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Saúde

Deputados buscam solução para crise
financeira da Santa Casa

A Santa Casa de Campo Grande, maior complexo hospitalar do Estado, vive um período
de crise. O caos ganhou contornos com o fechamento do pronto-socorro, a interrupção
do agendamento de cirurgias e a paralisação de funcionários. O diretor-presidente
da Associação Beneficente de Campo Grande (responsável pela administração da
Santa Casa), Esacheu Cipriano Nascimento, esteve na manhã de quarta-feira (9/8), na
Assembleia Legislativa, para esclarecer as contradições sobre os repasses financeiros.
Os parlamentares participam da intermediação entre a Prefeitura Municipal, Governo do
Estado e Hospital. Leia mais.

CPI

Homenagem

CPI começa visitas aos frigoríficos da
JBS na próxima semana

Papel social do advogado é destacado
em sessão solene

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
das Irregularidades Fiscais e Tributárias
do Estado de Mato Grosso do Sul definiu
os próximos passos das investigações. Em
requerimentos apresentados pelo presidente
da CPI, deputado Paulo Corrêa (PR), foi
solicitado à visita aos frigoríficos localizados
nos municípios que estão inseridos no
primeiro Termo de Ajustamento de Regime
Especial (TARE), que está sendo verificado
pela Comissão. Leia mais.

A Assembleia Legislativa, por proposição
do deputado estadual Lidio Lopes (PEN),
realizou na noite de quinta-feira (10/8), a
entrega da Medalha do Mérito Advocatício
Jorge Antonio Siufi, criada pela Resolução
43/2012. O presidente da Casa de Leis,
Junior Mochi (PMDB), parabenizou todos
os advogados e ressaltou a importante
atuação dos profissionais sul-matogrossenses. Leia mais.

Solenidade

Assembleia reconhece com medalha de honra,
Mestres da Capoeira

A arte, a cultura e o esporte que envolvem a capoeira foram reconhecidos em sessão solene
na noite de quarta-feira (9/8), no legislativo., que entregou a Medalha Manoel dos Reis
Machado – Mestre Bimba a 25 mestres e personalidades que se destacaram e contribuíram
com ações e projetos sociais da área em Mato Grosso do Sul. O evento foi proposto pelo
deputado João Grandão (PT), em alusão ao Dia da Capoeira, comemorado anualmente no dia
3 de agosto. Leia mais.

Fiscalização

Audiência

Comissão da Assembleia recebe
prestação de contas do Governo

Programa de aquisição de alimentos
é debatido no plenário

A Comissão Permanente de Acompanhamento
da Execução Orçamentária recebeu na tarde de
segunda-feira (7/8), a prestação de contas dos
gastos dos Poderes Executivo, Judiciário e também
apresentou os dados do Legislativo. A Comissão
é presidida pelo deputado Coronel Davi (PSC) e
foi realizada na segunda-feira (7/8) na forma de
audiência pública no plenarinho Nelito Câmara,
em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF) 101/2000. Leia mais.

Os agricultores familiares do estado
pediram apoio da Assembleia Legislativa
para melhorar a aquisição de seus produtos
pelos programas estatais de alimentação.
Eles produzem 87% da mandioca, 70% do
feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do
arroz e 21% do trigo e são responsáveis por
60% da produção de leite, 59% do rebanho
suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos do
Brasil. Leia mais.

Tribuna

Dra. Jislaine Guilhermino, diretora da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz MS), ocupou a
tribuna na terça feira (08/08) para pedir apoio
aos deputados. Leia mais.

Ronaldo do Nascimento Dantas, reivindicou
a convocação dos aprovados no concurso da
Agência Estadual de Administração do Sistema
Penitenciário (Agepen). Leia mais.

Rodney C. da Silva Ferreira Júnior, consultor da
Organização das Nações Unidas para Educação,
Ciência e Cultura (Unesco), divulga benefícios do
Programa ID Jovem. Leia mais.

Gerson da Silva Areco, Presidente da
Associação Rural Quilombola Dezidério Felipe
de Oliveira, alerta para perda de direitos e pede
apoio de deputados. Leia mais.

ACOMPANHE A AÇÃO PARLAMENTAR

Clique Aqui

PLENÁRIO Semana de 08 a 10/8/2017
Projetos Apresentados
Projeto de Resolução nº 30/17, autoria do deputado Lidio Lopes (PEN), concede Título de Cidadão
Sul-mato-grossense ao Pastor Espedito Coelho.
Projeto de Lei nº 153/17, autoria do deputado Felipe Orro (PSDB), dispõe sobre a obrigatoriedade
de fixar placas alertando sobre as consequências da discriminação e preconceito na forma que
menciona.
Projeto de Lei nº 154/17, autoria do deputado Pedro Kemp (PT), altera a ementa e o art. 2º e acrescenta os incisos VI, VII e o parágrafo único ao art. 3º, da Lei Estadual n. 3.272, de 9 de Outubro de
2006.
Projeto de Lei nº 155/17, autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), declara a guavira (campomanesias pp.) como fruto símbolo do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 156/17, autoria do deputado Beto Pereira (PSDB), dispõe sobre a proibição da
pesca e navegação no Rio Salobra e no Córrego Azul, localizados no Estado de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei nº 157/17, autoria do deputado João Grandão (PT), declara de Utilidade Pública a
Associação dos Agricultores Familiares do Travessão Morumbi Japorã/MS.
Emenda Substitutiva nº 1, autoria do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), emenda substitutiva integral ao Projeto de Lei n. 103/2017, que dispõe sobre a instalação de salas de amamentação e fraldários em lugares públicos e privados com grande circulação de pessoas no âmbito de Estado de MS.

Projetos Aprovados em discussão única
Projeto de Lei nº 121/17, autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), declara de Utilidade Pública
do Sindicato Rural de Ivinhema e Novo Horizonte do Sul - MS, com sede no município de Ivinhema.
Projeto de Lei nº 125/17, autoria do Poder Judiciário, dá denominação à sala da OAB/MS do Fórum
da Comarca de Sete Quedas.
Projeto de Resolução nº 28/17, autoria do deputado Marcio Fernandes (PMDB), concede a Comenda do Mérito Legislativo ao Senhor Antônio Carlos de Oliveira.

Projetos Aprovados em primeira 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 130/17, autoria do deputado Júnior Mochi (PMDB), institui, no âmbito do
Estado 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), Regulamenta o sistema de inclusão e exclusão dos nomes dos consumidores nos cadastros de
proteção ao crédito no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.

Projetos Aprovados em segunda discussão
Projeto de Lei nº 67/17, autoria dos deputados George Takimoto e Marcio Fernandes, dispõe sobre
o transporte de animais domésticos e de cães-guia em veículos de transporte coletivo terrestre,
intermunicipais, no Estado de Mato Grosso do Sul e da outras providências.

Projeto Aprovado em redação final
Projeto de Lei nº 56/17, autoria do deputado Cabo Almi (PT), Dispõe sobre a instalação radares
eletrônicos de velocidade nos trechos de rodovias estaduais onde estão localizados unidades de
ensino no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.
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