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Caarapó

Comissão de Assuntos Indígenas promove
reunião e vai elaborar relatório sobre conflito

A elaboração do relatório que vai ser entregue no Ministério da Justiça em Brasília foi definida
após reunião no Sindicato Rural de Caarapó e contou com a participação de parlamentares da
Comissão Permanente de Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas e do 1º secretário
da Assembleia Legislativa, deputado Zé Teixeira (DEM). Durante as sessões desta semana, os
deputados Zé Teixeira e Mara Caseiro (PSDB) usaram a tribuna para relatar o clima de medo
gerado após o confronto em Caarapó. Leia mais.

Convênio

Sessão Ordinária

ALMS e Anoreg celebram melhoria
dos serviços notariais e registrais

Parlamento Jovem realiza 5ª sessão e
recebe estudantes de Bonito

A relação da Assembleia Legislativa com
as instituições públicas e privadas afeta,
de forma direta, a vida dos cidadãos sulmato-grossenses. O Termo de Cooperação
Técnica celebrado com a Associação
dos Notários e Registradores do Estado
(Anoreg) prevê que todas as matérias
legislativas ligadas ao setor possam ser
discutidas antes da apresentação em
Plenário. Leia mais.

Os deputados estudantes se reuniram
para mais uma sessão ordinária do
projeto Parlamento Jovem, promovido
pela Escola do Legislativo Ramez
Tebet da Assembleia Legislativa de
Mato Grosso do Sul. Além do trabalho
parlamentar, eles receberam estudantes
da Escola Estadual Bonifácio Camargo,
da cidade de Bonito (MS) e participaram
de palestra. Leia mais.

Fronteira

Guerra do tráfico ameaça fronteira e
deputados cobram mais segurança
A extensão das fronteiras e a proximidade dos principais centros produtores de maconha e cocaína colocam Mato Grosso do Sul em posição estratégica nos negócios das
drogas. Nos últimos dias, vários pessoas foram assassinadas em Pedro Juan Caballero
em decorrência do domínio do narcotráfico. Os ataques têm causado medo e a população vive a insegurança. Na sessão desta quarta-feira (22/6) os deputados apresentaram
requerimento, solicitando uma audiência com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, a fim de deflagrar ações urgentes para região fronteiriça. Leia mais.

Assistência Social

Audiência

Reunião apoia manifesto contra
“desmonte” da Assistência Social

Saúde da mulher e combate à
mortalidade materna foram temas

Algumas medidas em estudo pelo Governo
Federal podem resultar no verdadeiro
“desmonte” das políticas de assistência
social em todo o Brasil, na avaliação de
representantes dos gestores municipais e
do Governo do Estado, que se reuniram com
deputados estaduais, nesta terça-feira (21/6),
na Presidência da Casa de Leis. Leia mais.

De acordo com a Organização Mundial
de Saúde (OMS) em dados divulgados
em maio deste ano, mais de 800
mulheres morrem todos os dias devido
a complicações na gravidez e no parto.
Em 2015 foram sete mortes maternas em
Campo Grande. Leia mais.
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PLENÁRIO Semana de 14 a 16/6/2016
Projetos Apresentados
Projeto de Resolução nº 23/16, autora deputada Mara Caseiro (PSDB), concede Comenda do Mérito Legislativo ao Senhor Fernando César Paiva.
Projeto de Resolução nº 24/16, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), concede Título de Cidadão Sul-mato-grossense ao Senhor Paulo Horto.
Projeto de Resolução nº 25/16, autora deputada Mara Caseiro (PSDB), concede título honorífico
de Cidadão Sul-mato-grossense à Senhora Alaíde de Sá Bezerra Pereira.
Projeto de Decreto Legislativo nº 3/16, autor Poder Executivo, ratifica Convênios ICMS, Protocolos ICMS e Ajustes SINIEF, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária
(CONFAZ).
Projeto de Lei nº 113/16, autor Poder Executivo, autoriza a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL) a doar, com encargo, à Fundação Universidade Federal da Grande Dourados, o imóvel que especifica.
Projeto de Lei nº 114/16, autor Poder Executivo, altera a redação dos incisos I e II do art. 3º da Lei
nº 3.807, de 17/12/2009.
Projeto de Lei nº 115/16, autor Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Estadual a doar, com
encargo, ao Município de Rio Verde de Mato Grosso, o imóvel que especifica.
Projeto de Lei nº 116/16, autor Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Estadual a doar, com
encargo, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), o imóvel que especifica.
Projeto de Lei nº 117/16, autor deputado Junior Mochi (PMDB), altera a redação e acrescenta dispositivo à Lei n. 3.953, de 11/08/2010, que dispõe sobre o combate ao abuso e à exploração sexual
de crianças e adolescentes, por pessoas jurídicas titulares de benefícios ou incentivos fiscais.
Projeto de Lei nº 118/16, autor deputado Professor Rinaldo (PSDB), isenta pessoas em processo
de tratamento oncológico ou renal, obrigados a deslocamentos periódicos, do pagamento de pedágio nas rodovias.
Projeto de Lei nº 119/16, autor deputado Pedro Kemp (PT), declara de Utilidade Pública o Conselho Comunitário de Segurança da Comarca de Sonora.
Projeto de Lei nº 120/16, autor Poder Executivo, altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 4.416, de
16/10/2013.
Projeto de Lei nº 121/16, autor Poder Executivo, altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 3.596, de
10/12/2008.

