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COMO SE DEU O FIM DO HORÁRIO DE VERÃO?
PROJETO DE LEI ACABA COM O HORÁRIO DE VERÃO NO BRASIL
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Defensor desde muitos anos do término 
do horário de verão no Brasil por conta dos 
malefícios causados na saúde do ser 
humano, o deputado federal Dr. Luiz 
Ovando viu sua luta ser sancionada pelo 
Presidente da República Jair Bolsonaro. 
Correligionário do Presidente, o Deputado 
Dr. Luiz Ovando apresentou um projeto de 
lei para extinção, pois a economia de 
energia não compensa os prejuízos 
causados para a saúde, visto que, o 
horário prejudica a hora do sono fazendo 
com que o ser humano , ao se levantar no 
escuro, a liberação de adrenalina no corpo 
é maior e isso faz muito mal à saúde. “A 
minha luta não foi em vão e o Presidente 
da República entendeu que o horário de 
verão era extremamente prejudicial ao 
corpo humano”, disse o parlamentar.
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FRENTE PARLAMENTAR MISTA DO
TURISMO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Durante encontro da Comissão com os representantes da 
República da China que ocorreu na Câmara dos Deputados, o 
deputado federal Dr. Luiz Ovando apresentou o potencial do 
estado de Mato Grosso do Sul no agronegócio e discorreu em 
inglês fluente aos membros da comitiva todo o mapa geográfico 
de produção e oportunidades que o estado oferece. O deputado 
federal Fausto Pinato(PP/SP) presidente da Comissão e 
também da Frente Parlamentar Brasil – China ressaltou o 
trabalho importante realizado pelo colega Dr. Luiz Ovando e fez 
proposta para que seja um porta-voz junto a comunidade 
chinesa do agronegócio sul-mato-grossense e o convidou para 
fazer parte da comitiva brasileira que brevemente visitará a 
China.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO
RURAL

DEPUTADO FEDERAL DR LUIZ OVANDO 
APRESENTA O POTENCIAL DO MATO GROSSO 
DO SUL NO AGRONEGÓCIO A COMISSÃO DE 
AGRICULTURA E DA REPÚBLICA DA CHINA

Convidado pelo deputado federal Herculano 
Passos(MDB/SP) que preside a Comissão Mista 
do Turismo na Câmara dos Deputados, o 
deputado federal Dr. Luiz Ovando(PSL/MS) 
assinou a Frente Parlamentar e que já discute a 
Lei Geral do Turismo Brasileiro como também a 
questão dos preços das passagens aéreas 
aplicadas atualmente no Brasil. Esse tema foi 
levantado pelo parlamentar Dr. Luiz Ovando em 
recente reunião da Frente e o mesmo já é um 
frequente interlocutor junto aos segmentos do 
turismo como também abraçou a causa do 
pequeno e médio empreendedor do turismo 
para que sejam ouvidos pelo governo através de 
projetos importantes para o desenvolvimento 
do setor na geração de emprego e renda.

Frente Parlamentar Mista do
Turismo na Câmara dos
Deputados
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Prêmio Ueze Zahran - Gente que Faz História 2019

A cerimônia de entrega do Prêmio Dr. Ueze Zahran “Gente que 
faz história” 2019 foi realizada no dia 15 de maio na UFMS. Os 
homenageados foram o primeiro reitor da Instituição, médico e 
membro da Academia de Medicina do estado, João Pereira da 
Rosa, e o doutor em aplicações, planejamento e estudos 
militares, diplomado pela Escola de Comando e de Estado 
Maior do Exército, Coronel Nylson Reis Boiteux. A homenagem 
é realizada desde 2011 pelo curso de História e pela Faculdade 
de Ciências Humanas (Fach). 
Participaram da cerimônia e parabenizaram também os 
homenageados o deputado federal e ex-aluno de João Pereira 
da Rosa, Dr. Luiz Ovando; o Coronel Gilvan Augusto de Farias 
Junior, representando o General Lourival Carvalho Silva 
Comandante do Comando Militar do Oeste (CMO) e o professor 
Daniel Estevão Ramos de Miranda representando a diretora da 
Fach, Vivina Dias Sol Queiroz.

