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CPI

TV/ALMS

Trabalho da Comissão revela que frigorífico 
não cumpriu acordo com governo

TV Assembleia e MPE firmam parceria para 
veiculação de programa

Em reunião na quarta-feira (16/8), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das 
Irregularidades Fiscais e Tributárias do Estado de Mato Grosso do Sul, anunciou que 
a empresa J&F, mantenedora da JBS Frigoríficos, enviou documento à Comissão. O 
presidente, deputado Paulo Corrêa (PR) disse que a empresa admitiu que não cumpriu 
com o Termo de Ajustamento de Regime Especial (Tare) firmado com o Governo do 
Estado para a unidade de Ponta Porã, no valor de R$ 15,2 milhões, em benefícios fiscais. 
Leia mais.

A parceria foi firmada na TV Educativa de Mato Grosso do Sul (TVE/MS), onde serão realizadas 
as gravações do programa MP na TV. Pelo convênio celebrado, será disponibilizado o espaço de 
uma hora semanal na programação da TV ALMS. O Procurador Geral de Justiça de Mato Grosso 
do Sul, Paulo César Passos, foi o convidado especial do primeiro programa, que foi gravado na 
presença de uma platéia de procuradores. Leia mais.

Deputados buscam solução para 
melhorias na oncologia de Dourados

Mochi confirma a criação da ouvidoria 
da Assembleia MS

Na terça-feira (15/8), uma reunião debateu 
os problemas de atendimento aos pacientes 
de oncologia nos hospitais de Dourados 
que estão sendo encaminhados para outros 
centros de tratamento, dificultando a vida 
dos que enfrentam a doença. O encontro 
foi na Assembleia Legislativa e conduzido 
pelo deputado João Grandão (PT). Entre 
as providências, serão encaminhados 
requerimentos para a direção da Cassems 
que é responsável pelo suporte do Centro de 
Tratamento de Câncer de Dourados, vencedor 
da licitação da prefeitura. Leia mais.

O presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Junior Mochi (PMDB), foi recebido 
esta semana pelo governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), no Palácio 
Bandeirantes. Na capital paulista, Mochi 
visitou o espaço da ouvidoria da Casa de 
Leis e conheceu as funcionalidades e as 
ferramentas utilizadas com objetivo de 
auxiliar o cidadão em suas relações com 
o Estado. “Iremos implantar a ouvidoria 
na Assembleia de Mato Groso do Sul e a 
experiência paulista será de grande valia” 
pontua Mochi. Leia mais.

OncologiaOuvidoria

Projetos Aprovados em discussão única

Projeto de Lei nº 091/17, autoria da deputada Mara Caseiro (PSDB), denomina Antônio Cândido 
Martins a Rodovia MS 135.

Projeto de Lei nº 209/16, autoria do deputado George Takimoto (PDT), dispõe sobre a obriga-
toriedade da divulgação e cumprimento da lei federal nº 13.111, de 25 de março de 2015 por 
empresas que comercializam veículos automotores novos e usados no âmbito do estado de 
Mato Grosso do Sul.

Projeto de Resolução nº 29/17, autoria do deputado George Takimoto (PDT), concede título de 
cidadão sul-mato-grossense ao Sr. José Laerte Cecílio Tetila.

Projeto de Resolução nº 24/17, autoria do deputado Amarildo Cruz (PT), cria a comenda “Asa 
Branca” para homenagear pessoas nascidas na região nordeste do Brasil que tenham contribuído 
ou contribuem para o desenvolvimento em qualquer setor da sociedade sul-mato-grossense.

Projeto de Lei nº 132/17, autoria da deputada Mara Caseiro (PSDB), denomina Sebastião Severino 
Alves a Rodovia MS 480.

Projeto Aprovado em primeira discussão

Projeto de Lei nº 119/17, autoria do deputado Maurício Picarelli (PSDB), altera e acrescenta dis-
positivos à Lei n° 3364, de 22 de fevereiro de 2007 e dá outras providências.

Projeto Aprovado em redação final

Projeto de Lei nº 67/17, autoria dos deputados George Takimoto (PDT) e Marcio Fernandes 
(PMDB), dispõe sobre o transporte de animais domésticos e de cães-guia em veículos de transpor-
te coletivo terrestre, intermunicipais, no Estado de Mato Grosso do Sul e da outras providências.

Projetos Aprovados em segunda discussão

Projeto de Lei nº 90/16, autoria do Poder Executivo, institui o Sistema Estadual de Cultura do 
Estado de Mato Grosso do Sul, estabelece diretrizes para a Política Estadual de Cultura, e dá 
outras providências.