Projetos Aprovados em primeira discussão
Projeto de Lei nº 219/15, autor deputado de Lidio Lopes (PEN), implementa atividades com fins educativos para reparar danos causados no ambiente escolar na rede Pública Estadual - “Lei Harfouche”.
Projeto de Lei Complementar nº 8/16, autor Tribunal de Contas, dispõe sobre a organização do
Tribunal de Contas e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 94/16, autor Poder Judiciário, trata sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário.

Projetos Aprovados em segunda discussão
Projeto de Lei nº 277/15, autor deputado Professor Rinaldo (PSDB), trata sobre a instalação de
dispositivo de segurança com inundação fumígena nos locais onde se encontram os caixas eletrônicos dos estabelecimentos bancários.
Projeto de Lei nº 49/16, autor deputado Renato Câmara (PMDB), institui a Semana Estadual da
Água em Mato Grosso do Sul, que será comemorada de 16 a 22 de março.
Projeto de Lei nº 58/16, autora deputada Mara Caseiro (PSDB), trata sobre os procedimentos adotados pela Autoridade Policial para registro de ocorrências de crimes de furto e roubo de aparelho
de telefonia móvel celular.
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 51/16, autor deputado Renato Câmara (PMDB), obriga as concessionárias de
serviços públicos de abastecimento de água tratada e/ou coleta e tratamento de esgoto sanitário
sediadas no Estado a divulgar 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 77/16, autor deputado Cabo Almi (PT), dispõe sobre os produtos essenciais e
disciplina regras e prazos para o caso de vício.
Projeto de Lei Complementar nº 7/16, autor Poder Executivo, altera a redação do § 5º do art. 7º
da Lei Complementar nº 53, de 30/08/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares de
Mato Grosso do Sul.

Projetos Aprovados em discussão única
Projeto de Lei nº 41/16, autor deputado João Grandão (PT), declara de utilidade pública a Instituto
Sementes do Futuro, em Bandeirantes.
Projeto de Resolução nº 17/16, autora deputada Grazielle Machado (PR), concede a Comenda do
Mérito Legislativo a Senhora Délia Godoy Razuk.
Projeto de Resolução nº 18/16, autora deputada Grazielle Machado (PR), concede Título Honorífico
de Cidadão Sul-mato-grossense a advogada Caroline Mendes Dias.

Projeto Aprovado em redação final
Projeto de Resolução nº 16/15, autoria Mesa Diretora e Lideranças, dá nova redação a disposições
do anexo da Resolução nº 65, de 17/12/2008 - Regimento Interno.

Vetos Discutidos e Votados
Veto Total ao Projeto de Lei nº 240/15, autor Marquinhos Trad (PSD), propõe a criação de dispositivo eletrônico de reclamação do consumidor, por meio de aplicativo eletrônico. Mantido. Arquivado.
Veto Total ao Projeto de Lei nº 259/15, autor deputado Professor Rinaldo (PSDB), obriga a instalação de para-raios ou sistemas de detecção de descargas elétricas atmosféricas. Mantido. Arquivado.
Veto Total ao Projeto de Lei nº 248/15, autor deputado Marquinhos Trad (PSD), possibilita estender
aos devedores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) o direito de parcelar o débito em 10 vezes. Mantido. Arquivado.
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