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Primeiro na História

Assembleia Legislativa realiza 1º concurso 
público em setembro com 80 vagas

O primeiro concurso público da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul será realizado 
dia 25 de setembro, para provimento de 80 vagas, distribuídas em 21 cargos de níveis médio 
e superior. O edital do certame foi assinado pelo presidente da Casa de Leis, Junior Mochi 
(PMDB), durante ato que reuniu deputados, representantes da Fundação Carlos Chagas (FCC), 
do Ministério Público Estadual (MPE) e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS). Leia mais 
informações e veja o Edital no link abaixo: Leia mais.

Ação Parlamentar

Junior Mochi faz balanço do semestre 
com 153 projetos aprovados

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Junior Mochi (PMDB), 
apresentou o balanço de atividades parlamentares do primeiro semestre legislativo de 2016. 
Foram 153 propostas aprovadas neste período. Das aprovações, 109 foram Projetos de Lei 
(PL), 30 Projetos de Resoluções (PR), oito Projetos de Lei Complementares (PLC), três Projetos 
de Emendas à Constituição (PEC) e três Projetos de Decretos Legislativos (PDL). Em 2016, ainda 
foram apreciados 32 vetos. Leia mais.

PLENÁRIO Semana de 12 a 14/7/2016

Projetos Apresentados 
Projeto de Lei nº 139/16, autor Poder Executivo, institui os Projetos Lote Urbanizado, Aquisição, 
Autoconstrução, Reforma e Ampliação de Unidade Habitacional para População de Baixa Renda 
de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei nº 140/16, autor Poder Executivo, aprova a tabela de subsídio dos servidores da 
carreira Perito Oficial Forense (POC-300), integrante das categorias funcionais do Grupo Polícia Civil.

Projeto de Lei nº 141/16, autor deputado Pedro Kemp (PT), trata sobre o combate ao assédio 
moral, assédio sexual e a cultura do estupro por pessoas jurídicas titulares de benefícios ou incen-
tivos fiscais, financeiro-fiscais no Estado de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei nº 142/16, autor deputado Lidio Lopes (PEN), denomina “TRÂNSITO JARA” a Rodo-
via MS-295, no trecho compreendido entre o município de Paranhos até o trevo de acesso aos 
municípios de Amambai e Tacuru.

Projeto de Lei nº 143/16, autor deputado Amarildo Cruz (PT), declara como Patrimônio His-
tórico e Cultural do Estado de Mato Grosso do Sul, a Rapadura Artesanal e o Festival Anual de 
Furnas do Dionísio.

Emenda Modificativa nº 2, Projeto nº 14/16, autor deputado Beto Pereira (PSDB), altera-se dispo-
sição do art. 241 da Lei Complementar 114/2005 contidas no art. 1º do Projeto de Lei em epígrafe.
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Projetos Aprovados em segunda discussão
Projeto de Lei nº 105/16, autor Poder Executivo, trata sobre as diretrizes para elaboração e exe-
cução da lei orçamentária de 2017.

Projeto de Lei nº 131/16, autor Ministério Público Estadual, dispõe sobre a revisão dos venci-
mentos-base dos servidores do Quadro de Servidores do Ministério Público do Estado de Mato 
Grosso do Sul.

Projeto de Lei nº 128/16, autoria Mesa Diretora, altera a redação do caput dos arts. 2º e 6º da 
Lei Estadual nº 4.657, de 23/4/2015, que trata sobre o Programa de Aposentadoria Incentivada 
(PAI) do Poder Legislativo.

Projeto de Lei Complementar nº 6/16, autor Poder Executivo, altera a redação de dispositivos 
da Lei Complementar nº 114, de 19/12/2005.

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 de Mato Grosso do Sul, nos termos 
que especifica.

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, sobre o Estatuto dos Policiais Militares de Mato Grosso do Sul.

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 Lei nº 138/16, autor Poder Executivo, dispõe sobre a reorganização da carreira Ges-
tão de Medidas Socioeducativas, integrada por cargos efetivos do Plano de Cargos, Empregos e 
Carreiras do Poder Executivo; reestrutura o quadro de pessoal de Medidas Socioeducativas da 
Secretaria de Justiça e Segurança Pública, e dá outras providências.

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

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 Corpo de Bombeiros Militar, 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), e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 140/16, autor Poder Executivo, aprova a tabela de subsídio dos servidores da 
carreira Perito Oficial Forense (POC-300), integrante das categorias funcionais do Grupo Polícia Civil.

Projeto de Lei nº 133/16, autor Poder Executivo, trata 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 139/16, autor Poder Executivo, institui os Projetos Lote Urbanizado, Aquisição, 
Autoconstrução, Reforma e Ampliação de Unidade Habitacional para População de Baixa Renda 
de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 121/16, autor Poder Executivo, altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 3.594, 
de 10/12/2008 e fixa a reserva de vagas oferecidas nos concursos públicos em 20% aos candi-
datos negros aprovados.

Projetos Aprovados em discussão única
Projeto de Lei nº 119/16, autor deputado Pedro Kemp (PT), declara de Utilidade Pública o Con-
selho Comunitário de Segurança da Comarca de Sonora, em Sonora.

Projeto de Resolução nº 29/16, autor deputado Angelo Guerreiro (PSDB), concede Medalha de 
Mérito Legislativo ao Senhor Walter Souza Barbosa.

Projeto de Lei nº 123/16, autor Poder Judiciário, denomina Desembargadora Marilza Lucia o 
prédio do Fórum da Comarca de Terenos.

Projetos Aprovados em redação final
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), e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 246/15, autor deputado Amarildo Cruz (PT), autoriza ao Poder Público a insti-
tuir na Rede Pública Estadual de Ensino atividades de Psicomotricidade Relacional.

Projeto de Lei nº 299/15, autor deputado Beto Pereira (PSDB), obriga a instalação de geradores 
de energia elétrica nos hospitais públicos e privados.
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