
16 horas do dia 27 de março, a procura dos credores para
as negociações está grande e a meta da instituição, de
ultrapassar os 1.006 pedidos protocolados, já foi
alcançada.
 
A programação das atividades da PGE é de que em abril
sejam encaminhados a todos os tribunais parceiros –
TJMS, Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região e
Tribunal Regional Federal da 3ª Região –, envolvidos nos
trabalhos, os requerimentos para os devidos cálculos.
 
A expectativa é de que em julho inicie as intimações aos
credores avisando do resultado dos cálculos efetuados
pelos tribunais. O início das audiências para as assinaturas
dos Acordos Diretos em precatórios deve começar no mês
de agosto.
 
Após assinado o Acordo Direto, ele é encaminhado ao
respectivo tribunal para homologação e efetivação do
pagamento. A previsão é de que até dezembro de 2020,
todos os credores que tiveram deferidos os pedidos e
assinado o Acordo Direto em precatório já tenham
recebido.
 



Integrantes da PGE
apresentam resultados das
atividades executadas no
ano passado

 

A 1ª Reunião de Trabalho da Gestão Ativa PGE/MS,
da Procuradoria-Geral do Estado foi realizada na
tarde desta terça-feira (3.03) com o objetivo de
divulgar as ações de gestão colocadas em prática em
2019 e os resultados obtidos.
 
A iniciativa foi do Núcleo de Gestão Estratégica
(NGE) que iniciou as atividades com as boas-vindas
aos Procuradores, servidores e colaboradores da
instituição e também ao convidado especial, da
Superintendência de Gestão Estratégica do Estado, e
conselheiro da Empresa de Saneamento Básica de MS
(Sanesul), Thaner Castro Nogueira.
 



 

A dinâmica da reunião seguiu com a apresentação da
coordenadora do NGE, Cristiane Muller, que tratou
sobre os principais desafios de gestão identificados:
as melhorias de processos internos, análise de
cenários – impactos positivos e negativos –, lições
aprendidas e projeções 2020.
 
Durante a reunião ainda foram divulgados alguns dos
próximos passos a serem desenvolvidos pelo NGE,
sendo entre eles, a assinatura dos contratos internos
de gestão.
 
Ao término das atividades, a Procuradora-Geral do
Estado encerrou agradecendo a participação e
presença do público e finalizou com a exibição de um
vídeo motivacional com a mensagem de que o
trabalho em equipe faz a diferença.

http://www.pge.ms.gov.br/integrantes-da-pge-apresentam-resultados-das-atividades-executadas-no-ano-passado/


PGE renova protocolo de
intenções com Escolagov
para promoção de
intercâmbio e
desenvolvimento
institucional

 

A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do
Sul (PGE-MS), por meio da Escola Superior da
Advocacia Pública (Esap), e a Fundação Escola de
Governo (Escolagov) firmou um protocolo de
intenções na semana passada.
 
O objetivo do protocolo é promover a cooperação e o
intercâmbio acadêmico, científico, técnico e cultural,
visando à formação, aperfeiçoamento e a
especialização docente, discente e técnica, bem como,
o desenvolvimento institucional.
 
A cooperação consistirá em desenvolver projetos de
pesquisa conjuntos e programas para realizar estudo
de pós-graduação; promover o intercâmbio de pessoal
e de informação relativa a suas organizações,
estruturas e funcionamento; realizar cursos,
seminários, simpósios dos quais participem
professores das duas Instituições e promover o
intercâmbio de material bibliográfico, publicações e
difusão nos canais estabelecidos.

http://www.pge.ms.gov.br/pge-renova-protocolo-de-intencoes-com-escolagov-para-promocao-de-intercambio-e-desenvolvimento-institucional/


Equipe da PGE participa de
evento sobre pregão
eletrônico

 

Nessa terça-feira (6.03), todos os procuradores do Estado
e assessores lotados na Procuradoria de Assuntos
Administrativos (PAA), da Procuradoria-Geral do Estado
(PGE), com intuito de conhecer a visão do Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS)
participaram do seminário “Estudo técnico preliminar e o
novo decreto do pregão eletrônico”, realizado pela Escola
Superior de Advocacia, da OAB/MS.
 
Os palestrantes do evento foram Eduardo dos Santos
Dionízio e Leonardo Mira Marques, ambos integrantes
do quadro do TCE-MS e que exercem a função de
secretário de Controle Externo e auditor Estadual,
respectivamente.
 
De acordo com a procuradora-Chefe da PAA, Renata
Corona Zuconelli, o seminário foi didático e demostrou
que os posicionamentos da Corte de Contas não
destoam dos pareceres jurídicos da PGE, que orientam
ao gestor, reiteradamente, que planejem e registrem
adequadamente os procedimentos das compras
públicas.

http://www.pge.ms.gov.br/equipe-da-pge-participa-de-evento-sobre-pregao-eletronico/


Agenda ESAP
 

Acompanhe a agenda de capacitações promovidas
pela ESAP. 

