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Educação

Assembleia recebe ministro da educação para
instalação de conselho

Na manhã de segunda-feira (21/8), a Assembleia Legislativa recebeu a primeira diretoria
do Conselho de Reitores de Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul (CrieMS), empossada no Plenário Júlio Maia, com a presença do ministro da Educação, José
Mendonça Bezerra Filho. O Conselho representa 200 mil estudantes e professores do
ensino presencial e a distância, com o objetivo de fortalecer a Educação Superior e,
conseqüentemente, contribuir para o desenvolvimento do Estado. Leia mais.

CPI

Luto

Deputados encontram irregularidades
em notas fiscais e marcam inspeção

Ex-governador Pedro Pedrossian é
homenageado pelos deputados

Em reunião na tarde de quarta-feira (23/08),
a Comissão Parlamentar de Inquérito das
Irregularidades Fiscais e Tributárias, solicitou
por requerimento que a holding J&F informe
imediatamente, se não assumiram as
contraprestações firmadas com o Governo
do Estado nas unidades da JBS que constam
no calendário de visitas. Segundo presidente
dos trabalhos, deputado Paulo Corrêa (PR),
a Comissão ainda deve cumprir o calendário
de visitação proposto. Leia mais.

A liderança e o pioneirismo de Pedro
Pedrossian foram lembrados pelos deputados
estaduais durante a sessão ordinária de
terça-feira (22/8), que foi “levantada” devido
à morte do ex-governador. O presidente da
Assembleia, deputado Junior Mochi (PMDB),
decretou luto oficial de três dias. Durante
esse período, as bandeiras do Brasil, de
Mato Grosso do Sul e de Campo Grande
permaneceram hasteadas a meio-mastro na
sede do Palácio Guaicurus. Leia mais.

BR163

Retomada das obras de duplicação é debatida
na Assembleia

Deputados, prefeitos e representantes do Executivo, do Comércio e Indústria unem esforços
para a continuidade das obras de duplicação da BR-163, em Mato Grosso do Sul, objeto de
concessão à empresa CCR MSVia, para a duplicação e obras em 806 quilômetros, que cortam
o Estado de Norte a Sul, entre Sonora e Mundo Novo. Na terça (22/08), os parlamentares
receberam o diretor-presidente da CCR MSVia, Roberto de Barros Calixto, para explicar sobre a
retomada das obras. Leia mais.

Regularização Fundiária

Combate ao Câncer

Grupos de trabalho vão criar manual
da regularização fundiária

Liga do Bem” visita Assembleia em
prol de crianças com câncer

A Frente Parlamentar para Regularização
Fundiária realizou na quinta-feira (24/8) mais
uma reunião e definiu dois novos grupos de
trabalho. Um grupo destinado à área rural e
outro à urbana para a criação de um manual
da regularização fundiária que servirá para
todos os municípios do Estado. O deputado
Renato Câmara (PMDB) é o coordenador da
Frente parlamentar. Leia mais.

Assembleia Legislativa de Mato Grosso
do Sul, recebeu na terça-feira (22/8) os
voluntários do projeto Liga do Bem que,
em parceria com o Instituto Ronald Mc
Donald, estão vendendo tickets para a ação
do Mc Dia Feliz, quando os restaurantes Mc
Donald’s revertem o dinheiro arrecadado
com a venda dos lanches Big Mac no Estado,
para o tratamento das crianças com câncer.
Leia mais.