Primeiro reitor da UFMS e ex-professor de anestesiologia do curso de medicina, 
Prof. Dr. João Pereira da Rosa.
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1º LUGAR NO CRITÉRIO  – QUALIDADE LEGISLATIVA (Como votou, autor e revisor)
E avaliada as votações das leis mais relevantes do Congresso. As pontuações são definidas por um Conselho de 
Avaliação de Leis levando em conta principalmente sua contribuição para o combate à corrupção, aos privilégios e ao 
desperdício de recursos públicos.
1º LUGAR NO CRITÉRIO – Presença nas sessões (Assiduidade)
Compara-se o percentual de faltas do parlamentar com a média de faltas dos demais políticos.
1º LUGAR NO CRITÉRIO – Privilégios (Cota parlamentar/verba indenizatória)
Compara o valor gasto pelo político, no período total do mandato, com a média de gastos dos 
demais parlamentares no mesmo período.
1º LUGAR  NO CRITÉRIO – Processos 
Avaliamos matematicamente a ficha de processos judiciais do político.
 Confira esse e os demais resultados no site: www.politicos.org.br

DR. LUIZ OVANDO O DEPUTADO FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL MELHOR

CLASSIFICADO, EM TODOS OS CRITÉRIOS NO *RANKING POLÍTICO.

1
* Ranking com grande confiabilidade, que compara e classifica os senadores e deputados federais de todo o Brasil, do melhor para o pior, apresentando uma ação incentivadora 
que busca uma melhoria no panorama político do Brasil. Onde meta é oferecer informação para ajudar de forma objetiva as pessoas a votarem melhor, levando em consideração 
principalmente o combate à corrupção, privilégios e desperdício da máquina pública. É um site particular criado por dois administradores de empresa, sem filiação partidária ou 
grupo de interesse.  
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COMISSÃO DO ESPORTE - CESPO
O III Concurso de Artigos Científicos da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados é 
iniciativa instituída pelo Requerimento nº 10/2019, do nobre Deputado Federal Dr. Luiz Ovando, 
aprovado na Reunião Deliberativa Ordinária da Comissão do Esporte de 27 de março de 2019, e 
tem por finalidade estimular a pesquisa acadêmica sobre temas do esporte nacional, 
identificando trabalhos de qualidade e que visem ao fortalecimento do Sistema Desportivo 
Nacional.

Na comissão de Seguridade Social o deputado federal  Dr.  Luiz Ovando foi o  
relator  de um dos projetos mais importantes que tramitam pela Comissão. O 
PROJETO DE LEI Nº 5.414, DE 2016, que altera o artigo 80 da Lei nº 9.394, 
de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação e versa sobre a proibição de  
desenvolvimento de cursos da área da saúde no âmbito da estratégia do 
ensino à distância. Como médico e professor, o parlamentar, abraça as 
principais causas relacionadas à saúde com proposições que vão de 
encontro qualidade de vida do ser humano. Está sob a sua relatoria o 
PROJETO DE LEI Nº 9.964/2018 - do Senado Federal - que "altera a Lei nº 
6.360, de 23 de setembro de 1976, para determinar que as bulas de 
medicamentos definidos em regulamento tenham advertência dirigida a 
atletas”, o PROJETO DE LEI Nº 5.978/2016 - que "cria a obrigação de 
recomposição dos gastos realizados pelo Sistema Único de Saúde Municipal 
receptor decorrentes do atendimento de cidadão domiciliado em Município 
diverso do de atendimento e dá outras providências" e o PROJETO DE LEI Nº 
5.978/2016 - que "cria a obrigação de recomposição dos gastos realizados 
pelo Sistema Único de Saúde Municipal receptor decorrentes do 
atendimento de cidadão domiciliado em Município diverso do de 
atendimento e dá outras providências".

