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Investigação

CPI concede prazo mas exige documentos
da empresa que controla JBS

A Comissão Parlamentar de Inquérito das Irregularidades Fiscais e Tributárias de Mato
Grosso do Sul recebeu ofício enviado pela empresa J&F, holding que controla a JBS,
pedindo prazo adicional de 45 dias para encaminhar documentos solicitados pelos
parlamentares. O ofício foi encaminhado em resposta ao pedido da CPI que solicitou
cópias dos Termos de Ajustamento de Regime Especial (TAREs), firmados com o Governo
do Estado. Leia mais.

Assuntos Indígenas

Trabalho

Comissão da ALMS cobra
posicionamento da Águas Guariroba

Deputados garantem apoio e
interlocução aos farmacêuticos

A Comissão de Desenvolvimento Agrário,
Assuntos Indígenas e Quilombolas realizou
na tarde de segunda-feira (3/7) uma
reunião para discutir a regularização do
fornecimento de água para a Aldeia Água
Bonita, em Campo Grande. O coordenador
de projetos sociais da empresa Águas
Guariroba, William Carvalho, apresentou os
pontos da proposta da concessionária aos
indígenas. Leia mais.

Representantes dos profissionais
farmacêuticos que atuam em Mato Grosso
do Sul estiveram na Assembleia Legislativa
para pedir apoio dos parlamentares na
interlocução com o Governo do Estado. A
categoria pede que o Executivo envie à Casa
de Leis projeto estabelecendo piso salarial
de R$ 3.748,00 aos profissionais, por 40
horas de jornada semanal. Leia mais.

Regularização

Regimento Interno direciona trabalhos
da Frente Fundiária

A Frente Parlamentar para Regularização Fundiária realizou na quinta-feira (6/7) a segunda
reunião do grupo de trabalho. O regimento interno foi aprovado por unanimidade pelos
presentes ao encontro. “Hoje nós demos mais um passo importante que foi a aprovação do
nosso regimento, que vai nortear todos os nossos trabalhos, através das aprovações, das
câmaras técnicas e do levantamento das demandas”, destacou o coordenador, deputado Renato
Câmara (PMDB). Leia mais.

Indústria

Inclusão

Setor ceramista apresenta
reivindicações aos deputados

Frente Parlamentar recebe
demanda do interior do Estado

Reunidos com deputados estaduais,
empresários do setor ceramista
reclamaram da falta de fiscalização, do
regime tributário e da concorrência desleal
que provocam demissões e fechamento
de indústrias. O presidente da Comissão
de Turismo, Indústria e Comércio, Paulo
Corrêa (PR), informou que a ALMS irá
intermediar a atual situação junto ao
Estado. Leia mais.

A Frente Parlamentar da Assistência Social
recebeu a visita do prefeito Jose Izauri de
Macedo (DEM), que veio falar sobre a Carta
de Naviraí. O documento é resultado de
audiência pública realizada no município
para tratar da falta de infraestrutura na
construção do conjunto habitacional no
bairro Jardim Paraíso. Leia mais.

