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Solidariedade

Campanha do Agasalho vai beneficiar
entidades assistenciais

Com o tema “Com todo nosso calor humano” a Campanha vai envolver todos os
servidores da Assembleia Legislativa Leia mais.

Audiência Pública

Educação Especial

Propostas diretrizes para assegurar
saneamento básico à população

Deputados participam de assinatura
de convênios

Audiência foi proposta
pelos deputados
Junior Mochi
(PMDB), presidente
da Assembleia
Legislativa, e Pedro
Kemp (PT), junto com
a Câmara Municipal,
a Arquidiocese de
Campo Grande e a
CNBB. Leia mais.

Durante evento o
deputado Junior Mochi
(PMDB), presidente da
Assembleia Legislativa,
destacou a parceria
desenvolvida entre os
deputados estaduais
e o governo para
viabilizar os convênios.
Leia mais.

Povos Indígenas
CPI do Cimi encerra oitivas com
depoimento de professor indígena

CPI ouve indígenas, antropólogo e
empresário sobre ação e omissão

O professor Wanderley Dias Cardoso
é doutor em História pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do
Sul (PUC-RS. O relatório final da CPI será
apresentado no dia 11 de maio. Leia mais.

Cinco pessoas prestaram depoimentos para
a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
que investiga a Ação/Omissão do Estado
de MS nos Casos de Violência Praticados
Contra os Povos de 2000 a 2015. Leia mais.

Carga Tributária

Associação Comercial aponta aumento
da carga tributária para o setor
Os empresários apresentaram um levantamento sobre a política tributária do Estado
com dados que apontam o aumento de impostos sobre produtos. Leia mais.

Dia do Trabalho

Sessão Solene entrega Comendas do
Mérito do Trabalho

Proposta pelo deputado estadual Felipe Orro, a Assembleia Legislativa realizou
sessão solene em comemoração ao Dia Mundial do Trabalho. Leia mais.

ACOMPANHE A AÇÃO PARLAMENTAR

Clique Aqui

PLENÁRIO Semana de 25 a 29/04/2016
Projetos Apresentados
Projeto de Lei nº 78/16, autora deputada Grazielle Machado (PR), declara de Utilidade Pública a
Associação dos Sócios Proprietários da Gleba Aimoré, em Glória de Dourados.
Projeto de Lei nº 79/16, autor deputado Renato Câmara (PMDB), declara de Utilidade Pública a
Associação Beneficente Vida Avivalista, em Glória de Dourados.
Projeto de Lei nº 80/16, autor deputado Onevan de Matos (PSDB), denomina Sebastião Paes de
Ananias (Tiãozinho do Posto) a Rodovia Estadual entre os Municípios de Costa Rica e Figueirão.
Projeto de Lei nº 81/16, autor deputado Lidio Lopes (PEN), proíbe o uso de placas informativas,
impressão em bilhetes ou cupons, em estacionamentos e/ou similares com os seguintes dizeres:
“Não nos responsabilizamos por danos materiais e/ou objetos deixados no interior do veículo”.
Emenda Modificativa nº 01/16, Projeto nº 62/16, autor deputado Mauricio Picarelli (PSDB), modifica o §1° do art.2° do Projeto de Lei em epígrafe.
Emenda Modificativa nº 02/16, Projeto nº 62/16, autor deputado Mauricio Picarelli (PSDB), modifica o art. 3º do Projeto de Lei em epígrafe.
Emenda Modificativa nº 01/16, Projeto nº 34/16, autor deputado Mauricio Picarelli (PSDB), modifica Ementa do Projeto de Lei que altera e acrescenta dispositivos à Lei n° 3.654.

Projetos Aprovados em primeira discussão
Projeto de Lei Complementar nº 01/16, autor Poder Executivo, altera a redação de dispositivos
das Leis Complementares nº 95, de 26 de dezembro de 2001, e nº 155, de 09 de dezembro de
2011.
Projeto de Lei nº 20/16, autor deputado Renato Câmara (PMDB), veda o desligamento automático
de gestantes de concursos públicos em função de limitações à realização de testes físicos.
Projeto de Lei nº 15/16, autor deputado Márcio Fernandes (PMDB), inclui o tema “Prevenção ao
Uso de Drogas Ilícitas” nas disciplinas da grade curricular das escolas da rede estadual de ensino.
Projeto de Lei nº 22/16, autor deputado Felipe Orro (PSDB), insere na grade curricular das redes
pública e privada de ensino médio conteúdos sobre Direito Constitucional e Ambiental.
Projeto de Lei Complementar nº 04/16, autor Poder Executivo, dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei nº 285/15, autor deputado Lidio Lopes (PEN), veda a homenagens a pessoas que
tenham sido condenadas por atos de improbidade, corrupção e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 291/15, autor deputado Renato Câmara (PMDB), altera a Lei Estadual nº 2.073, de
07 de janeiro de 2000, sobre a Política Estadual do Idoso.
Projeto de Lei nº 16/16, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), institui o “Dia do Profissional
de Defesa Sanitária Agropecuária”.
Projeto de Lei nº 23/16, autor deputado Cabo Almi (PT), aplica sanções administrativas de suspensão e cassação da inscrição estadual no cadastro de contribuintes do ICMS e multa, nas hipóteses
de caracterização de exploração sexual e pedofilia.
Projeto de Lei nº 34/16, autor deputado Amarildo Cruz (PT), obriga a apresentação de atestado
médico não inferior a 30 dias no ato da matrícula em academias.
Projeto de Lei nº 42/16, autor deputado Professor Rinaldo (PSDB), isenção de taxas às pessoas
que já possuem Carteira de Identidade, classificadas como analfabetas, que pretendem tirar a
Segunda Via, que deixaram a condição de analfabetas.
Projeto de Lei nº 038/16, autor Poder Executivo, institui a assinatura digital e admite a elaboração
na forma eletrônica para emissão de atos de competência do Governador do Estado.

Projetos Aprovados em segunda discussão
Projeto de Lei nº 76/16, autoria Mesa Diretora (2015-2016), dispõe sobre a reposição salarial dos
servidores do Poder Legislativo.
Projeto de Lei nº 309/15, autor Poder Executivo, autoriza o Detran-MS em caráter excepcional a
contratar e executar obras e serviços.

Projetos Aprovados em discussão única
Projeto de Resolução nº 06/16, autoria Mesa Diretora (2015-2016), prorroga licença da deputada
Antonieta Amorim para tratamento de saúde.
Projeto de Lei nº 65/16, autora deputada Grazielle Machado (PR), declara de Utilidade Pública Estadual a Casa de Aprendizagem Tia Versi, em Fátima do Sul.
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