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Censo Cadastral Previdenciário 
começa dia 27 na Assembleia

Campanha do Agasalho da 
Assembleia beneficia instituições

O Censo Cadastral Previdenciário dos 
servidores titulares de cargos efetivos, 
aposentados e pensionistas da Casa de 
Leis vinculados ao Regime Próprio de 
Previdência Social de MS (MS PREV) é 
obrigatório e será realizado em entrevista 
pessoal, entre os dias 27 de junho e 27 de 
julho, nas dependências da Assembleia 
Legislativa, das 8h às 12h e das 13h às 
17h, de segunda a sexta-feira. Leia mais.

Deputados fizeram a entrega simbólica 
das peças arrecadadas pela Campanha 
do Agasalho 2016, realizada na 
Assembleia Legislativa às duas instituições 
beneficiadas. Foram atendidos o Centro 
de Recuperação Minha Esperança e o 
Hospital Nosso Lar. Leia mais.

Deputados viabilizam R$ 36 milhões em 
emendas a mais de 600 entidades

Investimento

Censo

Para Orro, diferencial da carne faz MS 
competitivo mundialmente

Ao participar da BeefExpo 2016, em 
São Paulo, considerada o maior evento 
latino-americano da Pecuária de Corte, o 
deputado Felipe Orro (PSDB) constatou 
que Mato Grosso do Sul mantém uma forte 
posição na produção de carne. Leia mais.

Pecuária

Apoio

Confronto com morte de índio em 
Caarapó é debatido pelos deputados

Deputados estaduais lamentaram a 
morte de um índio em Caarapó, na região 
onde se estabeleceu um confronto. Em 
duas sessões os deputados apontaram 
a omissão do Governo Federal como 
a grande responsável pelos conflitos 
fundiários em MS. Leia mais.

Violência

Os deputados estaduais e o Governo do Estado assinaram convênios de repasses das 
emendas parlamentares em um total de R$ 36 milhões, para serem destinados a mais de 600 
entidades e prefeituras dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Deste total, R$ 22.648.046,90 
foram destinados para a área da Saúde, R$ 8.080.000,00 para Educação e R$ 7.817.327,00 para 
a Assistência Social. Leia mais.

PLENÁRIO Semana de 14 a 16/6/2016

Projetos Apresentados 
Projeto de Lei nº 112/16, autor deputado Cabo Almi (PT), altera a redação do inciso XIX, do art. 47, 
da Lei Complementar nº 53.

Projeto de Lei nº 113/16, autor Poder Executivo, altera a redação de dispositivos da Lei nº 3.150, 
de 22/12/2005, que consolida e atualiza a Lei nº 2.207, de 29/12/2000.

Informativo produzido pelas Diretorias de Relações Institucionais e Comunicação Social

N˚ 15 | Junho | Campo Grande | Mato Grosso do Sul www.al.ms.gov.br

Deputados vão acompanhar execução de 
R$ 96,4 milhões em segurança

Segurança

Governo do Estado anunciou investimento de R$ 96,4 milhões na área da segurança 
pública até 2018. Deputados elogiaram a medida e asseguraram o acompanhamento 
da execução dos recursos. Leia mais.

Clique AquiACOMPANHE A AÇÃO PARLAMENTAR

Projetos Aprovados em primeira discussão
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 de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei nº 1/16, autor Poder Executivo, organiza a assistência social sob a forma do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS).

Projetos Aprovados em segunda discussão
Projeto de Lei nº 21/16, autor deputado Marquinhos Trad (PSD), dispensa a exigência, pela admi-
nistração pública estadual, direta, indireta, de autenticação de cópia, em cartório, de documentos 
pessoais e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 45/16, autor deputado Felipe Orro (PSDB), veda ao fornecedor impedir ou di-
ficultar 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 32/16, autor deputado Professor Rinaldo (PSDB), institui o Dia do Farmacêutico.

Projetos Aprovados em discussão única
Projeto de Resolução nº 16/16, autor deputado George Takimoto (PDT), concede Título de Cida-
dão Sul-mato-grossense ao Sr. Carlos Wagner Guaritá Marques.

Projeto de Resolução nº 19/16, autor deputado Lidio Lopes (PEN), concede Título de Cidadão Sul-
-mato-grossense ao Sr. Claudineis Galinari.

Projeto de Resolução nº 20/16, autor deputado Coronel David (PSC), concede Título Honorífico de 
Cidadão Sul-mato-grossense ao Padre José Battisti.

Projeto de Resolução nº 21/16, autor deputado Coronel David (PSC), concede Título Honorífico de 
Cidadão Sul-mato-grossense ao Professor Doutor Durval Batista Palhares.

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.

Projeto Aprovado em redação final
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 - Regimento Interno.

Projeto de Lei nº 17/16, autor deputado Maurício Picarelli (PSDB), trata sobre a realização do exa-
me preventivo de câncer de mama e colo de útero, anualmente, em todas as servidoras públicas, 
inclusive as contratadas e que prestem serviços em órgãos públicos.

Vetos Discutidos e Votados
Veto Total ao Projeto de Lei nº 150/15, autor deputado Marquinhos Trad (PSD), cria o Progra-
ma de Apoio Técnico aos Municípios para Eficientização da Arrecadação dos Tributos Municipais. 
Mantido. Arquivado.

Veto Total ao Projeto de Lei nº 179/15, autor deputado Lidio Lopes (PEN), dispõe sobre a reali-
zação de exames de detecção de mutação genética de genes BRCA 1 e BRCA 2 em mulheres com 
histórico familiar do diagnóstico de câncer de mama ou ovário. Mantido. Arquivado.

Veto Total ao Projeto de Lei nº 128/15, autor deputado Renato Câmara (PMDB), insere a educa-
ção financeira na grade curricular da Rede Pública Estadual de Ensino. Mantido. Arquivado.
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