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Comissão Especial

Transparência

Deputados começam trabalhos de apuração na 
Assembleia Legislativa

Mesa Diretora da Assembleia homologa resultado 
do concurso público

A primeira reunião da Comissão Especial para apurar denúncia de eventual crime de 
responsabilidade do Governador do Estado foi realizada na terça-feira (30/5).  A comissão tem 
como membros titulares os deputados, Paulo Corrêa (PR), Flavio Kayatt (PSDB), Eduardo Rocha 
(PMDB), Marcio Fernandes (PMDB) e Pedro Kemp (PT). O presidente dos trabalhos, deputado 
Paulo Corrêa, comentou o resultado do primeiro encontro, “Vamos fazer o processo o mais rápido 
possível. A primeira providência já aprovada é o envio de um requerimento para o ministro do 
Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, para que ele possa fornecer dados oficiais dessa denúncia 
que foi feita pela JBS. Então teremos uma cópia da delação premiada para trabalharmos com fatos 
reais e aí nós vamos tomar as providências cabíveis”, citou Corrêa. Leia mais.

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) homologou na terça-feira (30/5) o resultado 
final do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos. O edital 17/17 foi publicado 
no Diário Oficial do dia 26 de maio pelo Poder Legislativo e traz os nomes dos classificados. Segundo 
o 1º secretário, Zé Teixeira (DEM), transparência foi a palavra de ordem durante a realização do 
certame. “A FCC [Fundação Carlos Chagas]  é uma das instituições com maior credibilidade em todo 
o país e isso também nos deixa seguros de que realizamos tudo da melhor forma. A Casa precisa 
caminhar a passos largos para ser técnica e modernizar os trabalhos, justificou deputado Zé Teixeira. 
Leia mais.

Poder Legislativo recebe visita 
do Embaixador da Argentina

Frente do Idoso discute melhorias 
para Assistência Social e Trânsito

A Assembleia Legislativa recebeu 
durante a semana visita de cortesia do 
embaixador da Argentina no Brasil, Carlos 
Magariños; do cônsul geral da Argentina 
em São Paulo, ministro Luís Castillo, e do 
secretário da embaixada, Julián Vazeilles. 
O objetivo da visita foi estreitar as relações 
com o Poder Legislativo. O embaixador foi 
recebido pelo presidente da Assembleia 
Legislativa, Junior Mochi (PMDB), e pelos 
deputados Amarildo Cruz (PT), Herculano 
Borges (SD) e Professor Rinaldo (PSDB). 
“Foi uma visita de cortesia para iniciar 
um novo momento de integração e 
estabelecer um ambiente favorável para 
construirmos uma relação comercial”, 
afirmou o presidente. Leia mais.

Os membros da Frente Parlamentar da 
Pessoa Idosa realizaram na tarde de quarta-
feira (31/5)mais uma reunião de trabalho. 
Entre os assuntos abordados, o Programa 
“Detran vai aonde o Idoso está”, de autoria 
da Diretoria de Educação de Trânsito do 
Departamento Estadual de Trânsito de Mato 
Grosso do Sul (Detran/MS). O programa 
tem o objetivo de conscientizar as pessoas 
mais velhas, cuidadores e familiares sobre 
a dificuldade que os idosos têm com o 
trânsito. Durante a reunião o Colegiado 
Estadual de Gestores Municipais de 
Assistência Social de Mato Grosso do Sul 
(Coegemas-MS) apresentou programas que 
atendem a população idosa. Leia mais.

VisitaTrabalho

Projetos Aprovados em primeira discussão

Projeto de Lei nº 29/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), institui o Programa Estadual de Coleta 
e Reciclagem de óleos de origem vegetal e seus resíduos.

Projeto de Lei nº 56/17, autor deputado Cabo Almi (PT), dispõe sobre a instalação de radares eletrô-
nicos de velocidade nos trechos de rodovias estaduais onde estão localizadas as unidades de ensino 
no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.

Projeto Aprovado em segunda discussão

Projeto de Lei nº 102/17, autoria Mesa Diretora, concede a reposição salarial dos servidores da As-
sembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Projetos Aprovados em discussão única

Projeto de Resolução nº 16/17, autora deputada Mara Caseiro (PSDB), concede Título Honorífico de 
Cidadão Sul-mato-grossense ao Sr. Hugo de Oliveira.

Projeto de Resolução nº 17/17, autor deputado George Takimoto (PDT), concede Título de Cidadão 
Sul-mato-grossense ao Sr. Eduardo Otávio Teixeira Marcondes.

Projeto de Resolução nº 19/17, autor deputado Felipe Orro (PSDB), concede o Título Honorífico de 
Cidadão Sul-mato-grossense ao Coronel Eurico Elesbão Teixeira Campos.

Projeto Aprovado em Redação Final

Projeto de Lei 5/17, que altera e acrescenta dispositivos à Lei 2.413, de 30 de janeiro de 2002 e dispõe 
sobre normas e procedimentos para prevenção e combate do abuso e exploração sexual de crianças 
e adolescentes.
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Projetos Apresentados 

Projeto de Lei nº 105/17, autor deputado Renato Câmara (PMDB), institui a Semana Estadual de Pre-
venção às Doenças Ocupacionais na Rede Estadual de Ensino, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 106/17, autores deputados Dr. Paulo Siufi (PMDB), George Takimoto (PDT), Paulo 
Corrêa (PR) e Pedro Kemp (PT), institui o mês “Agosto Verde”, dedicado a ações preventivas de comba-
te a depressão e outras doenças.

Projeto de Lei nº 107/17, autor deputado Beto Pereira (PSDB), declara Utilidade Pública Estadual a 
Associação de Amigos do Bairro Dom Antonio Barbosa - “Projeto Asas do Futuro”, de Campo Grande.

Projeto de Emenda Modificativa 219/15, autor deputado Beto Pereira (PSDB), e coautores os depu-
tados Coronel David (PSC), Dr. Paulo Siufi (PMDB), Herculano Borges (SD), Lidio Lopes (PEN), modifica-
-se a redação da ementa do Projeto de Lei n. 219/15. 

Audiência na Assembleia Legislativa 
aborda a gravidade da Depressão

Cadeia produtiva do leite debate 
potencialidades na Casa de Leis

Proposta pelos deputados Paulo Corrêa 
(PR), Dr. Paulo Siufi (PMDB), Pedro Kemp 
(PT) e George Takimoto (PDT), a Assembleia 
Legislativa realizou a Audiência Pública 
“Depressão, a Doença do Século”. Entre os 
encaminhamentos da audiência pública 
está um Projeto de Lei de autoria dos 
deputados proponentes que dispõe sobre 
a criação do Agosto Verde, para que, neste 
mês haja palestras, cartilhas, explanações 
e todo tipo de atividade voltada à 
conscientização sobre a depressão. Leia 
mais.

No Dia Mundial do Leite, comemorado 
na última quinta-feira (1/6), os deputados 
estaduais Junior Mochi (PMDB), 
presidente da Assembleia Legislativa, 
Professor Rinaldo (PSDB), Beto Pereira 
(PSDB) e Flavio Kayatt (PSDB) receberam 
representantes da cadeia produtiva do 
leite para debater as potencialidades do 
Estado para o setor. O evento faz parte 
da Semana Sul-mato-grossense instituída 
pela Lei 4.409/2013, de autoria do 
presidente deputado Junior Mochi. Leia 
mais.
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