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Frente Parlamentar propõe aumento na 
quantidade das passagens

CPI que investiga violência contra 
indígenas marca leitura do relatório

Cenário da política nacional motiva 
debate entre deputados

Educadora alerta sobre a importância 
da brincadeira na infância

O coordenador da Frente Parlamentar 
em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, 
deputado Renato Câmara (PMDB), colheu 
propostas em todo o Estado. Leia mais.

Está marcada para o dia 1º de junho a 
leitura do relatório final com os fatos 
apurados durante as oitivas. Leia mais.

Deputados debateram a conjuntura política 
nacional e a saída do senador Romero 
Jucá (PMDB-RR), que era ministro do 
Planejamento do Governo Temer. Leia mais.

A professora Doutora Angela Maria da 
Costa, coordenadora do Núcleo de Campo 
Grande da Aliança pela Infância, usou 
a tribuna para ressaltar a finalidade do 
brincar na infância. Leia mais.

Assembleia Legislativa e Senado oferecem 
capacitação a técnicos legislativos

Capacitação

Idosos

Violência

Debate

Infância

Câmaras Municipais de MS receberão apoio para modernizar procedimentos. 
Capacitação foi realizada pela Escola do Legislativo Ramez Tebet. Leia mais.

PLENÁRIO Semana de 24 e 25/05/2016

Projetos Apresentados 
Projeto de Lei nº 95/16, autor deputado Renato Câmara (PMDB), denomina “Yasuo Morishita” o 
trevo que liga as rodovias MS-145 e MS-475, em Glória de Dourados.

Projeto de Lei nº 97/16, autor deputado Marquinhos Trad (PSD), estabelece o rateio da vistoria 
veicular, nos casos de licenciamento anual de veículos, prevista no item 2026, da tabela anexa da Lei 
n°. 4.282, de 14/12/2012.

Projeto de Lei nº 98/16, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), cria Programa de práticas inte-
grativas e complementares.

Projeto de Lei nº 99/16, autor Poder Executivo, concede abono salarial aos servidores estaduais 
efetivos ativos, integrantes da Administração Direta, Autárquia e Fundacional do Poder Executivo.

Emenda Modificativa nº 1, Projeto 77/16, autor deputado Flávio Kayatt (PSDB), altera art. 1º e 2º do 
Projeto de Lei nº 77/2016.

Emenda Modificativa nº 1, Projeto 1/16, autor deputado João Grandão (PT), altera o inciso XVIII, do 
artigo 13.

Emenda Modificativa nº 2, Projeto 1/16, autor deputado João Grandão (PT), altera os incisos V e VIII, 
do art. 29 e inciso II, do Parágrafo Único.

Emenda Modificativa nº 3, Projeto 1/16, autor deputado João Grandão (PT), altera a alínea “a” do 
inciso II, do artigo 39.

Emenda Modificativa nº 1, Projeto 90/16, autor deputado Professor Rinaldo (PSDB), altera o inciso 
I do art. 48.
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Em CPI, distribuidoras alegam livre mercado 
sobre diferenças de preços em postos

CPI

Distribuidoras alegam que diferenças entre preços é resultado da livre concorrência. 
Leia mais.

Clique AquiACOMPANHE A AÇÃO PARLAMENTAR

Projetos Aprovados em primeira discussão
Projeto de Resolução nº 4/15, autor deputado Amarildo Cruz (PT), limita sobre pedido de vistas à 
projetos, no Regimento Interno da ALMS.

Projeto de Lei nº 77/16, autor deputado Cabo Almi (PT), disciplina regras e prazos para o caso de 
defeitos de qualidade ou quantidade em produtos. 

Projeto de Lei nº 86/16, autor Poder Executivo, autoriza o Executivo Estadual a doar imóvel, com 
encargos, ao município de Campo Grande.

Projetos Aprovados em segunda discussão
Projeto de Lei nº 9/16, autor deputado Paulo Corrêa (PR), estabelece condutas necessárias no 
atendimento aos pacientes crônicos.

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.

Projetos Aprovados em discussão única
Projeto de Lei nº 78/16, autora deputada Grazielle Machado (PR), declara de Utilidade Pública 
Estadual a Associação dos Sócios Proprietários da Gleba Aimoré de Glória de Dourados.

Vetos Discutidos e Votados
Veto Total ao Projeto de Lei nº 94/15, autor deputado Amarildo Cruz (PT), institui como medida 
de promoção da igualdade de oportunidade no mercado de trabalho, o programa de reserva de 
vagas para negros e índios, em concursos para provimentos de cargos na administração direta e 
indireta do Estado. Mantido. Arquivado.

Veto Total ao Projeto de Lei nº 88/15, autor deputado Marquinhos Trad (PSD), institui o Progra-
ma Leite Infantil, que garantiria 1 litro de leite às grávidas e crianças até 36 meses de família com 
renda até um salário mínimo per capita. Mantido. Arquivado. 

Veto Total ao Projeto de Lei nº 182/15, autor deputado Renato Câmara (PMDB), trata sobre o 
procedimento de utilização de veículos apreendidos e removidos para os pátios do Detran e De-
legacias de Polícia. Mantido. Arquivado. 

Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 146/15, autor deputado Marquinhos Trad (PSD), normatiza os 
programas de concessão de pontos e benefícios em cartão fidelidade ou cadastro de clientes. 
Mantido. Arquivado.
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