Projeto de Lei nº 81/17, autoria do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), altera e Acrescenta Dispo-
sitivos da Lei Nº 3.530. de 24 de junho de 2008, que dispõe sobre prioridade de atendimento as 
pessoas que específica, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 82/17, autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), inclui no calendário Ofi-
cial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul a Festa da Padroeira Santa Luzia - padroeira do 
município de Juti-MS

Projeto de Lei nº 112/17, autoria do Poder Executivo, revoga as Leis nº 2.131, de 2 de agosto de 
2000; nº 3.958, de 31 de agosto de 2010, e nº 4.824, de 10 de março de 2016.

Projeto de Lei nº 130/2017, autoria do deputado Júnior Mochi (PMDB), institui no âmbito doEs-
tado de Mato Grosso do Sul, o Dia Estadual da Educação Superior.

Projeto de Lei nº 133/17, autoria dos deputados Beto Pereira (PSDB) e Pedro Kemp (PT), regu-
lamenta o sistema de inclusão e exclusão dos nomes dos consumidores nos cadastros de prote-
ção ao crédito no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei nº 144/17, autoria do Ministério Público, dispõe sobre a revisão dos vencimentos 
- base dos servidores do Quadro de Servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso 
do Sul e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 147/17, autoria do Poder Executivo, dá nova redação ao art. 40 da Lei nº 2.065, 
de 29 de dezembro de 1999, altera a redação do art. 2º da lei nº 5.006, de 30 de maio de 2017, e 
dá outras providências.
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Projetos Apresentados 

Projeto de Lei Complementar nº 6/17, autoria do Poder executivo, acrescenta e altera a redação 
de dispositivos da Lei Complementar nº 95, de 26 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a organi-
zação da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 158/17, autoria do deputado Cabo Almi (PT), dispõe sobre a obrigatoriedade da 
quitação de imóveis adquiridos por policiais civis, militares e bombeiros e agentes penitenciários 
quando forem considerados inválidos para o trabalho e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 159/17, autoria do deputado Eduardo Rocha (PMDB), dispõe sobre a proibição 
do uso de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto 
ou outros minerais que tenham fibras de amianto na sua composição, no Estado de Mato Grosso 
do Sul.

Projeto de Lei nº 160/17, autoria do deputado Pedro Kemp (PT), acrescenta o parágrafo único, ao 
art. 4º da Lei Nº 4.135, de 15 de Dezembro de 2011, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 161/17, autoria do deputado Mauricio Picarelli (PSDB), institui o “Dia do Jornalista”, 
no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 162/17, autoria dos deputados Amarildo Cruz (PT); Antonieta Amorim (PMDB); 
Cabo Almi (PT); Eduardo Rocha (PMDB); Flávio Kayatt (PSDB); Herculano Borges (SD); João Grandão 
(PT); Junior Mochi (PMDB); Lidio Lopes (PEN); Marcio Fernandes (PMDB); Mauricio Picarelli (PSDB); 
Pedro Kemp (PT); Renato Câmara (PMDB); Zé Teixeira (DEM); suspende por prazo indeterminado a 
supressão vegetal por qualquer finalidade no perímetro do Parque dos Poderes.

Projeto de Lei nº 163/17, autoria do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), declara de Utilidade Pública 
Estadual a Associação Luso-Brasileira de Campo Grande-MS, com sede nesta Capital.

Projeto de Lei nº 164/17, autoria do deputado Amarildo Cruz (PT), dispõe sobre o Cadastro Esta-
dual dos condenados por racismo ou injúria racial no Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras 
providências.

Projeto de Lei nº 165/17, autoria deputado Maurício Picarelli (PSDB), estabelece medidas protetivas 
e procedimentos para os casos de violência contra os servidores do quadro da Secretaria de Estado 
de Educação lotados nas escolas públicas estaduais.

Projeto de Lei nº 166/17, autoria deputado Maurício Picarelli (PSDB), institui a Política Estadual de 
Combate à Obesidade e ao Sobrepeso - “Mato Grosso do Sul Mais Leve” e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 167/17, autoria da deputada Grazielle Machado (PR), dispõe sobre a criação do 
aplicativo Mulher Segura.

Projeto de Lei nº 168/17, autoria do deputado Lidio Lopes (PEN), dispõe sobre a implantação de 
medidas de informação e proteção à gestante e parturiente contra a violência obstétrica no Estado 
de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 169/17, autoria do deputado Professor Rinaldo (PSDB), institui o “Dia do Bombeiro 
Voluntário” e a “Semana Estadual de Prevenção de Acidentes na Comunidade” no Estado de Mato 
Grosso do Sul.

