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Defesa

Deputados estaduais têm reunião com governador
Reinaldo Azambuja

Os deputados estaduais receberam esta semana o governador Reinaldo Azambuja (PSDB). O chefe
do Poder Executivo solicitou reunião na Casa de Leis para apresentar defesa quanto às denúncias
feitas pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da empresa JBS, em delação premiada. Pedidos
de investigação foram protocolados na Assembleia Legislativa solicitando apuração dos possíveis
crimes de responsabilidade do governador com base nas delações.Leia mais.

Fiscalização

Agronegócio

Comissão Especial é criada na
Assembleia Legislativa

Produtores de Soja apresentam
mapeamento de sustentabilidade

Após a visita do governador Reinaldo
Azambuja (PSDB) no início da semana,
a Assembleia Legislativa criou Comissão
Especial para apurar denúncia de
eventual crime de responsabilidade do
chefe do Poder Executivo. A Comissão
Especial poderá requisitar à presidência
“material e pessoal, dentre os servidores
legislativos, necessários ao desempenho
de suas atividades”. O contraditório e a
ampla defesa também estão assegurados,
conforme previsto na Constituição e demais
instrumentos. A Comissão Especial foi
oficialmente criada por meio do ato 3/2017
da Mesa Diretora. Leia mais.

A Associação dos Produtores de Soja de
Mato Grosso do Sul (Aprosoja) apresentou
na última quinta-feira (25/5), resultados
de uma pesquisa sobre os custos de
produção e rentabilidade nas principais
regiões do Estado. “O mapeamento
agrícola dará aos nossos produtores
condições de aumento de plantio,
redução de gastos, competitividade e
lucratividade. A Assembleia Legislativa é
parceira dos projetos das federações dos
produtores rurais e está à disposição da
classe produtora do nosso Estado”, disse
o presidente da Casa de Leis, deputado
Junior Mochi (PMDB). Leia mais.

Segurança

Deputados participam da entrega de viaturas ao
Corpo de Bombeiros

Na terça-feira (23/5), deputados participaram da entrega de 21 novas viaturas para o Corpo de
Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul. Os veículos foram adquiridos por meio do programa MS
Mais Seguro, que prevê investimento total de R$ 114 milhões em todos os setores da segurança
pública do Estado. “Acho importante destacar que este governo protagoniza hoje um momento
histórico na história da Segurança Pública do Estado, transformando a segurança numa prioridade”,
enfatizou o deputado estadual Coronel David (PSC), que falou em nome da Assembleia Legislativa.
Leia mais.

Solenidade

Alerta

Parlamentares prestigiam posse da
diretoria da UCMS

Assembleia Legislativa é parceira na
luta contra abuso infantil

A solenidade de posse da diretoria da
União das Câmaras de Mato Grosso do Sul
(UCMS) teve a participação dos deputados
Onevan de Matos (PSDB), Paulo Corrêa
(PR), Lidio Lopes (PEN) e Mara Caseiro
(PSDB). Os vereadores Jeovani Vieira dos
Santos (PSDB/Jateí) e Sergio Nogueira
(PSDB/Dourados) foram eleitos presidente
e vice-presidente, respectivamente. “O
Legislativo Municipal, tendo como agentes
os vereadores, possui papel primordial
para a democracia e o crescimento do
País. A diretoria da União demonstrou
que tem atuado com competência
e responsabilidade e acabou sendo
reeleita”, destacou o vice-presidente da
Casa de Leis, deputado Onevan. Leia
mais.

Com ações de apoio e propostas de leis
para coibir a prática de abuso e exploração
sexual infantil, a ALMS recebeu na quartafeira (24/5) a psicóloga e coordenadora do
Projeto Nova, Viviane Vaz. O projeto atende
cerca de 30 famílias em Campo Grande.
Segundo a coordenadora, é importante que
informações sobre prevenção cheguem às
escolas e aos pais. Ela apontou os efeitos
prejudiciais na vida das vítimas e destacou
a necessidade do assunto ser levado às
escolas particulares e públicas. O abuso
sexual de crianças é um dos tipos de maustratos mais freqüentes, apresentando
impacto irreparável no desenvolvimento da
criança. Leia mais.

