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Balanço

Presidente Mochi entrega balanço do semestre na
Assembleia

No resumo das atividades dos primeiros seis meses, o presidente da assembléia
deputado Junior Mochi (PMDB), destacou a aproximação entre a Casa de Leis e o cidadão.
Neste primeiro semestre legislativo foram realizadas 13 audiências públicas, além de
seminários e fóruns sobre assuntos como educação, regulamentação fundiária e meio
ambiente. Também houve o fortalecimento da atuação das Frentes Parlamentares, que
mobilizaram a população em torno de temas como a proteção dos idosos e direitos da
mulher. Leia mais.

Investigação

Audiência

CPI encontra irregularidades em
notas fiscais e faz recomendações

Produtores rurais debatem sobre
nota fiscal emitida pelo Governo

Em duas semanas de trabalho, a CPI das
Irregularidades Fiscais e Tributárias do
Estado de Mato Grosso do Sul verificou
mais de 50% das notas fiscais do primeiro
TARE (Termos de Ajustamento de Regime
Especial) do atual governo, e encontrou
inconsistências por parte da empresa JBS. A
reunião de trabalho aconteceu da tarde de
quarta-feira (12). Leia mais.

A Casa de Leis debateu em audiência
pública na quarta-feira (12) a implantação
da nota fiscal eletrônica do produtor
rural e seus desafios. A proposição foi do
deputado Renato Câmara (PMDB), e como
encaminhamento será entregue de forma
oficial, um documento ao governado do
Estado, com as sugestões para que auxiliar
os produtores. Leia mais.

Orçamento

Deputados aprovam diretrizes orçamentárias
para 2018

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece metas e prioridades da Administração
Pública para 2018 e prevê uma receita total de R$ 13,8 bilhões, em valores a preços correntes.
A estimativa projeta uma redução de 0,68% em relação à receita deste ano. A LDO tem como
finalidade orientar a elaboração de orçamentos fiscais e da seguridade social e de investimento
do Poder Público, incluindo os poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, e as empresas públicas
e autarquias. Leia mais.

Solenidade

Saúde

Projeto Rondon comemora
50 anos e recebe homenagens

Trabalho do Hospital Regional é
reconhecido durante sessão

Na terça-feira (11) a Casa de Leis realizou
uma noite de reconhecimento. O objetivo
do projeto Rondon é integrar acadêmicos
de universidades públicas e privadas
junto à comunidade do Estado, por meio
de ações sociais periódicas. Ao todo, 23
pessoas foram homenageadas com o
Diploma de Honra ao Mérito Comemorativo
dos 50 anos do Projeto. Leia mais.

O diretor presidente da Fundação Serviços
de Saúde de Mato Grosso do Sul, Justiniano
Barbosa Vavas, apresentou um balanço das
atividades do Hospital Regional durante a
sessão de quarta-feira (12/7). Os deputados
estaduais reconhecem o esforço da atual
administração e devem colaborar com a
instituição com a proposição de emendas
para o próximo ano. Leia mais.