Desenvolvimento

Assembleia discute duplicação de rodovia
que liga MS a PR

O presidente da Assembleia, deputado Junior Mochi (PMDB), participou na quinta-feira (6/7)
da solenidade para apresentação do projeto de duplicação da BR-376, que liga Mato Grosso
do Sul e Paraná pelo Porto São José, no município de São Pedro (PR). Participaram também
representantes da Associação dos Municípios do Noroeste Paranaense (Amunpar). Leia mais.
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PLENÁRIO Semana de 4 a 6/7/2017
Projetos Apresentados
Projeto de Lei nº 128/17, autoria Mesa Diretora (2017/2018), dispõe sobre o Programa de Aposentadoria Incentivada II no Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 129/17, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), assegura ao consumidor,
no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, o direito ao controle e pagamento individual de seu
consumo em bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos comerciais similares e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 130/17, autor deputado Junior Mochi (PMDB), institui o Dia Estadual da Educação
Superior, a ser celebrado, anualmente, em 21 de agosto.
Projeto de Resolução nº 27/17, autor deputado Coronel David (PSC), cria a Medalha Coronel PM Adib
Massad, destinada a homenagear profissionais da área, pessoas ou entidades que tenham prestado
relevantes serviços à Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei nº 37/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), dispõe sobre reserva de vagas
nos processos seletivos para as pessoas com alteração genética - síndrome de Down e dá outras
providências.
Emenda de Redação nº 4, art. 1º, Projeto de Lei 219/15, autor deputado Lídio Lopes (PEN).
Emenda de Redação nº 5, art. 2º, do art. 1º, Projeto de Lei 219/15, autor deputado Lídio Lopes (PEN).
Emenda de Redação nº 6, art. 3º, do Projeto de Lei 219/15, autor deputado Lídio Lopes (PEN).
Emenda de Redação nº 7, art. 4º, do Projeto de Lei 219/15, autor deputado Lídio Lopes (PEN).
Emenda de Redação nº 8, art. 6º, Projeto de Lei 219/15, autor deputado Lídio Lopes (PEN).
Emenda Aditiva nº 2, Projeto de Lei nº 88/16, autor deputado Amarildo Cruz, Acrescenta ao art.1º
o Parágrafo Único - As comunicações tratadas no caput deste artigo serão também realizadas com o
encaminhamento das mesmas por E-MAIL e por SMS, conforme dados fornecidos no ato da inscrição.
Emenda Aditiva nº 3, Projeto de Lei nº 86/17, autor deputado Coronel David, Acrescente-se, ao art.
3º o inciso V - Apoio à estruturação, reaparelhamento, modernização organizacional e tecnológica das
instituiçoes de Segurança Pública.
Emenda Substitutiva Integral nº 1, Projeto de Lei nº 37/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi, Emenda Substitutiva Integral ao Proj. Lei nº 37/17- Síndrome de Down.
Projetos Aprovados em primeira discussão
Projeto de Lei nº 97/17, autor deputado Renato Câmara (PMDB), Estabelece regras sobre prevenção
às doenças ocupacionais na rede estadual de ensino, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 112/17, autor Poder Executivo, revoga as Leis n° 2.131, de 2 de agosto de 2000; n°
3.958, de 31 de agosto de 2010, e n° 4.824, de 10 de março de 2016.
Projeto de Lei nº 118/17, autor Poder Executivo, altera a redação e acrescenta dispositivos à Lei
n°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.
Projeto de Lei nº 126/17, autor Tribunal de Contas do Estado (TCE), reajusta os vencimentos dos
servidores do TCE e do Ministério Público de Contas, com aumento linear em 5%, com data base a
contar de maio.

Projetos Aprovados em segunda discussão
Projeto de Lei nº 35/17, autor deputado Maurício Picarelli (PSDB), institui a obrigatoriedade de realização de processo de sanitização em ambientes fechados de acesso e circulação pública.
Projeto de Lei nº 59/17, autor deputado Lidio Lopes (PEN), dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de profissionais de odontologia nas unidades de terapia intensiva no estado de mato grosso do
sul, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 77/17, autor Deputado Mauricio Piccareli (PSDB), Institui o “Dia Estadual do Capelão”, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.
Projeto de Lei 80/17, autor Poder Executivo, altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 4.888, de 20
de julho de 2016, que institui os Projetos Lote Urbanizado, Aquisição, Autoconstrução, Reforma e
Ampliação de Unidade Habitacional para População de Baixa Renda de Mato Grosso do Sul, e dá
outras providências.
Projeto de Lei nº 84/17, autores: Pedro Kemp, Zé Teixeira e Junior Mochi, inclui o Dia Estadual do
Auditor de Controle Externo no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei nº 85/17, autor Poder Executivo, acrescenta e altera a redação de dispositivos à Lei nº
3.482, de 20 de dezembro de 2007, que cria o Fundo de Habilitação de Interesse Social (FEHIS) e instrui
o Conselho Gestor do (FEHIS), e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 99/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), Inclui no Calendário Cívico e Cultural
do Estado de Mato Grosso do Sul, a Festa comemorativa à São Luis Orione, realizada nos Municípios
de Campo Grande e Dourados.

Projetos Aprovados em discussão única
Projeto de Lei nº 95/17, autor deputado Flávio Kayatt (PSDB), dá denominação de CORONEL ALEXANDRE PANTALEÃO ORMONDES DE FIGUEIREDO ao prédio da sede do 4° Grupamento do Corpo de
Bombeiros Militar na Cidade de Ponta Porã MS.
Projeto de Lei nº 96/17, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), declara de Utilidade Pública Estadual a Associação de Voluntários de Combate ao Câncer de Santa Rita do Pardo.
Projeto de Lei nº 107/07, autor deputado Beto Pereira (PSDB), Declaração de Utilidade Pública Estadual da Associação de Amigos do Bairro Dom Antonio Barbosa - “Projeto Asas do Futuro”, localizada
no Município de Campo Grande/MS.
Projeto de Lei nº 108/17, autor deputado Onevam de Matos (PSDB), declara de Utilidade Pública
Estadual o Projeto Rondon – MS, com sede e foro no Município de Campo Grande (MS).
Projeto de Resolução nº25/17, autor deputado Eduardo Rocha (PMDB), concede Título de Cidadão
Sul-mato-grossense a João Pedro Alves, empresário de Rio Brilhante, do ramo de transporte.
Projeto de Decreto Legislativo nº 6/17, autor Poder Executivo, ratifica os convênios do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) celebrados no âmbito do Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz).
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