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Epidemia de H1N1 aterroriza Naviraí e 
deputados cobram ação do Governo

Secretaria de Saúde presta contas à 
ALMS e afirma cumprir lei

Governo presta contas de R$ 290 
milhões do Fundersul à ALMS

Deputado cobra destinação de 
recursos da Cosip em Campo Grande

Epidemia já provocou mortes e espalhou 
o medo entre os moradores do 
município. Deputados estaduais exigem 
ação urgente do Governo do Estado.   
Leia mais.

A Secretaria Estadual de Saúde prestou 
contas para a Comissão Permanente de 
Saúde da Assembleia Legislativa sobre os 
investimentos e despesas relativas ao 3º 
quadrimestre de 2015. Leia mais.

A Comissão de Controle da Eficácia 
Legislativa promoveu audiência pública 
de prestação de contas sobre a aplicação 
de recursos e despesas referentes ao 
Fundersul. Leia mais.

Deputado Coronel David disse que vai 
acionar MPE para investigar aplicação de 
recursos da Contribuição para o Custeio do 
Serviço de Iluminação Pública (Cosip) que já 
somam cerca de R$ 53 milhões. Leia mais.

Parlamentares destinam R$ 1 milhão para 
ajudar Santa Casa de Campo Grande

Saúde

Surto

Prestação de Contas

Recursos

Investigação

Superlotação, falta de leitos e a situação financeira formam o tripé da crise da Santa 
Casa de Campo Grande. Leia mais.

PLENÁRIO Semana de 17 a 19/05/2016

Projetos Apresentados 
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 nº 93/16, autor deputado João Grandão (PT), cria a Certificação de Qualidade de Alimen-
tos Artesanais da Agricultura Familiar.

Projeto de Lei nº 94/16, autor Poder Judiciário, altera dispositivo da Lei nº 3.687, de 9/06/2009, sobre o 
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário.

Emenda Modificativa nº 01, Projeto nº 07/15, autor deputado Mauricio Picarelli (PSDB), modifica o art. 
1º do Projeto de Emenda Constitucional em epígrafe.

Emenda Modificativa nº 02, Projeto nº 07/15, modifica o teor do art. 3º do Projeto de Emenda Consti-
tucional.

Projeto de Resolução nº 13/16, autor deputado Felipe Orro (PSDB), realiza Sessão Solene alusiva aos 50 
anos do Curso de Zootecnia no Brasil.

Projetos Aprovados em primeira discussão
Projeto de Lei nº 45/16, autor deputado Felipe Orro (PSDB), veda ao fornecedor impedir ou dificultar a 
escolha pelos consumidores do posto de assistência técnica autorizada a que devem recorrer em caso 
de vícios ocorridos no produto, durante o período de garantia.

Projeto de Lei nº 66/16, autor deputado Cabo Almi (PT), reconhece os direitos das pessoas portadoras 
de doença renal crônica e/ou transplantados.

Projeto de Lei nº 72/16, autor Poder Judiciário, cria o Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Doura-
dos e altera Anexo da Lei nº 1.511, de 05/071994.

Projeto de Lei nº 80/16, autor deputado Onevan de Matos (PSDB), altera a Lei n. 1890, de 26/10/1998.

Projeto de Lei nº 81/16, autor deputado Lídio Lopes (PEN), proíbe o uso de placas informativas, impres-
são 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”.

Projeto de Lei nº 82/16, autor deputado Mauricio Picarelli (PSDB), obriga a instalação de locais para 
higienização das mãos, nos estabelecimentos que comercializam alimentos e refeições.

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 Go-
vernador e dos Secretários de Estado e dá outras providências.

Projeto de Emenda Constitucional nº 02/16, autor Poder Executivo, adequa a Constituição Estadual 
quanto à denominação e atribuições da Controladoria-Geral do Estado.

Projetos Aprovados em discussão única
Projeto de Lei nº 16/16, autor deputado Márcio Fernandes (PMDB), institui o Dia do Fiscal Estadual 
Agropecuário.

Projeto de Resolução nº 10/16, autor deputado Cabo Almi (PT), concede Título de Cidadã Sul-mato-
-grossense à Senhora Mércia Maria de Lima Chaves.

Projeto de Resolução nº 14/16, autoria Mesa Diretora (2015-2016), prorroga a licença da deputada 
Antonieta Amorim.

Projetos Aprovados em segunda discussão
Projeto de Lei nº 286/15, autor deputado Amarildo Cruz (PT), discorre sobre normas e diretrizes para a 
verificação da segurança de barragens de qualquer natureza e de depósitos de resíduos tóxicos indus-
triais em todo o Estado.
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Deputados discutem legislação para 
alimentos artesanais

Agricultura

Os deputados Beto Pereira (PSDB) e João Grandão (PT), membros da Comissão de 
Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira da Assembleia Legislati-
va, estão debatendo a legislação para o setor. Leia mais.
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