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Concurso Público

Agências do Banco do Brasil recebem
inscrições para concurso da ALMS

Representantes do Banco do Brasil (BB), com mais de cinco mil agências no país e responsável pelo
recebimento das inscrições para o primeiro concurso público da Casa de Leis, foram recebidos
pelo presidente da ALMS, Junior Mochi (PMDB) e o primeiro secretário, Zé Teixeira (DEM). Além das
agências do BB, os candidatos ao concurso podem contar com os correspondentes bancários nos
postos dos Correios e o site do Banco para os clientes. Leia mais.

Menos Uma

Apelo

Deputados comemoram queda 		
da taxa da vistoria veicular

Aprovados em concurso 			
da Defensoria pedem Apoio

Durante sessão desta quarta-feira
(3/8) na Assembleia Legislativa, os
deputados estaduais Pedro Kemp
(PT) e Cabo Almi (PT) discursaram
em nome da bancada do Partido dos
Trabalhadores em comemoração
ao fim da taxa da vistoria veicular
obrigatória a automóveis com mais de
cinco anos de fabricação. Leia mais.

Os deputados estaduais receberam um
apelo na manhã desta quinta-feira (4/8),
por parte dos candidatos aprovados
no 17º Concurso Público da Defensoria
Pública Estadual, que pedem para ser
convocados. Segundo a representante do
grupo de 77 aprovados, Ester Quintanilha
Nogueira, há 92 cargos vagos e 25
comarcas sem defensor em MS. Leia mais.

Lei Maria da Penha

Subsecretária de Políticas Públicas
para Mulheres divulga Agosto Lilás

Este mês de agosto é marcado pelos 10 anos de sanção da Lei Maria da Penha, criada para
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Em Mato Grosso do Sul, a
Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres realiza a Campanha “Agosto Lilás”, que tem
como objetivo sensibilizar a sociedade. A Assembleia Legislativa também será um espaço de
difusão das informações sobre as garantias e direitos das mulheres. Leia mais.

ACOMPANHE A AÇÃO PARLAMENTAR

Clique Aqui

PLENÁRIO Semana de 2 a 4/8/2016
Projetos Apresentados
Projeto de Lei nº 144/16, autora deputada Grazielle Machado (PR), trata sobre a obrigatoriedade
de os hospitais, clínicas e laboratórios utilizarem protetor de pescoço em pacientes que serão submetidos a exames de raio X odontológico, mamografia ou tomografia, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 145/16, autor deputado Professor Rinaldo (PSDB), altera a Lei Estadual n.º 3.953,
de 11/8/2010, sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, por
pessoas jurídicas titulares de benefícios ou incentivos fiscais, financeiro-fiscais no Estado de Mato
Grosso do Sul.
Projeto de Lei nº 146/16, autor Tribunal de Justiça, regulamenta a Emenda Constitucional que
acrescenta o art. 112-A à Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul; promove elevação de
comarcas à categoria de segunda entrância; altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 1.511, de
5/7/1994.
Projeto de Lei nº 147/16, autor Tribunal de Justiça, cria Vara Judicial na estrutura do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul e promove alterações na Lei nº 1.511, de 5/7/1994.
Projeto de Lei nº 148/16, autor deputado Cabo Almi (PT), trata sobre o cônjuge ou à pessoa em
união estável do consumidor responsável pela unidade consumidora o direito de fazer constar na
fatura de serviços o seu nome.
Projeto de Lei nº 149/16, autor Tribunal de Justiça, cria cargos de desembargador a compor a
estrutura de pessoal da magistratura do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul e modifìca dispositivos da Lei nº 1.511, de 5/7/1994.
Projeto de Lei nº 150/16, autor Defensoria Pública, trata sobre a revisão do vencimento-base dos
servidores do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares da Defensoria Pública do Estado de Mato
Grosso do Sul.
Projeto de Resolução nº 30/16, autor deputado Amarildo Cruz (PT), altera o inciso XIII e seus
dispositivos do artigo 46 do Anexo da Resolução 65/08 (Regimento Interno) para incluir os Quilombos no âmbito da referida Comissão Permanente.
Projeto de Emenda Constitucional nº 5/16, autor Poder Executivo, acrescenta o art. 112-A à
Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul.

Projetos Aprovados em primeira discussão
Projeto de Resolução nº 27/16, autor deputado João Grandão (PT), altera a redação de dispositivos do Anexo da Resolução n. 65/08 - Regimento Interno.
Projeto de Lei nº 125/16, autor Poder Executivo, altera e acrescenta dispositivos à Lei Estadual nº
4.335, de 10/4/2013, que institui o Código de Segurança Contra Incêndio, Pânico e Outros Riscos.
Projeto de Lei Complementar nº 10/16, autor Poder Executivo, altera a redação de dispositivos
dos arts. 16 e 52 da Lei Complementar nº 188, de 3/4/2014, sobre a Organização Básica do Corpo
de Bombeiros Militar do Estado.
Projeto de Lei Complementar nº 11/16, autor Poder Executivo, altera a redação do inciso III do §
3º do art. 67-B da Lei Complementar nº 114, de 19/12/2005, que aprova a Lei Orgânica da Polícia
Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, dispõe sobre sua organização institucional e as carreiras,
os direitos e as obrigações dos seus membros.
Projeto de Lei nº 3/16, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), determina a instalação de
câmeras nos pet shops.
Projeto de Lei nº 28/16, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), institui o Dia Estadual da
Cultura e cria a Medalha de Mérito Legislativo Cultural.
Projeto de Lei nº 129/16, autora deputada Mara Caseiro (PSDB), inclui no Calendário Oficial de
Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul o Dia do Fiscal Estadual Agropecuário a ser comemorado no dia 21 de maio.
Projeto de Lei nº 124/16, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), proíbe comercialização de
refrigerantes em escolas de educação básica.

Projetos Aprovados em segunda discussão
Projeto de Lei nº 10/16, autor deputado Cabo Almi (PT), obriga as montadoras de veículos por
intermédio de suas concessionárias ou importadoras, a fornecerem carro reserva similar, de frota
própria ou locado, aos proprietários de automóveis que ficarem impossibilitados da utilização do
veículo por mais de 15 dias por falta de peças originais de reposição ou por qualquer outro motivo
que impossibilite a realização dos serviços necessários de responsabilidade do fabricante durante
o prazo de garantia contratual.
Projeto de Lei nº 82/16, autor deputado Maurício Picarelli (PSDB), obriga a instalação de locais
para higienização das mãos, nos estabelecimentos que menciona.
Projeto de Emenda Constitucional nº 3/16, autor deputado Pedro Kemp (PT), acrescenta o inciso XXI ao art. 27 da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Resolução nº 3/15, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), altera e modifica
disposições no anexo da Resolução nº 65/08 de 17/12/2008 e institui a Comissão de Defesa dos
Direitos da Mulher e Combate à Violência Doméstica e Familiar.
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