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
CSSF

PARLAMENTARES DESEMBARCAM EM PONTA PORÃ PARA CONHECER SISFRON
A convite do Exército, no dia 23 de maio, o deputado federal Dr. 
Luiz Ovando, juntamente com outros parlamentares 
participaram da visita à Fronteira Oeste. A comitiva 
permaneceu na sede do Comando Militar do Oeste, em Campo 
Grande, posteriormente seguiram para Dourados e Ponta 
Porã, para conhecer o trabalho realizado pelo Programa 
Guarani e, também, pelo Sistema Integrado de Monitoramento 
de Fronteiras (Sisfron). 

05



INFORMATIVO
DO MANDATO

Dr. Luiz Ovando
DEPUTADO FEDERAL

Em Jardim-MS, o deputado federal Dr. Luiz Ovando 
reencontrou grandes amigos e principais lideranças 
da h istór ia  po l í t ica  da c idade onde trocou 
considerações com Drs. Fernando Freitas ex-prefeito 
da cidade e Joel Peixoto, médico pediatra respeitado 
na  cidade e com Dorival da Pax, Daniel e Lucas do 
Diretório Municipal do PSL. 
O parlamentar ressaltou que está trabalhando na 
busca de recursos para a melhoria da saúde no estado 
e em outras áreas, elencando também o turismo visto 
que é membro da Frente Parlamentar do Turismo na 
Câmara dos Deputados. "Essa região agrega o 
agronegócio e o turismo e por conta disso temos que 
defender com propostas eficazes sem nos 
esquecermos do bem estar da população que deseja 
uma saúde de qualidade e educação, segurança e nos 
demais segmentos. " disse o parlamentar. 

O deputado federal Dr. Luiz Ovando 
( P S L / M S )  p a r t i c i p o u  d o  3 9 º 
Grifater, realizado pelo grupo de 
i n t e g r a ç ã o  d a  f a m í l i a 
da Terceira Igreja Batista de Campo 
Grande.
O evento teve a participação de 57 
casais e o deputado os presenteou 
com seu livro "O Projeto de Deus e 
Você - conheça e viva plenamente". 
O Grifater é realizado pela Igreja 
Batista para oferecer aos casais a 
reavaliação do relacionamento no 
matrimônio e correção de rumos e dar 
oportunidade de firmar novos pactos 
com a solidez dos já previamente 
estabelecidos.

GIRO NO ESTADO

Comemoração dos 70 anos da Primeira Igreja Batista de Jardim - MS, 
apresentação da Orquestra Filarmônica Music & Hope de Dourados, 
comandada pelo Maestro Pastor André Rosa.

73ª Assembleia da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense

@drluizovando
Veja mais em

Corrida Kids Sidrolândia - MS

51ª Assembleia da ACIBAMS - Associação Centro 
das Igrejas Batistas do MS
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ATIVIDADES LEGISLATIVAS DO PARLAMENTAR - 1º SEMESTRE DE 2019