Parlamentares recebem embaixador e reforçam parceria com o Paraguai. Leia mais.
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PLENÁRIO Semana de 15 a 17/8/2017
Projetos Apresentados
Projeto de Lei nº 171/17, autor Poder Executivo, dá nova redação ao parágrafo único do art. 6º
da Lei nº 4.702, de 27 de julho de 2015, que institui a Identificação Visual do Governo do Estado
de Mato Grosso do Sul e o logotipo dos órgãos do Poder Executivo Estadual.
Projeto de Lei nº 172/17, autoria do deputado Paulo Corrêa (PR), co-autores deputados: Amarildo Cruz (PT); Antonieta Amorim (PMDB); Beto Pereira (PSDB); Cabo Almi (PT); Coronel David
(PSC); Dr. Paulo Siufi (PMDB); Eduardo Rocha (PMDB); Felipe Orro (PSDB); Flávio Kayatt (PSDB);
George Takimoto (PDT); Grazielle Machado (PR); Herculano Borges (SD); João Grandão (PT); Junior Mochi (PMDB); Lidio Lopes (PEN); Mara Caseiro (PSDB); Marcio Fernandes (PMDB); Mauricio Picarelli (PSDB); Onevan de Matos (PSDB); Pedro Kemp (PT); Professor Rinaldo (PSDB); Renato Câmara (PMDB); Zé Teixeira (DEM); denomina de Governador Pedro Pedrossian o complexo
do Parque dos Poderes em Campo Grande, MS.
Projeto de Lei nº 173/17, autor deputado Professor Rinaldo (PSDB), declara de utilidade Pública
Estadual a Associação Social de Esporte e Cultura, com sede e foro na Comarca de Bataguassu-MS.
Projeto de Lei nº 174/17, autor deputado Maurício Picarelli (PSDB), institui o “Dia do Educador
Especial”, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 175/17, autor deputado Maurício Picarelli (PSDB), dispõe sobre a obrigatoriedade dos cartórios que prestam serviços notariais em informar ao Detran-ms, da transferência
de propriedade de veículos, no ato do reconhecimento das firmas do vendedor e do comprador, apostas no certificado de registro de veículo (CRV).
Projeto de Lei nº 177/17, autor deputado Cabo Almi (PT), dispõe sobre a obrigatoriedade da informação da tipagem sanguínea e do fator Rh na emissão do documento de identificação de recém-nascidos a ser expedido por hospitais e maternidades do Estado, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 178/17, autor deputado Felipe Orro (PSDB), estabelece normas e procedimentos para ligações telefônicas de cobranças de débitos no âmbito do Estado de Mato Grosso do
Sul e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 179/17, autor deputado Felipe Orro (PSDB), denomina “Campus Universitário
Governador Pedro Pedrossian”, o nome do Campus da Universidade Estadual de Mato Grosso
do Sul, em Campo Grande-MS.
Projeto de Lei nº 180/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), denomina Estrada Parque de
Itaquiraí a Rodovia MS 488.
Projeto de Resolução nº 32/17, autor deputado Maurício Picarelli (PMDB), cria a Medalha de
Mérito Educador Especial, destinada a homenagear profissionais da área que tenham prestado
relevantes serviços à Educação Especial no Estado de Mato Grosso do Sul.
Projeto Decreto Legislativo nº 08/17, autor Poder Executivo, submete à apreciação da Assembleia Legislativa o nome de Clistiano Fernandes Alves, para exercer a função de membro efetivo
do Fórum Deliberativo do MS-Indústria, para o período 2017-2018.
Projeto Decreto Legislativo nº 09/17, autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), declara a
Orquestra Sinfônica Municipal de Campo Grande como patrimônio cultural imaterial do Estado
de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.
Projeto de Resolução nº 33/17, autoria do deputado Amarildo Cruz (PT), cria no âmbito da
estrutura da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, o Centro de Memória,
Documentação e Referência (CMDR), e dá outras providências.
Emenda Aditiva nº 1/17, autoria do deputado João Grandão (PT), altera o Artigo 1°, do Projeto
de Lei n° 148/17, para acrescentar ao art. 3° da Lei n° 3.807/2009, o inciso X.

Projetos Aprovados em primeira discussão
Projeto de Lei nº 134/17, autoria do Poder Executivo, altera a redação dos arts. 2º e 4º da Lei
nº 4.805, de 21 de dezembro de 2015, que autoriza a Agência de Habitação Popular de Mato
Grosso do Sul (AGEHAB) a doar com encargo, a beneficiários de Programa de Interesse Social,
imóveis de sua propriedade situados nos Municípios de Coxim, Sidrolândia, Iguatemi e Amambai, conforme especifíca.
Projeto de Lei nº 141/17, autor deputado Junior Mochi (PMDB), institui o Dia do Policial Militar
Feminino no Estado de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Emenda Constitucional nº 1/16, autor deputado Junior Mochi (PMDB), dá nova
redação ao art. 127, da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul.

Projetos Aprovados em segunda discussão
Projeto de Lei nº 44/16, autoria do deputado Felipe Orro (PSDB), dispõe sobre a durabilidade
e qualidade dos comprovantes emitidos ao consumidor no Estado de Mato Grosso do Sul e dá
outras providências.
Projeto de Lei nº 122/17, autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), inclui no Calendário
Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul a Festa ”Encontro de Cowboys“ realizada no
município de Ribas de Rio Pardo - MS.

Projetos Aprovados em discussão única
Projeto de Lei nº 229/16, autoria do deputado Paulo Corrêa (PR), declara de Utilidade Pública
Estadual a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Chapadão do Sul.
Projeto de Lei nº 143/17, autor deputado Onevan de Matos (PSDB), declara como de Utilidade
Pública a Rede Feminina de Combate ao Câncer, Regional de Mundo Novo - MS.
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