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Concurso

Mesa Diretora convoca 40 aprovados no
concurso da Assembleia

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) oficializou nesta quarta-feira (2/8)
a convocação de 40 aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos para provimento
de cargos, realizado em setembro do ano passado. O ato, com validade a partir de hoje
e assinado por todos os parlamentares membros da Mesa Diretora, foi lido durante a
sessão plenária pelo presidente Junior Mochi (PMDB) e será publicado no Diário Oficial da
ALMS juntamente com as respectivas convocações. Leia mais.

Pedido

Lei

Hospital de Três Lagoas precisa de
ajuda para melhorar atendimento

Cadastro estadual de pedófilos
agora é lei em MS

Com atendimentos a mais de 250 mil
habitantes da Costa Leste de Mato Grosso
do Sul, o Hospital Auxiliadora passa por
uma reforma de ampliação dos leitos de
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e precisa
de recursos para equipar e manter os
novos locais de atendimento de urgência e
emergência. A informação é da gerente de
Qualidade do Hospital, Daniela Mekaru, que
ocupou a tribuna durante sessão ordinária
de terça-feira (1/8). Leia mais.

Foi publicada esta semana a lei 5.038,
que dispõe sobre o Cadastro Estadual
de Pedófilos, e tem 30 dias para que
oficialmente entre em vigor. A norma, de
autoria do deputado Coronel David (PSC),
classifica como pedófilo a pessoa que tenha
decisão transitada em julgado em processo
de apuração dos delitos contra a dignidade
sexual de crianças e adolescentes e crimes
de conotação sexual previstos no Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA). Leia mais.

Receita

Legislativo celebra termo de cooperação técnica
com Sindifisco-MS

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, firmou um Termo de Cooperação Técnica
que garante o acompanhamento e contribuições do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita
Estadual (Sindifisco-MS), em ações legislativas que envolvam assuntos referentes às questões
tributárias e relacionadas às carreiras do Fisco Estadual. O documento assinado foi assinado na
manhã de quarta-feira (02/08). Leia mais.

Mulheres

CPI

Instituído por Lei, Agosto Lilás quer
ampliar debate contra violência

Em fase de análise de provas
documentais

A Campanha Agosto Lilás, em seu
primeiro ano de ações, será realizada
todos os dias do mês. O objetivo é
sensibilizar a sociedade sobre a violência
doméstica e familiar contra a mulher
e divulgar a lei Maria da Penha com a
realização de mobilização, palestras,
debates, panfletagens, eventos e
seminários. Leia mais.

A Comissão Parlamentar de Inquérito
das Irregularidades Fiscais e Tributárias
do Estado de Mato Grosso do Sul, se
reuniu nesta tarde (2/8) com o objetivo
de divulgar importantes informações. Os
requerimentos apresentados na última
reunião, depois de aprovados pelos
membros, foram enviados aos destinatários
em forma de ofício. Leia mais.

Tribuna

Camila Zanetti, representando
o Comitê Estadual de Estímulo
ao Aleitamento Materno usou a
tribuna na sessão do dia 03 de
agosto 2017. Leia mais.

Marcos Tabosa, Presidente
do Sindicato dos Funcionários
e Servidores Municipais de
Campo Grande, pediu apoio
da ALMS na luta pelo reajuste
salarial. Leia mais.

Cilso Ramão Barros dos
Santos, Presidente da
Associação Furnas da Boa Sorte
(Corguinho),solicitou apoio na
manutenção de Decreto da
União. Leia mais.