Divulgação
 

Acompanhe a agenda de eventos promovidos por
parceiros.

http://www.pge.ms.gov.br/Geral/esap/agenda-esap/
http://www.pge.ms.gov.br/Geral/agenda/divulgacao/


 
 

A primeira exibição da nova temporada 2020 do
programa PGE em Ação, da Procuradoria-Geral do
Estado de Mato Grosso do Sul (PGE/MS) tem
elencadas pela procuradora-Geral da instituição,
Fabíola Marquetti Sanches Rahim, as principais
metas para este ano, assim como relembrados os
avanços conquistados durante o ano passado.
 
Para 2020, o PGE em Ação vai mostrar um pouco da
rotina de como funciona o Consultivo e o
Contencioso, da PGE; as Coordenadorias Jurídicas.;
alguns dos eventos da instituição, entre outros. Fique
atento às novidades e assista ao PGE em Ação.
 
 
 
 
 
 
 
 
Assista às edições anteriores do PGE em Ação
disponíveis em nosso Canal Institucional no YouTube,
inscreva-se.

https://www.youtube.com/channel/UCTtFqTUoqJa1x2mtLKA3sJw
http://www.pge.ms.gov.br/procuradora-geral-do-estado-apresenta-novos-desafios-da-pge-em-programa/
https://www.youtube.com/watch?v=9aOhwxkS6Ko
https://www.youtube.com/watch?v=9aOhwxkS6Ko


DICA DE LEITURA
 

Ler é uma das práticas que mais engrandece o ser
humano. É através do ato de ler que o homem
interage com outros homens por meio da palavra
escrita. Considerando que o leitor é um ser ativo que
dá sentido ao texto. Aqui, quinzenalmente, vamos
sugerir autores que façam você viajar no tempo e se
divertir com histórias elaboradas e finais inesperados.
Seguem nossas sugestões:
 
Anjos Cabalisticos (Monica Buonfiglio)
 
Sobre Schmidt (Louis Begley)
 
Lucidez, a Luz que Acende na Alma (Francisco, do
Espirito Santo Neto; ditado por Hammed)
 
Quinzenalmente, vamos sugerir autores que façam
você viajar no tempo e se divertir com histórias
elaboradas e finais inesperados. A Procuradoria-Geral
do Estado (PGE) disponibiliza o espaço “Troca Livros”
no qual qualquer servidor ou colaborador pode
desfrutar da “presença” de vários autores renomados
ou mesmo daqueles pouco conhecidos, mas nem por
isso, menos talentosos. Tenha uma boa leitura.
 
 

http://www.pge.ms.gov.br/06-dica-de-leitura/


Aniversariantes do mês
 

  ELLEN ROCHA DOS SANTOS 
  LAIS CRISTINA DA SILVA NUNES 
  CAROLINE CAMARGO MARTINS 
  FERNANDA LUIZA MENDONÇA SISCAR 
  TAMARA ANDRADE DOEGE 
  LIDIA MORRO SILVEIRA 
  NANCY BRAGA DOS SANTOS ZOTTOS 
  VALÉRIA DO NASCIMENTO YAHN PETINE 
  FABIO ALFREDO BENITES SOARES 
  CAROLINE CHAMORRO DE SOUZA 
  LISANDRO MESQUITA FANAIA 
  DANIELA DA COSTA GODOI 
  DERCI DE SOUSA REZENDE 
  RAFAELLA VENITEZ FAGUNDES DE QUEIROZ 
  ADEMAR DE SOUZA FREITAS JUNIOR 
  FELIPE BORGES DE SOUZA DOMINGUES 
  NORTON RIFFEL CAMATTE 
  AMANDA VERÃO MAZINA
   DORIANE GOMES CHAMORRO 
  ISABELLA MENDONÇA CAPIBERIBE 
  THATIANE LOPES SIRANGELO 
  André Lopes Carvalho 
  MARY JANAINA OGAYA GALINDO 
  ANTONIO DE SOUZA RAMOS FILHO 
  LUANA SENA PEREIRA DA SILVA 
  KAOYE GUAZINA OSHIRO 
  LUDMILA SANTOS RUSSI DE LACERDA 
  YAN DELMONDES PEREIRA 
  Natalie Brito Garcia 
  DALVA PROENÇA BRUM CABRAL 
  FRANCIELLE MARIA DE OLIVEIRA SANTANA 
  MARISA LEMOS BENANTE 
  CAIRO GARCIA XAVIER  
  ELIS CARVALHO SILVA CARDOSO 
  ROSANA YASMIN MENDES OLIVEIRA
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A PGE/MS agradece este tempo dedicado a sua
interação com nossa instituição.

 
Acesse mais conteúdos atualizados em nosso website

institucional: www.pge.ms.gov.br
 

Para colaborar com sugestões, críticas ou elogios
envie-nos e-mail para:

comunicacao.pgems@gmail.com
 

Edição e Diagramação:
Núcleo de Gestão Estratégica (NGE)
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