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Deputado anuncia investigação do 
MPE contra suposta fraude no fundo

Sinal da TV Assembleia na internet 
agora é transmitido em Full HD

O parlamentar já havia denunciado o 
sumiço de quase R$ 110 milhões dos 
cofres da Previdência Municipal e agora 
o procurador-geral de Justiça, Paulo 
Cezar dos Passos, determinou a abertura 
de inquérito para apurar suposto rombo 
nas contas da previdência municipal. 
Leia mais.

A partir de agora, o sinal da TV ALMS 
na internet está sendo transmitido em 
Full HD (Full High Definition).Trata-se 
de importante avanço tecnológico na 
divulgação dos trabalhos realizados na 
Casa de Leis. Basta acessar o portal da 
Assembleia Legislativa de Mato Grosso 
do Sul por meio do link www.al.ms.gov.
br/tvassembleia e clicar no banner da 
TV. Leia mais.

Previdência MunicipalTV ALMS

Amarildo reforça importância de 
preservação ambiental 

Governo do Estado empenhou mais 
de R$ 882 milhões na área da saúde

O deputado estadual Amarildo Cruz 
(PT) pediu apoio do plenário na análise 
do Projeto de Lei 126/2016, que cria o 
Complexo de Preservação, Proteção e 
Recuperação Ambiental dos Poderes do 
Estado de Mato Grosso do Sul que vai 
estabelecer novas normas de proteção à 
fauna, flora e belezas naturais. Leia mais.

O relatório foi apresentado para a 
Comissão Permanente de Saúde da 
Assembleia Legislativa. A prestação de 
contas foi dirigida por Maurício Peralta 
e Robson Fukuda, superintendente de 
administração e chefe de gabinete da 
secretaria, respectivamente. Leia mais.

Parque dos PoderesSaúde

Concurso Público

Assembleia apresenta minuta de edital de 
concurso ao MPE e publica no próximo dia 15

A comissão designada pela Mesa Diretora para organizar o primeiro concurso público da 
Assembleia Legislativa se reuniu com o promotor de justiça Fabio Ianni Goldfinger, designado 
pela Procuradoria Geral de Justiça para acompanhar os trabalhos da comissão. Leia mais.

Educação

Audiência pública debate projeto de 
medidas educativas nas escolas

Especialistas da área de educação, deputados e a população participaram de audiência pública 
para debater o Projeto de Lei 219/2015, que dispõe sobre a implementação de atividades com 
fins educativos para reparar danos causados no ambiente escolar na rede pública estadual. 
Leia mais.

PLENÁRIO Semana de 5 a 7/7/2016

Projetos Apresentados 
Projeto de Lei nº 130/16, autor Poder Executivo, altera a redação de dispositivos da Lei nº 1.963, 
de 11/6/1999, que cria o Fundersul.

Projeto de Lei nº 131/16, autor Ministério Público, trata sobre a revisão dos vencimentos-base 
dos servidores do Quadro de Servidores do Ministério Público do Estado.

Projeto de Lei nº 132/16, autora deputada Grazielle Machado (PR), cria o Dia Estadual do Coope-
rativismo, a ser comemorado, anualmente, no dia 02 de julho.

Projeto de Lei nº 133/16, autor Poder Executivo, dispõe sobre a transformação do sistema remu-
neratório em subsídio, estabelece tabela própria para cargos de carreiras dos Grupos IX Institu-
cional e X Governamental, que menciona, integrantes do Plano de Cargos, Empregos e Carreiras 
do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 134/16, autor Poder Executivo, altera a redação de dispositivos das Leis que 
menciona, estabelece tabelas de subsídio dos servidores das categorias funcionais integrantes 
das carreiras do Plano de Cargos, Empregos e Carreiras da administração direta, das autarquias e 
das fundações do Poder Executivo do Estado, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 135/16, autor Poder Executivo, altera a redação de dispositivos das Leis que 
menciona, estabelece tabelas de vencimento base dos servidores das categorias funcionais in-
tegrantes das carreiras do Plano de Cargos, Empregos e Carreiras da administração direta, das 
autarquias e das fundações do Poder Executivo do Estado, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 136/16, autor Poder Executivo, altera a redação e acrescenta dispositivos à Lei 
nº 2.387, de 26/12/2001, que fixa a remuneração dos cargos integrantes do Grupo Ocupacional 
Tributação, Arrecadação e Fiscalização (TAF).

Projeto de Lei nº 137/16, autor deputado Marquinhos Trad (PSD), dispõe sobre a reserva de 
vagas de estacionamento especial para gestantes e pessoas acompanhadas de crianças de colo.

Projeto de Lei nº 138/16, autor Poder Executivo, trata sobre a reorganização da carreira Gestão 
de Medidas Socioeducativas, integrada por cargos efetivos do Plano de Cargos, Empregos e Car-
reiras do Poder Executivo, reestrutura o quadro de pessoal de Medidas Socioeducativas da Secre-
taria de Justiça e Segurança Pública, e dá outras providências.