ACOMPANHE A AÇÃO PARLAMENTAR

Clique Aqui

PLENÁRIO Semana de 11 a 13/7/2017
Projetos Apresentados
Projeto de Lei nº 134/17, autor 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 136/17, autor Poder Executivo, dispõe sobre a alienação de bens imóveis localizados no loteamento denominado Bosque do Carvalho em Campo Grande-MS, de propriedade da
Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (AGEHAB), no âmbito de Interesse Social, e dá
outras providências.
Projeto de Lei nº137/17, autor deputado Felipe Orro (PSDB), dispõe sobre a obrigatoriedade de
inserção do símbolo mundial do autismo nas placas de atendimento prioritário nos estabelecimentos
públicos e privados do Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 138/17, autor deputada Grazielle Machado (PR), regulamenta o ressarcimento ao
consumidor pela concessionária de energia elétrica que prestam serviços no Estado de Mato Grosso
do Sul na ocorrência do dano.
Projeto de Lei nº 139/17, autor deputado Renato Câmara (PMDB), inclui no calendário Oficial de
Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul a Feira de Sementes Nativas e Crioulas e Produtos Agroecológicos, realizada no município de Juti.
Projeto de Lei nº 140/17, autor deputado Cabo Almi (PT), dispõe sobre o prazo para autorização de
exames que exijam análise prévia, pelas Empresas de Plano de Saúde no âmbito do Estado de Mato
Grosso do Sul, quando tratar se de paciente idoso.
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 Lei nº 142/17, autor deputado Renato Câmara (PMDB), inclui no calendário Oficial de
Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul a EXPONAN - Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Nova Andradina.
Projeto de Lei nº 143/17, autor deputado Onevan de Matos (PSDB), declara de Utilidade Pública a
Rede Feminina de Combate ao Câncer Regional de Mundo Novo, MS.
Emenda Substitutiva Integral nº 01, autor deputado Amarildo Cruz (PT), ao Projeto de Lei 234/16,
que dispõe sobre a instalação de circuito fechado de televisão (CFTV) em asilos, creches e pré-escolas
no âmbito da iniciativa no Estado de Mato Grosso do Sul.
Emenda a Redação nº 01/17, autor deputado Beto Pereira (PSDB), altera a redação da ementa e do
caput do art.1° do Projeto de Lei Complementar nº4/17.
Projeto de Resolução nº 28/17, autor deputado Márcio Fernandes (PMDB), concede a Comenda do
Mérito Legislativo ao Senhor Antônio Carlos de Oliveira.
Projeto de Resolução nº 29/17, autor deputado George Takimoto (PDT), Concede Título de Cidadão
Sul-mato-grossense ao Sr. José Laerte Cecílio Tetila.

Projetos Aprovados em primeira discussão
Projeto de Lei nº 127/17, autor Defensoria Pública dispõe sobre a revisão do vencimento-base dos
servidores do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei nº 114/17, autor deputado Eduardo Rocha (PMDB), Proíbe o ingresso ou permanência de pessoas utilizando capacete ou qualquer tipo de cobertura que oculte a face, nos estabelecimentos comerciais, públicos ou abertos ao público, no Estado de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei nº 122/17, autor 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.
Projeto de Lei nº 86/17, autor Poder Executivo, Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e para
execução da Lei Orçamentária de 2018, e dá outras providências.

Projetos Aprovados em segunda discussão
Projeto de Lei nº 27/17, autor deputado Paulo Siufi (PMDB), dispõe sobre a redistribuição de
farmacêuticos que entrarem em suplência temporária ou eventual, no âmbito do Estado de Mato
Grosso do Sul.
Projeto de Lei nº 42/17, autor deputado Coronel David (PSC), dispõe sobre o cadastro estadual de
pedófilos no Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 57/17, autor deputado Amarildo Cruz (PT), altera a Lei 3.522, de 30 de maio de
2008, dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei nº 93/17, autor deputado Zé Teixeira (DEM), Altera a redação do Artigo 2° da Lei
Estadual n° 4.086, de 20 de setembro de 2011, que dispõe sobre a concessão de gratuidade e ou
de desconto no Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de passageiros do Estado de Mato
Grosso do Sul.
Projeto de Lei nº 126/17, autor Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, reajusta os vencimentos
dos servidores do órgão e do Ministério Público de Contas.
Projeto de Lei nº 127/17, autor defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, dispõe sobre a revisão do
vencimento-base dos servidores do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares da Defensoria Pública.
Projeto de Lei nº 128/17, autoria da Mesa Diretora, dispõe sobre o Programa de Aposentadoria Incentivada II do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 135/17, autor Poder Executivo, autoriza o Governo do Estado a renegociar as operações de crédito firmadas com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), ao amparo do artigo 2º da Lei Complementar Federal 156, de 28 de dezembro de 2016.
Projeto de Lei nº 118/17, autor Poder Executivo, Altera a redação e acrescenta dispositivos à Lei nº
3.333, de 21 de dezembro de 2006, que dispõe sobre medidas sanitárias para a prevenção, o controle
e a erradicação da Ferrugem Asiática da Soja e sobre matérias correlatas, e dá outras providências.

Projetos Aprovados em discussão única
Projeto de Resolução 26/17, autor de Renato Câmara (PMDB), concede Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense a Joel Pizzini Filho.

Vetos
Veto Total ao Projeto de Lei Complementar 9/16, autor deputado Cabo Almi (PT), modifica o
Estatuto que regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos policiais militares do
Estado, a fim de ampliar a obrigatoriedade dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).
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