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Política

Deputados avaliam decisão do Senado
que afastou a Presidente

Revezando-se na Tribuna, os deputados estaduais avaliaram a partir dos mais diferentes
pontos de vista o afastamento da presidente Dilma Roussef (PT), após a votação do
Senado que decidiu pela admissibilidade do processo do impeachment. Leia mais.

CPI

Saúde

Relatório final da CPI do Cimi
sugere indiciamentos

Efeitos da pílula do câncer são
evidenciados em Audiência

O documento que aponta envolvimento
do Cimi na invasão de propriedades
rurais no Estado por povos indígenas será
encaminhado para várias entidades no
Brasil e exterior, inclusive para o Vaticano
Leia mais.

Proposta pelo deputado Amarildo Cruz
(PT), Audiência Pública ampliou debate
sobre o uso da fosfoetanolamina para o
tratamento do câncer. Leia mais.

Caravana

Parceria com Poder Legislativo
contribui com a Caravana da Saúde

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) destacou que a devolução de recursos de
parte do duodécimo ajuda a custear a Caravana da Saúde. Leia mais.

CPI

CPI colhe depoimento colaborativo de
empresário que denuncia dumping
Nilton Braz Giraldelli, dono de dois postos em Campo Grande, denunciou na CPI
dos Combustíveis suposta prática de dumping por parte de uma grande rede de
postos de combustíveis Leia mais.

ACOMPANHE A AÇÃO PARLAMENTAR

Clique Aqui

PLENÁRIO Semana de 10 a 12/05/2016
Projetos Apresentados
Projeto de Lei nº 84/16, autor deputado Marquinhos Trad (PSD), obriga as concessionárias de
serviço público de energia elétrica a disponibilizarem em seus sítios eletrônicos, o valor mensal
repassado às Prefeituras Municipais a título de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública.
Projeto de Lei nº 85/16, autor deputado Renato Câmara (PMDB), dispõe sobre o processo de estadualização de rodovias e estradas municipais no Estado.
Projeto de Lei nº 86/16, autor Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Estadual a doar, com
encargo, ao Município de Campo Grande, o imóvel que especifica.
Projeto de Lei nº 87/16, autor Poder Executivo, autoriza a Agência de Habitação Popular de Mato
Grosso do Sul (Agehab) a doar, com encargo, a Associação de Moradores da Comunidade Indígena Água Bonita, o imóvel que especifica.
Projeto de Lei nº 88/16, autor Poder Executivo, revogam-se as Leis nº 1.623, de 07/11/1995 e nº
3.734, de 09/09/2009.
Projeto de Lei nº 89/16, autor deputado Beto Pereira (PSDB), fixa o subsídio do Governador, do
Vice Governador e dos Secretários d
Projeto de Lei nº 90/16, autor Poder Executivo, institui o Sistema Estadual de Cultura do Estado e
dá outras providências.
Projeto de Lei nº 91/16, autoria Mesa Diretora (2015-2016), fixa o subsídio do Governador, do Vice
Governador e dos Secretários de Estado, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 92/16, autor deputado Junior Mochi (PMDB), cria o Cadastro Estadual de alunos
com altas habilidades ou superdotação matriculados na educação básica e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar nº 06/16, autor Poder Executivo, altera a redação de dispositivos da
Lei Complementar nº 114, de 19/12/2005.
Projeto de Lei Complementar nº 07/16, autor Poder Executivo, dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Resolução nº 09/16, autor deputado Cabo Almi (PT), concede-se o Título de Cidadão
Sul-mato-grossense ao Senhor Policarpo Matias de Lima.
Projeto de Resolução nº 10/16, autor deputado Cabo Almi (PT), concede-se o Título de Cidadão
Sul-mato-grossense à Senhora Mércia Maria de Lima Chaves.
Projeto de Resolução nº 12/16, autor Marquinhos Trad (PSD), cria a Medalha do Mérito Legislativo
“Florence Nightingale” de Reconhecimento Profissional de Enfermagem.
Emenda Modificativa nº 01, Projeto nº 04/15, autor deputado Lidio Lopes (PEN), acrescenta parágrafo único ao art. 214 da Resolução n° 65, de 17/12/2008 - Regimento Interno.
Emenda Modificativa nº 01, Projeto nº 16/15, autor deputado Mauricio Picarelli (PSDB), modificam-se os Artigos 139, 140 e 141.
Emenda Modificativa nº 02, Projeto nº 16/15, autor deputado Lidio Lopes (PEN), altera o art.139 da
Resolução n° 65, de 17/12/2008 - Regimento Interno.
Emenda Modificativa nº 01, Projeto nº 04/16, autor deputado João Grandão (PT), modifica-se o
Art. 1°.
Emenda Modificativa nº 02, Projeto nº 04/16, autor deputado João Grandão (PT), modifica-se o § 1°.
Emenda Modificativa nº 03, Projeto nº 04/16, autor deputado João Grandão (PT), modifica-se o § 2°