Projeto de Lei Complementar nº 13/16, autor Poder Executivo, acrescenta o art. 55-C à Lei Com-
plementar nº 053, de 30/8/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares de Mato Gros-
so do Sul.

Projeto de Lei Complementar nº 14/16, autor Poder Executivo, altera e acrescenta dispositivos 
à Lei Complementar nº 114, de 19/12/2005.

Projeto de Lei Complementar nº 15/16, autor Poder Executivo, altera a redação de dispositivos 
da Lei Complementar nº 127, de 15/5/2008, aprova a tabela de subsídio dos servidores integran-
tes das categorias funcionais das Carreiras Polícia Militar e dá outras providências.

Projeto de Lei Complementar nº 16/16, autor Poder Executivo, altera e acrescenta dispositivos à 
Lei Complementar nº 95, de 26/12/2001, e à Lei Complementar nº 155, de 9/12/2011.

Projeto de Lei Complementar nº 17/16, autor Poder Executivo, altera a redação de dispositivos 
do art. 285 da Lei Complementar nº 114, de 19/12/2005.

Projeto de Resolução nº 28/16, autor Professor Rinaldo (PSDB), acrescenta letra M ao inciso VI, 
do art. 46, do Anexo da Resolução n. 65, de 17/12/2008 - Regimento Interno.

Projeto de Emenda Constitucional nº 4/16, autor Poder Executivo, altera a redação do inciso XI 
e acrescenta o § 12 ao art. 27 da Constituição do Estado.

Emenda Aditiva nº 2, Projeto nº 126/16, autor deputado Amarildo Cruz (PT), acrescenta ao artigo 
1º o parágrafo único, Declarando como Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico do Estado de 
Mato Grosso do Sul o Complexo de Preservação, Proteção e Recuperação Ambiental dos Poderes.

Emenda Aditiva nº 1, Projeto nº 112/16, autor deputado Pedro Kemp (PT), Emenda Modificativa 
que acrescenta o § 9º ao art 51 do Projeto de Lei.

Emenda Supressiva nº 1, Projeto nº 219/15, autor deputado Maurício Picarelli (PSDB), suprima-
-se ao art. 5° do Projeto de Lei em epígrafe, renumerando os demais, se necessário.

Emenda Supressiva nº 1, Projeto nº 14/16, autor deputado Beto Pereira (PSDB), suprime o art. 
2º do Projeto de Lei em epígrafe.
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Projetos Aprovados em primeira discussão
Projeto de Emenda Constitucional nº 3/16, autor deputado Pedro Kemp (PT), acrescenta o inciso XXI ao 
art. 27 da Constituição do Estado.

Projeto de Lei Complementar nº 6/16, autor Poder Executivo, altera e acrescenta dispositivos à Lei 
Complementar nº 114, de 19/12/2005.

Projeto de Lei nº 100/16, autor deputado Lidio Lopes (PEN), implanta pontos de travessia de animais 
silvestres por sob ou sobre as estradas, rodovias e ferrovias, em todo o território do Estado de Mato 
Grosso do Sul.

Projeto de Lei nº 108/16, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), restringe a comercialização de 
benzina, éter, tíner, clorofórmio, acetona e “anti-respingo de solda sem silicone”.

Projeto de Lei nº 111/16, autor deputado Cabo Almi (PT), prevê o armazenamento de dados, produção 
e divulgação de estatísticas da violência contra as pessoas idosas.

Projeto de Lei nº 113/16, autor Poder Executivo, autoriza a Agência Estadual de Gestão de Empreendi-
mentos (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 encar-
go, 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 encar-
go, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), o imóvel que especifica.

Projeto de Lei nº 120/16, autor Poder Executivo, altera e acrescenta dispositivos à Lei Estadual nº 4.416, 
de 16/10/2013, que dispõe sobre o acesso à informação nos termos que especifica.

Projetos Aprovados em segunda discussão
Projeto de Lei nº 1/16, autor Poder Executivo, organiza a assistência social, em Mato Grosso do Sul, sob 
a forma do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Projeto de Lei nº 313/15, autor deputado Renato Câmara (PMDB), prioriza tramitação de inquéritos e 
investigações policiais envolvendo ilícitos potencialmente praticados em desfavor de pessoas com idade 
igual ou superior a 60 (sessenta) anos de idade.

Projeto de Emenda Constitucional nº 2/16, autor Poder Executivo, dá nova redação ao § 2º do art. 82 
da Constituição do Estado.

Projetos Aprovados em discussão única
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 Resolução nº 24/16, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), concede Título de Cidadão 
Sul-mato-grossense ao Senhor Paulo Horto.

Projeto de Decreto Legislativo nº 3/16, autor Poder Executivo, submete à apreciação os Convênios 
ICMS, Protocolos ICMS e Ajustes SINIEF, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazen-
dária (CONFAZ).
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