
DER00867 - Página 1 de 2

Protocolo: 04852/2017

Processo: 00349/2017

Projeto: 00065/2017

Data Leitura: 03/10/2017

Data Arquivo: ____/____/_______

Ass.Protocolo: ___________________

Tipo: Projeto de Resolucao
Autor: Dep Eduardo Rocha;

Concede Comenda do Mérito Legislativo
ao Sr. ANDRÉ PUCCINELLI.

Art. 1°. Fica concedida a Comenda do Mérito Legislativo ao Sr. ANDRÉ PUCCINELLI.x
x
Art. 2°. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.x
x
Plenário Deputado Júlio Maia, 20 de setembro de 2017.x
x
x
DEPUTADO EDUARDO ROCHA.x
Líder da bancada do PMDB.x

JUSTIFICATIVA

André Puccinelli nasceu em Viaregio (Itália) e veio para o Brasil com menos de um ano. Sua
família fixou-se inicialmente em Porto Alegre (RS) e depois em Curitiba (PR), onde realizou
seus estudos até concluir a faculdade. Casado com Elizabeth Puccinelli é pai de três filhos;
a médica Vanessa Puccinelli, os advogados André Puccinelli Júnior e Denise Puccinelli.   x
x
Médico, formado pela Universidade Federal do Paraná, especializou-se em cirurgia geral.
Atuou profissionalmente em Fátima do Sul (MS) até l983 e em Campo Grande. Foi Secretário
Estadual de Saúde (l983/85), Deputado estadual por dois mandatos (1987/91 e l991/95) e
Deputado federal (l995/96) até ser eleito prefeito da Capital de Mato Grosso do Sul.   x
x
André Puccinelli foi prefeito de Campo Grande (MS) por dois mandatos (1997/2000 e
2001/04). Como administrador, realizou obras e implantou programas que modernizaram
a cidade, elevaram os seus indicadores econômicos e sociais e a qualidade de vida da
sua população. Deixou o mandato com 98% de aprovação. Por dois anos consecutivos, foi
apontado em pesquisa nacional como o melhor prefeito das capitais brasileiras.   x
x
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Como administrador público, revelou capacidade para superar dificuldades; controlar gastos
e conduzir programas de investimento, sempre multiplicando os resultados. Entre as
principais realizações, mais de 800 obras concluídas como pavimentação no contexto geral
da cidade, escolas e postos de saúde, implantação de salas de informática em todas as
unidades da rede municipal de ensino, pavimentação em 300 bairros, além da implantação
de parques e avenidas em todas as regiões da cidade.   x
x
Foi eleito Governador de Mato Grosso do Sul em 2006 e computou 726.806 votos. Em 2010,
foi reeleito ao Poder Executivo do Estado com 704.407 votos, representando 56% dos votos
válidos, que garantiram a vitória em primeiro turno. Deixando o Governo de Mato Grosso do
Sul em 31 de Dezembro de 2014.   x
x
Desde que assumiu o governo, tem sido homenageado em reconhecimento aos trabalhos
prestados a diversas instituições do Estado.x
x
O histórico de vida do homenageado, que segue em anexo, capacita-lhe a receber tão
honrosa Comenda do Mérito Legislativo e dispensa outras justificativas.x