ACOMPANHE A AÇÃO PARLAMENTAR
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PLENÁRIO Semana de 01 a 04/8/2017
Projetos Apresentados
Projeto de Lei nº 144/17, autor 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 145/17, autor deputado Paulo Siufi (PMDB), institui a Semana Estadual do Bebê no
Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 146/17, autor deputado Felipe Orro (PSDB), reconhece o Bovino Pantaneiro como
Patrimônio Cultural e Genético do Estado de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei nº 147/17, autor 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.
Projeto de Lei nº 148/17, autor Poder Executivo, altera a redação de dispositivos da Lei nº 3.807 de
17 de dezembro de 2009, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 149/17, autor deputado Felipe Orro (PSDB), obriga os supermercados e estabelecimentos similares de varejo ou atacado a divulgarem a data de validade dos produtos alimentícios
através da inserção no código de barras.
Projeto de Lei nº 150/17, autor deputado João Grandão (PT), inclui no Calendário Oficial de Eventos
de Mato Grosso do Sul, a Festa de São Cristovão, realizada anualmente no município de Dourados/MS.
Projeto de Lei nº 151/17, autor deputado Mauricio Picarelli (PSDB), dispõe sobre a emissão de contracheques e comprovantes de rendimento no sistema braille, para servidores públicos do Estado,
portadores de deficiência visual.
Emenda Modificativa nº 01, autor deputado Renato Câmara (PMDB), altera a redação do artigo 2º
do Projeto de Lei nº 105/17.
Emenda Substitutiva nº 09, autor deputado Beto Pereira (PSDB), emenda Substitutiva Integral ao
Projeto de Lei nº 219/15.
Projetos Aprovados em primeira discussão
Projeto de Lei nº 105/17, autor deputado Renato Câmara (PMDB), institui a Semana Estadual de
Prevenção às Doenças Ocupacionais na Rede Estadual de Ensino, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 106/17, autores deputados Paulo Siufi (PMDB), Paulo Corrêa (PR), George Takimoto (PDT), Antonieta Amorim (PMDB), Mauricio Picarelli (PSDB), institui o mês “Agosto Verde”, dedicado
a ações preventivas à integridade da pessoa, combatendo e prevenindo depressão, prostração ou
desânimo, abatimento, esgotamento, estresse, tristeza, melancolia, ansiedade e outras doenças, no
estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 124/17, autor deputado Amarildo Cruz (PT), institui o “Dia da Comunidade Nordestina no Estado de Mato Grosso do Sul”, a ser incluído no Calendário Cívico e Cultural do Estado de
Mato Grosso do Sul.

Projetos Aprovados em segunda discussão
Projeto de Lei nº 226/16, autor deputado Renato Câmara (PMDB), altera a redação da Lei n. 4.282,
de 14 de dezembro de 2012, que estabelece os valores das taxas da Tabela de Serviços do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (DETRAN-MS), e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 29/17, autor deputado Paulo Siufi (PMDB), institui o Programa Estadual de coleta e
reciclagem de óleos de origem vegetal, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei nº 56/17, autor 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.
Projeto de Lei nº 78/17, autor deputado Renato Câmara (PMDB), dispõe sobre a exigibilidade do
IPVA sobre veículos furtados ou roubados, o direito à repetição e indébito, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 87/17, autor deputado Paulo Siufi (PMDB), inclui no Calendário Oficial de Eventos
do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei nº 3.945, de 04 de agosto de 2010, a Feira da Bolívia, realizada na cidade de Campo Grande/MS e dá outras providências.

Projeto Aprovado em redação final
Projeto de Lei nº 29/17, autor deputado Paulo Siufi (PMDB), institui o Programa Estadual de coleta e
reciclagem de óleos de origem vegetal, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul/MS.

Vetos
Veto Total ao Projeto de Lei nº 201/16, da deputada Antonieta Amorim (PMDB), que prevê a sinalização de locais inseridos na Zona de Recarga Direta do Aqüífero Guarani, em locais de grande fluxo
de pessoas.
Veto Total ao Projeto de Lei nº 05/16, do deputado Pedro Kemp (PT), dispõe sobre a instalação de
pontos gratuitos e abertos ao público de acesso à internet nos terminais rodoviários de transporte
intermunicipal, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.
Veto Total ao Projeto de Lei nº 177/2016, do deputado Maurício Picarelli (PSDB), Altera e acrescenta
dispositivos à Lei n° 2.990, de 10 de maio de 2005 e dá outras providências.
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