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Deputados destinam R$ 400 mil para 
Hospital de Câncer Alfredo Abrão

CPI que investiga violência contra 
índios encerra e presidente faz voto 
em separado

Zé Teixeira comemora acórdão do 
STF que anula demarcação em MS

Comissão organizadora do concurso 
público da ALMS apresenta minuta 
de contrato

São emendas parlamentares para 
colaborar na aquisição de softwares 
especializados. Deputados estaduais e o 
governador Reinaldo Azambuja visitaram 
as futuras instalações do novo prédio da 
única instituição totalmente especializada 
em oncologia de MS. Leia mais.

A vice-presidente da CPI, Mara Caseiro 
(PSDB) e os membros Paulo Corrêa (PR) e 
Professor Rinaldo (PSDB) acompanharam 
o voto da relatora Antonieta Amorim 
(PMDB) na totalidade, apresentado no 
dia 1 de junho, em que concluiu que não 
houve omissão do Estado. Leia mais.

O processo anulado foi a demarcação 
da Terra Indígena Guyraroká, em Mato 
Grosso do Sul. Para o 1º Secretário da 
Casa de Leis, foi um dia histórico para o 
Estado, pois a Suprema Corte garantiu o 
legítimo direito de 26 proprietários rurais 
sobre as terras. Leia mais.

Durante reunião com representantes 
da OAB a comissão designada pela 
Mesa Diretora para organizar o primeiro 
concurso público da Assembleia Legislativa 
foi apresentada e discutida a minuta 
do contrato que será assinado com a 
Fundação Carlos Chagas (FCC). Leia mais.

Poder Executivo encaminha projeto com 
Diretrizes Orçamentárias para 2017
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Concurso Público

A mensagem assinada pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) destaca que a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece as metas e as prioridades da adminis-
tração pública estadual e orienta a elaboração do orçamento para o ano que vem. A 
receita total prevista é da ordem de R$ 13,9 bilhões. Leia mais.

PLENÁRIO Semana de 7 a 9/6/2016 

Projetos Apresentados 
Projeto de Lei nº 105/16, autor Poder Executivo, dispõe sobre as diretrizes para elaboração e para 
execução da lei orçamentária de 2017.

Projeto de Lei nº 106/16, autor Tribunal de Contas, reajusta os vencimentos dos servidores do 
Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas.

Projeto de Lei nº 107/16, autor deputado Professor Rinaldo (PSDB), estabelece prioridade na Re-
novação da Carteira Nacional de Habilitação aos Motoristas Profissionais, bem como isenção da 
cobrança da taxa de emissão de segunda via, em caso de roubo e furto.

Projeto de Lei nº 108/16, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), trata sobre restrições a co-
mercialização de benzina, éter, tíner, clorofórmio, acetona e “anti-respingo de solda sem silicone” 
e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 109/16, autor deputado Amarildo Cruz (PT), cria o Projeto Sangue Bom, visando 
fomentar o cadastro de doadores de medula óssea.

Projeto de Lei nº 110/16, autor deputado Pedro Kemp (PT), dispõe sobre o sistema de aquisição 
de material escolar da Rede Estadual de Ensino.

Projeto de Lei nº 111/16, autor deputado Cabo Almi (PT), trata acerca do armazenamento de 
dados, produção e divulgação de estatísticas sobre a violência contra as pessoas idosas na forma 
que especifica.

Projeto de Lei Complementar nº 8/16, autor Tribunal de Contas,   acrescenta e altera dispositivos 
da Lei Complementar nº 160, de 2/1/2012.

Projeto de Resolução nº 22/16, autor deputado Onevan de Matos (PSDB), concede título honorí-
fico de cidadão Sul-mato-grossense ao Sr. Márcio Alexandre da Silva. 

Emenda Modificativa nº 1, Projeto 6/16, autor deputado João Grandão (PT), apresenta Emenda 
Modificativa ao art. 24, da Lei Complementar n° 114, de 19/12/2005.

Emenda Modificativa nº 1, Projeto 285/15, autor deputado Beto Pereira (PSDB), altera redação 
do art. 2º.

Emenda Modificativa nº 2, Projeto 285/15, autor deputado Beto Pereira (PSDB), altera a redação 
do art. 1º.

