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Negociação

Comissão de Interlocução debate reajuste salarial

A Comissão de Interlocução da Casa de Leis se reuniu com os representantes de diversas
categorias e com o Governo do Estado para falar sobre o reajuste salarial. Os parlamentares
que fazem parte da Comissão acompanharam a reunião que aconteceu no último dia 9 de
junho e buscam negociar uma proposta que atenda as categorias. Os servidores criticaram
o chamado ‘reajuste zero’ e a não incorporação do abono de R$ 200,00 ao salário. Uma nova
reunião está agendada para o dia 3 de julho. Leia mais.

Solidariedade

Unale

Campanha incentiva doação de
sangue na Assembleia Legislativa

ALMS é representada no encontro
dos legislativos no Paraná

Incentivar a doação de sangue entre os
servidores da Casa de Leis. Esta é a proposta
da campanha “Doar Sangue é um Gesto de
Humanidade”, realizada pela ALMS e a Rede
Hemosul. “Sabemos como é importante esse
gesto de solidariedade para tantas pessoas
e, muitas vezes, basta um estímulo para que
a gente contribua”, afirmou a coordenadora
da ação, Ignez Stephanini. Leia mais.

O deputado estadual Lidio Lopes (PEN)
participou da reunião do Colegiado dos
Presidentes das Assembleias Legislativas do
país, que aconteceu durante a 21ª edição
da Conferência Nacional dos Legisladores
e Legislativos Estaduais, em Foz do Iguaçu,
no Paraná. O parlamentar representou
a Casa de Leis de MS e participou da
reunião da Frente Nacional da Criança e do
Adolescente. Leia mais.

Investigação

Aprovada CPI das Irregularidades Fiscais
e Tributárias de MS

Durante a sessão plenária desta quarta-feira (14/6), o presidente Junior Mochi (PMDB), acolheu
o parecer da Secretaria de Assuntos Legislativos e Jurídicos da Casa de Leis, favorável à
transformação da comissão já criada em CPI. A decisão atende solicitação de Pedro Kemp (PT),
apresentada à Mesa Diretora no último dia 13 de junho, e o requerimento assinado por Paulo
Corrêa (PR) e outros nove parlamentares. Segundo os deputados, diferentemente da Comissão
Especial, a CPI detém “poderes de investigação das autoridades judiciais”, podendo determinar
diligências, perícias, requisitar e inquirir testemunhas, o que é considerado essencial para a
apuração da denúncia apresentada. Leia mais.

Diálogo

Juventude

Agentes de saúde solicitam
apoio aos deputados

Parlamento Jovem chegará
a todo MS

Agentes de saúde que trabalham em
Campo Grande participaram da sessão
plenária desta terça-feira (13/6) e
pediram o apoio dos deputados estaduais
na interlocução junto ao Governo do
Estado. Eles reivindicam a regularização
do repasse do Fundo Estadual para o
Fundo Municipal de Saúde, que garante
acréscimo no salário de cada um dos 2,4
mil agentes. Leia mais.

Foi oficializada na última quarta-feira
(14/6), por meio do Ato 6/2017, de autoria
da Mesa Diretora, a reformulação do
Regulamento do Projeto Parlamento Jovem
Sul-Mato-Grossense. Com os objetivos de
formar e promover a consciência política
entre os adolescentes e jovens, bem como
desenvolver lideranças entre os estudantes
de Ensino Fundamental e Ensino Médio, o
projeto terá a abrangência ampliada. Leia
mais.
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PLENÁRIO Semana de 13 e 14/6/2017
Projetos Apresentados
Projeto de Lei nº 112/17, autor Poder Executivo, revoga as Leis nº 2.131, de 2/8/2000, nº 3.958, de
31/8/2010, e nº 4.824, de 10/3/2016.
Projeto de Lei nº 113/17, autor Dr. Paulo Siufi (PMDB), trata sobre a jornada de trabalho dos Agentes
de promoção em Saúde, Agentes de Saúde, Agente de Saúde Comunitário (de família) e Visitador Sanitário no Estado de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei nº 114/17, autor deputado Eduardo Rocha (PMDB), proíbe o ingresso ou permanência
de pessoas utilizando capacete ou qualquer tipo de cobertura que oculte a face, nos estabelecimentos
comerciais, públicos ou abertos ao público, no Estado de Mato Grosso do Sul.

Projetos Aprovados em primeira discussão
Projeto de Lei nº 42/17, autor deputado Coronel David (PSC), cria o Cadastro Estadual de Pedófilos
em Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei nº 81/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), inclui as pessoas com Transtorno
do Espectro Autista (TEA) na lista de atendimento prioritário em estabelecimentos comerciais e
de serviços.
Projeto de Lei nº 90/17, autor deputado Renato Câmara (PMDB), estabelece a obrigatoriedade de
divulgação, nos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde públicos e privados do Estado de
Mato Grosso do Sul, da existência da notificação compulsória de violência contra a pessoa idosa, bem
como das consequências da conduta omissiva, e dá outras providências.
Projeto de Lei Nº 99/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), inclui no Calendário Cívico e Cultural
do Estado a Festa comemorativa à São Luis Orione, realizada em Campo Grande e Dourados.

Projeto Aprovado em segunda discussão
Projeto de Lei Nº 66/17, autor deputado João Grandão (PT), inclui no Anexo ao Calendário Oficial de
Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei n° 3.945, de 4/8/2010, a Festa do Peixe
realizado anualmente em Dourados.
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