Projetos Aprovados em primeira discussão
Projeto de Resolução nº 05/15, autoria Mesa Diretora (2015-2016), limita para duas sessões anuais as solenidades de entrega do título de Cidadão Sul-mato-grossense e Comenda do Mérito
Legislativo - Regimento Interno.
Projeto de Resolução nº 28/15, autor deputado João Grandão (PT), altera e inclui novas atribuições
à Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Acompanhamento e Execução Orçamentária
- Regimento Interno.
Projeto de Lei nº 299/15, autor deputado Beto Pereira (PSDB), obriga a instalação de geradores de
energia elétrica nos hospitais públicos e privados.
Projeto de Lei nº 301/15, autor deputado Renato Câmara (PMDB), institui a Semana Estadual de
Segurança Pública.
Projeto de Lei nº 04/16, autor deputado Marquinhos Trad (PSD), trata sobre prazo mínimo para
armazenamento de álbuns de formatura por empresas do ramo.
Projeto de Lei nº 83/16, autor deputado Angelo Guerreiro (PSDB), denomina “Dr. Issam Fares” o
ramal para fornecimento de gás natural à fábrica da Eldorado Brasil Celulose em Três Lagoas.
Projeto de Lei nº 62/16, autor deputado João Grandão (PT), reconhece o caráter educacional e
formativo da capoeira.
Projeto de Lei nº 51/16, autor deputado Renato Câmara (PMDB), dispõe sobre a obrigatoriedade
da divulgação, pelas concessionárias de serviços públicos de abastecimento de água tratada e/
ou coleta e tratamento de esgoto sanitário, de informações sobre a legalidade e normas técnicas
exigíveis para a implantação de coletores de água das chuvas destinadas a uso residencial.
Projeto de Lei nº 63/16, autoria deputados Mara Caseiro (PSDB) e Paulo Corrêa (PR), proíbe a fabricação, a comercialização, a distribuição e o uso, a qualquer título, de buzina de pressão à base
de gás propanobutano envasado de tubo e aerosol.

Projetos Aprovados em segunda discussão
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 21/16, autor Marquinhos Trad (PSD), dispensa a exigência, pela administração
pública estadual, de autenticação de cópia em cartório de documentos pessoais.
Projeto de Lei nº 71/16, autor Poder Judiciário, extingue funções e cria cargos na estrutura de
pessoal do Poder Judiciário.

Projetos Aprovados em discussão única
Projeto de Lei nº 07/16, autor deputado Cabo Almi (PT), declara de Utilidade Pública Estadual a
Associação dos Moradores da Agrovila na Colônia Conceição, em Nioaque.
Projeto de Resolução nº 11/16, autoria Mesa Diretora (2015-2016), prorroga a licença médica da
deputada Antonieta Amorim.
Projeto de Resolução nº 09/16, autor deputado Cabo Almi (PT), concede Título de Cidadão Sul-mato-grossense ao empresário Policarpo Matias de Lima.
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