ACOMPANHE A AÇÃO PARLAMENTAR

Clique Aqui

PLENÁRIO Semana de 23 a 25/5/2017
Projetos Apresentados
Projeto de Lei nº 98/17, autor deputado Amarildo Cruz (PT), dá nova redação ao § 1º do artigo 4º, da
Lei Estadual n° 3.946, de 11/8/2010, que autoriza a instalação de sistema de segurança baseado em
monitoramento por meio de câmeras de vídeo nas escolas públicas e privadas 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 a São Luis Orione, realizada em Campo Grande e Dourados.
Projeto de Lei nº 100/17, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), assegura a realização do exame
que detecta a trombofilia à toda mulher em idade fértil, no âmbito do Estado e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 101/17, autor deputado Herculano Borges (SD), institui o mês “Maio Laranja” e o Dia
de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Estado de Mato Grosso
do Sul.
Projeto de Lei nº 102/17, autoria Mesa Diretora, trata sobre a reposição salarial dos Servidores do
Poder Legislativo e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 103/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), dispõe sobre a instalação de salas de
amamentação e fraldário em lugares públicos e privados com grande circulação de pessoas no Estado
de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei nº 104/17, autor deputado Junior Mochi (PMDB), revoga-se a Lei n.º 116, de 24/7/1980,
que declarou de Utilidade Pública Estadual o Centro Cultural Guaraoby.
Emenda de Redação nº 1, Projeto nº 47/17, autor deputado Amarildo Cruz (PT), acolhe integralmente
o parecer da Secretaria de Assuntos Legislativos e Jurídicos para o projeto.
Emenda Modificativa nº 1, Projeto nº 5/17, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), altera e
acrescenta a Lei nº 2.413, de 30/1/2002, que dispõe sobre normas e procedimentos para prevenção e
combate do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.
Emenda de Redação nº 2, Projeto nº 5/17, autor deputado Pedro Kemp (PT), altera e acrescenta dispositivos a Lei nº 2413, de 30/1/2002, que dispõe sobre normas e procedimentos para prevenção e
combate do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

Projetos Aprovados em primeira discussão
Projeto de Lei nº 44/16, autor deputado Felipe Orro (PSDB), garante a durabilidade dos recibos emitidos pelos estabelecimentos comerciais e bancários, pelo tempo mínimo de cinco anos.
Projeto de Lei nº 66/17, autor deputado João Grandão (PT), inclui no Calendário Oficial de Eventos do
Estado a Festa do Peixe, realizada em Dourados.
Projeto de Lei nº 102/17, autoria Mesa Diretora, dispõe sobre a reposição salarial dos Servidores do
Poder Legislativo.
Projeto de Lei nº 47/17, autor deputado Amarildo Cruz (PT), altera e revoga os dispositivos da Lei 910,
de 14/3/1989, que dispõe sobre o exercício dos Cultos Afros Brasileiros.
Projeto de Lei nº 63/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), inclui no anexo ao Calendário Oficial
de Eventos do Estado, instituído pela Lei 3.945, de 4/8/2010, o Festival de Música Eclética, realizado
anualmente no mês de novembro em Itaquiraí.
Projeto de Lei nº 77/17, autor deputado Maurício Picarelli (PSDB), institui o Dia Estadual do Capelão,
a ser celebrado em 1º de julho.
Projetos Aprovados em segunda discussão
Projeto de Lei nº 5/17, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), obriga os cinemas de Mato Grosso do Sul a projetarem antes dos filmes a divulgação do disque 100 e do aplicativo Proteja Brasil.
Projeto de Lei nº 28/17, autor deputado Paulo Siufi (PMDB), autoriza o Poder Executivo a instituir o
Programa de Terapia Floral Integrativa e/ou complementar ao bem estar e à saúde, em Mato Grosso
do Sul e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 61/17, autor Poder Executivo, faz adequações à Lei do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que garantiu maior transparência nas parcerias entre Estado e entidades
sem fins lucrativos.
Projeto de Lei nº 65/17, autor deputado Junior Mochi (PMDB), institui o Dia “D” de Combate a Tuberculose no âmbito do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei nº 7/17, autores deputados George Takimoto (PDT) e Dr. Paulo Siufi (PMDB), obriga a
utilização de separadores magnéticos nos processos de produção de alimentos para consumo humano e animal no Estado.
Projeto de Lei nº 235/16, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), prioriza a alienação de imóveis
do Poder Público do Estado para cooperativas habitacionais.
Projeto de Lei nº 16/17, autor deputado Pedro Kemp (PT), dispõe sobre a valorização das mulheres e
o combate ao machismo na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul.
Projetos Aprovados em discussão única
Projeto de Resolução nº 13/17, autora deputada Mara Caseiro (PSDB), concede Comenda do Mérito
Legislativo a Clovis Ribeiro Cintra Neto.
Projeto de Resolução nº 14/17, autor deputado Herculano Borges (SD), concede Título Honorífico de
Cidadão Sul-mato-grossense a Gean Carlos Barros Muniz.
Projeto de Resolução nº 15/17, autor deputado Paulo Corrêa (PR), concede Comenda do Mérito Legislativo a Osvaldo Junior Barreiros Favoreto.
Projeto de Resolução nº 11/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), cria a Comenda e o Diploma
de Honra ao Mérito Legislativo em homenagem ao Povo Cigano, no âmbito do Estado de Mato Grosso
do Sul, a ser entregue preferencialmente na semana de 24 de maio, Dia do Cigano.
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