Emenda Supressiva nº 3, Projeto 285/15, autor deputado Beto Pereira (PSDB), apresenta Emenda 
Supressiva ao Art. 3º.

Emenda Aditiva nº 1, Projeto 7/16, autor deputado Coronel David (PSC), acrescenta o §6º, inciso I, 
alíneas “a” e “b” e inciso II, alíneas “a”, “b” e “c”, §7º e §8º ao art. 7º da Lei Complementar nº 53, de 
30/8/1990, sobre o Estatuto dos Policiais Militares. 

Subemenda nº 3, Projeto 16/15, autor deputado Mauricio Picarelli (PSDB), modifica o art.139 e 
revoga o art. 141.
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Deputados celebram Semana do Meio 
Ambiente com plantio de mudas

Meio Ambiente

Ato simbólico para celebrar a Semana do Meio Ambiente reuniu os deputados estadu-
ais para o plantio de mudas de árvores nativas das espécies Ingá, Araçá do Campo, Ipê 
e Aroeira, nos jardins da Assembleia Legislativa. Leia mais.
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Projetos Aprovados em primeira discussão
Projeto de Lei Complementar nº 7/16, autor Poder Executivo, altera a redação do §5º do art. 7º da 
Lei Complementar nº 53, de 30/8/1990, sobre o Estatuto dos Policiais Militares.

Projeto de Lei nº 69/16, autora deputada Grazielle Machado (PR), reconhece a profissão de Con-
dutor de Ambulância, conforme estabelece a Lei Federal 12.998/14.

Projeto de Resolução nº 16/15, autoria Mesa Diretora, dá nova redação a disposições do anexo da 
Resolução nº 65, de 17/12/2008 - Regimento Interno da Assembleia Legislativa.

Projetos Aprovados em segunda discussão
Projeto de Resolução nº 4/15, autor deputado Amarildo Cruz (PT), acrescenta parágrafo único ao 
art. 214 da Resolução nº 65, de 17/12/2008 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa.

Projeto de Resolução nº 5/15, autoria Mesa Diretora, dá nova redação ao art. 112 e ao parágrafo 
4º do art. 166 do anexo da Resolução nº 65, de 17/12/2008 do Regimento Interno.

Projeto de Resolução nº 11/15, autor deputado Amarildo Cruz (PT), suprime do Regimento Inter-
no o Capítulo VI que trata sobre as sessões secretas.

Projeto de Resolução nº 28/15, autor deputado João Grandão (PT), altera os incisos II e VIII do 
artigo 46 do Anexo da Resolução 65/08 do Regimento Interno.

Projetos Aprovados em discussão única
Projeto de Resolução nº 12/16, autor deputado Marquinhos Trad (PSD), cria a Medalha de Mérito 
Legislativo “Florence Nightingale” de reconhecimento profissional dos Profissionais de Enfermagem.

Projeto de Resolução nº 15/16, autoria Mesa Diretora, prorroga licença da deputada Antonieta 
Amorim (PMDB) para tratamento de saúde.

Projeto Aprovado em redação final
Projeto de Lei nº 2/16, autor Poder Executivo, dá nova redação à alínea “b” do inciso VIII do art. 41 
da Lei nº 1.810, de 22/12/1997.

Vetos Discutidos e Votados
Veto Total ao Projeto de Lei nº 180/15, autor deputado João Grandão (PT), proíbe o transporte 
remunerado de passageiros, em veículos particulares cadastrados a partir de aplicativos não regis-
trados nos Órgãos e Departamentos Estaduais e Municipais competentes à prestação de serviços 
de táxi. Mantido. Arquivado.

Veto Total ao Projeto de Lei nº 201/15, autor deputado Pedro Kemp (PT), declara de preservação 
permanente, de interesse comum e imune de corte, o pequizeiro (Caryocar Brasiliense) em Mato 
Grosso do Sul. Mantido. Arquivado.

Veto Total ao Projeto de Lei nº 85/15, autor deputado Maurício Picarelli (PSDB), isenta pessoas por-
tadoras de necessidades especiais do pagamento do IPVA. Mantido. Arquivado.

Veto Total ao Projeto de Lei nº 101/15, autor deputado Zé Teixeira (DEM), altera a Lei do Fundo de 
Desenvolvimento do Sistema Rodoviário Estadual (Fundersul). Mantido. Arquivado.
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