Projeto de Lei nº 170/17, autoria dos deputados Beto Pereira (PSDB) e Junior Mochi (PMDB), deno-
mina “Andres Cleiton de Souza” a Rodovia MS 427.

Projeto de Resolução nº 31/17, autoria do deputado Maurício Picarelli (PSDB), cria a Medalha de 
Mérito Jornalístico “José Barbosa Rodrigues”, destinada a homenagear profissionais da área que 
tenham prestado relevantes serviços à Comunicação no Estado de Mato Grosso do Sul.

Projeto Decreto Legislativo nº 7/17, autoria da deputada Antonieta Amorim (PMDB), dispõe sobre 
o tombamento do monumento “Cavaleiro Guaicuru”, instalado na Rua Prof. Luís Alexandre de Oli-
veira, 620-726 - Vivenda do Bosque, Parque das Nações Indígenas na cidade de Campo Grande/MS.

Emenda Substitutiva Integral nº 1, autoria do deputado Herculano Borges (SD), Emenda Substi-
tutiva Integral do Projeto de Lei nº 101/2017, passará a tramitar com a seguinte redação: Institui o 
mês “Maio Laranja” de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e dos adolescentes no 
estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

Emenda Substitutiva Integral nº 1, autoria do deputado Mauricio Picarelli (PSDB), emenda Substi-
tutiva Integral ao Projeto de Lei Complementar nº 005/2017, que passa a tramitar com nova redação.

Emenda Substitutiva Integral nº 1, autoria deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), emenda Substitutiva 
Integral ao Projeto de Lei nº 043/17.

Emenda de Redação nº 2, autoria deputado Paulo Siufi (PMDB) ao Projeto de Lei nº 043/2017 
passa a tramitar com a seguinte Ementa: Altera a redação da ementa e do dispositivo da lei n. 
3.436 de 19 de novembro de 2007, que proíbe no âmbito do estado de Mato Grosso do Sul, a 
utilização de cerol ou qualquer outro tipo de material cortante nas linhas de pipas ou similares 
e dá outras providências.

Emenda de Redação nº 2, autoria deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), ao Projeto de Lei nº 103/2017 
passa a tramitar com a seguinte Ementa: “Altera e acrescenta dispositivos à lei n. 3.888 de 6 de maio 
de 2010, que torna obrigatória a disponibilidade de dependência exclusiva para amamentação e 
fraldário em terminais rodoviários intermunicipais no Estado de Mato Grosso do Sul.”

Deputados discutem regularização 
fundiária na Assomasul

Presidente defende revisão do pacto 
federativo em palestra 

Comissão da Assembleia debate 
revisão da lei que criou o Prodes

Subsecretaria pede apoio para 
aprovação de proposta no Congresso

Seminário dos Vereadores foi realizado 
nesta quinta- feira. O presidente da 
Assembleia, deputado Junior Mochi 
(PMDB), destacou a importância dos 
membros das Câmaras Municipais 
discutirem a regularização fundiária. “Em 
todos os municípios de Mato Grosso do 
Sul existem os problemas de loteamentos 
objetos  Leia mais.

Na sede da governadoria, o presidente 
da Assembleia deputado Junior Mochi 
(PMDB), falou para 22 oficiais do Exército 
Brasileiro sobre as relações entre diversas 
esferas do poder político estadual. O 
parlamentar contou sua experiência no 
Legislativo, apresentou um panorama 
geral, contextualizou com a parte 
histórica do Estado e defendeu o pacto 
federativo para fortalecer os Estados  Leia 
mais.

O debate sobre a revisão da Lei do Programa 
de Desenvolvimento Econômico e Social 
de Campo Grande (Prodes) aconteceu na 
tarde de quinta-feira (17/08). O deputado 
Paulo Corrêa (PR), conduziu o encontro que 
concluiu a necessidade de revisão. O Prodes 
visa estimular e desenvolver as atividades 
empresariais, além de viabilizar condições de 
instalações de novas empresas no município. 
Leia mais.

Em discurso durante a sessão ordinária 
de quarta-feira (16/8), a subsecretária de 
Políticas para a Mulher de Campo Grande, 
Carla Stephanini, pediu o apoio dos 
deputados estaduais pela mobilização e 
pressão popular para que os representantes 
federais aprovem a Proposta de Emenda 
Constitucional 134, que garante cotas de 
pelo menos 10% na próxima eleição, 12% 
na segunda e 16% na terceira seqüente à 
aprovação. Leia mais.

Seminário

Palestra

Revisão

PEC 134

Frente de trabalho da Assistência Social cria aplicativo. Leia mais.
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