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Interlocução

Seminário

Comissão de deputados vai intermediar negociação 
salarial de servidores

Frente Fundiária estuda propostas para questões 
agrárias

Os parlamentares estaduais criaram uma comissão para intermediar as discussões 
relacionadas ao reajuste salarial anual entre os servidores públicos e o Governo do Estado. 
Representantes das diversas categorias lotaram o plenário durante a sessão de terça-feira 
(6/6). Compõem a comissão os seguintes parlamentares: Mara Caseiro (PSDB) e Coronel 
David (PSC) do Bloco Parlamentar I, Paulo Corrêa (PR) e Dr. Paulo Siufi (PMDB) do Bloco 
Parlamentar II, e pelo PT, o deputado Cabo Almi. Leia mais.

A Frente Parlamentar da Regularização Fundiária se reuniu mais uma vez na tarde de quarta-feira 
(7/6). O trabalho tem 20 instituições parceiras na busca de propostas para as questões da reforma 
agrária. Quatro palestras fizeram parte do Seminário Desafios e Perspectivas da Regularização 
Fundiária. De acordo com o coordenador da Frente Parlamentar, deputado Renato Câmara (PMDB), 
o resultado foi positivo. Leia mais.

Deputados propõem criação de CPI 
para investigar denúncias de propina

Na semana do meio ambiente,  
ALMS recebe proposta ambiental 

Parlamentares que compõem a comissão 
que apura denúncia de eventual crime de 
responsabilidade do Governador do Estado, 
Reinaldo Azambuja (PSDB), sugeriram a 
criação de uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI). A proposta que surgiu 
durante a reunião de trabalho, será levada 
para análise em plenário na Casa de Leis. 
O objetivo da CPI é tornar a investigação 
mais ampla, de forma que os parlamentares 
possam averiguar a veracidade dos fatos 
narrados nas denúncias. Compõem a 
comissão os deputados, Paulo Corrêa (PR), 
presidente, Flavio Kayatt (PSDB), relator, 
Pedro Kemp (PT), Dr. Paulo Siufi (PMDB) 
e Renato Câmara (PMDB), este último 
suplente do deputado Eduardo Rocha 
(PMDB). Leia mais.

No dia mundial do meio ambiente (5/6), 
o presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Junior Mochi (PMDB), recebeu do 
governador do Estado, Reinaldo Azambuja 
(PSDB), o projeto de Lei que institui a Política 
Estadual de Educação Ambiental. A entrega 
aconteceu no Centro de Convenções Rubens 
Gil de Camilo em comemoração a data. Em 
seu pronunciamento, Mochi disse que um 
dos caminhos para um futuro sustentável 
está na educação, pela importância na 
formação dos cidadãos para uma reflexão 
crítica e uma ação social transformadora. 
“Acredito que o sucesso para a construção 
de uma sociedade mais consciente ao 
meio ambiente passa pelas salas de aulas”, 
destacou o presidente. Leia mais.

Comissão EspecialMeio Ambiente

Projetos Aprovados em primeira discussão

Projeto de Lei nº 68/17, autor deputado Renato Câmara (PMDB), estabelece medidas de proteção ao 
consumidor na publicidade de combustíveis que diferencie preços para pagamento à vista em dinhei-
ro ou débitos dos preços para pagamento em cartão de crédito, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 72/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), dispõe sobre as normas de cobrança 
de preços pelos estacionamentos particulares localizados no Estado de Mato Grosso do Sul e dá ou-
tras providências.

Projeto de Lei nº 78/17, autor deputado Renato Câmara (PMDB), trata sobre a exigibilidade do IPVA 
sobre veículos furtados ou roubados, o direito à repetição e indébito, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 84/17, autores deputados Pedro Kemp (PT), Zé Teixeira (DEM) e Junior Mochi (PMDB), 
inclui no Calendário de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul o “Dia Estadual do Auditor de Con-
trole Externo”.

Projeto de Lei nº 93/17, autor deputado Zé Teixeira (DEM), altera a redação do Artigo 2º da Lei Estadu-
al n° 4.086, de 20 de setembro de 2011, que dispõe sobre a concessão de gratuidade e ou de desconto 
no Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de passageiros do Estado de Mato Grosso do Sul.