PROPOSIÇÕES DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. LUIZ OVANDO
PL 1220/2019 
Proíbe a instituição de horário de verão e de qualquer outro horário especial em todo o território nacional.
PL 3631/2019
Dispõe sobre a criação, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, do Serviço de Assistência 
Comunitária à Pessoa Idosa - SERVIDOSO.
PL 2249/2019
Altera a Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016, para instituir renda universal para o cuidado de criança na primeira 
infância e acrescenta artigo à Consolidação das Leis do Trabalho e à Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para 
dispor sobre a licença primeira infância
REQ. 1159/2019
Requer a convocação de Sessão Solene da Câmara dos Deputados em homenagem ao Dia do Médico.
REQ. 1158/2019
Requer a realização de sessão Solene no dia 13 de junho de 2019, no Plenário desta Casa, em homenagem ao 
episódio histórico da Retomada de Corumbá.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
PL 11.164/2018
Institui incentivo fiscal para os médicos e odontólogos contratados pelos municípios com até vinte mil habitantes 
para a prestação de serviços de saúde à população.
PL7880/2017
Trata da permissão para implantação de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro com intuito de 
doação de células ou tecidos para utilização terapêutica em irmão.
PL 9964/2018
Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, para determinar que as bulas de medicamentos definidos em 
regulamento tenham advertência dirigida a atletas.
PL 5978/2016
Cria a obrigação de recomposição dos gastos realizados pelo Sistema Único de Saúde Municipal receptor 
decorrentes do atendimento de cidadão domiciliado em Município diverso do de atendimento e dá outras 
providências.
PL 5414/2016
Proíbe o incentivo do desenvolvimento e veiculação de programas de ensino à distância em curso da área de 
saúde.
Requerimento 206/2019
Requer a realização de Audiência Pública sobre a implantação de embriões humanos produzidos por fertilização in 
vitro com intuito de doação de células ou tecidos para utilização terapêutica em irmão.
PL 2545/2019
Altera a Lei nº 12.842, de 10 de julho de 2013, que dispõe sobre o exercício da Medicina, para incluir disposição 
sobre a avaliação pré-anestésica.
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
PDC 361/2016
Susta o "Decreto de 1º de abril de 2016, que declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural 
denominado Fazenda São João, situado no Município de Nova Alvorada do Sul, Estado do Mato Grosso do Sul
REQ. 11/2019
Requeremos a realização de Audiência Pública para debater os "Desafios da Agricultura Familiar frente à 
aposentadoria rural e os programas de incentivo direcionados aos agricultores familiares e aos empreendimentos 
familiares rurais".
COMISSÃO DO ESPORTE
Requerimento 10/2019
 requer a realização do III Concurso de Artigos Científicos sobre Esporte da Comissão do Esporte da Câmara dos 
Deputados. 
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@drluizovandoExpediente

DEPUTADO DR. LUIZ OVANDO HOMENAGEIA ANIVERSÁRIO DA RETOMADA 
DE CORUMBÁ

Em Sessão Solene realizada na manhã do dia 13 de junho no Plenário Ulysses Guimarães  da Câmara dos Deputados , o deputado 
federal Dr. Luiz Ovando(PSL/MS) homenageou os 152 anos de aniversário da Retomada de Corumbá, fato histórico para o Estado. 
O evento contou com a presença da senhora Paula Mourão , esposa do vice-presidente da república General Hamilton Mourão, da 
deputada federal Bia Cavassa(PSDB/MS),dos Generais Roberto Severo Ramos e Marco Aurélio Vieira nascido em Forte Coimbra e 
que fez discurso emocionado,  parlamentares e convidados. A Banda Musical do Comando Militar do Planalto realizou os acordes 
dos hinos nacional e da cidade de Corumbá. O Presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia ressaltou em mensagem de 
abertura da Sessão ao proponente Deputado Dr. Luiz Ovando da importância do resgate da memória histórica da vida nacional 
elogiando a sua iniciativa visto que é a primeira vez que a sessão de homenagem era realizada pela Câmara dos Deputados. Em 
seu discurso, o parlamentar Dr. Luiz Ovando enalteceu os bravos homens comandados pelo Tenente-Coronel Antônio Maria 
Coelho que retomaram as terras que estavam ocupadas pelos paraguaios . “ Permitiu-me Deus que cá eu estivesse para realizar 
essa emblemática Sessão Solene. O fato histórico de Antônio Maria Coelho ,um herói nacional, trouxe de volta terras do Mato 
Grosso retirando de lá invasores paraguaios . A batalha foi vencida pelos heróis há exatos 152 anos. Os grandes feitos de grandes 
brasileiros precisam ser reverenciados por nós . A retomada de Corumbá é um grande feito de um grande brasileiro , o Tenente-
Coronel Antônio Maria Coelho”. Disse o parlamentar.
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