Projetos Aprovados em segunda discussão

Projeto de Lei nº 39/17, autora deputada Mara Caseiro (PSDB), dispõe sobre a obrigatoriedade da 
rede pública e privada de saúde oferecer leito separado para mães de natimorto e mães com óbito 
fetal e, se necessário ou solicitado, com acompanhamento psicológico.

Projeto de Lei nº 54/17, autor deputado Felipe Orro (PSDB), inclui no Calendário Oficial de Eventos 
do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei n° 3.945, de 4 de agosto de 2010, a encenação da 
peça teatral ”PAIXÃO DE CRISTO” no Município de Aquidauana/MS.

Projetos Aprovados em discussão única

Projeto de Lei nº 231/16, autor deputado João Grandão (PT), declara de utilidade pública estadual a 
Associação dos Agricultores Familiares do Assentamento Savana (AFA-SAVANA), em Japorã.

Projeto de Resolução nº 18/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), cria a Comenda e o Diploma 
de Honra ao Mérito Legislativo em homenagem a ”Colônia Portuguesa”, no âmbito do Estado de Mato 
Grosso do Sul, e dá outras providências.

PLENÁRIO Semana de 6 a 8/6/2017 

Clique AquiACOMPANHE A AÇÃO PARLAMENTAR

Projetos Apresentados 

Projeto de Lei nº 109/17, autor Poder Executivo, institui a Política de Educação Ambiental e dá outras 
providências.

Projeto de Lei nº 110/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), dispõe sobre a Jornada de Trabalho 
dos Profissionais de Assistência Social e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 111/17, autor deputado João Grandão (PT), declara como Patrimônio Histórico, Cul-
tural e Imaterial do Estado de Mato Grosso do Sul a Viola Caipira Sul-Mato-Grossense.

Emenda Modificativa nº 1, Projeto nº 12/17, autor deputado João Grandão (PT), modifica o art. 1º do 
Projeto de Resolução n. 12/2017, passando a tramitar com nova redação.

Emenda Supressiva nº 2, Projeto nº 12/17, autor deputado João Grandão (PT), suprimi o art. 2º do 
Projeto de Resolução n. 12/2017.

Emenda Modificativa nº 1, Projeto nº 73/17, autor deputado Eduardo Rocha (PMDB), altera a reda-
ção do art. 1º do Projeto.

Projeto de Decreto Legislativo nº 6/17, autor Poder Executivo, submete à apreciação da Casa de 
Leis os Convênios: ICMS; Ajustes SINIEF e Protocolos ICMS, celebrados no âmbito Conselho Nacional 
de Política Fazendária (CONFAZ).

Rádio e TV Assembleia ampliam 
transparência no Poder Legislativo

Mães solicitam apoio aos deputados 
para apurar denúncias na APAE

Os veículos de comunicação da Casa de 
Leis estão com novidades. A Rádio e TV 
Assembleia inovaram a programação, 
trazendo informações sobre as leis que 
têm transformado a vida da população 
sul-mato-grossense. A Rádio Assembleia 
produz boletins diários que são enviados 
às emissoras de rádios de Campo Grande e 
do interior. O material contém informações 
sobre as sessões, projetos, audiências e 
demais ações legislativas. A TV Assembleia 
acrescentou na grade o programa MS em 
Discussão que mostra os principais trechos 
das audiências públicas realizadas na Casa 
de Leis. Reportagens especiais também 
estão sendo veiculadas. Os conteúdos da TV 
e Rádio Assembleia estão disponíveis para 
download no site da Casa de Leis. Leia mais.

Deputados estaduais visitarão a sede 
da Associação dos Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE) para apurar 
denúncias de má gestão formalizadas 
por mães de crianças assistidas na 
instituição. Elas participaram da sessão 
plenária de quarta-feira (7/6) e pediram 
ajuda aos parlamentares. “Entendemos 
que, quando os senhores destinam 
recursos de emendas ou a APAE recebe 
outros recursos públicos, eles devem 
ser utilizados para um atendimento de 
qualidade a quem precisa, mas hoje 
as órteses e próteses são de baixa 
qualidade”, afirmou Carolina Espínola 
Corrêa. As mães querem saber de 
que forma os recursos estão sendo 
investidos pela instituição e cobram 
mais transparência nos contratos com os 
fornecedores de órteses e próteses. Leia 
mais.
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