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Ação Legislativa

Assembleia cria comissão especial para atender
demandas sociais

A Assembleia Legislativa realizou na quarta-feira (17/5), a primeira reunião de trabalho da Frente
Parlamentar em Defesa da Assistência Social. Compõem a comissão 16 deputados estaduais, além
do coordenador, o deputado João Grandão (PT). Na oportunidade, os representantes das entidades
governamentais e não governamentais sugeriram pautas para as próximas seis reuniões. Também
foi definido o vice-coordenador, deputado Lidio Lopes (PEN). Outro encaminhamento foi a escolha
das entidades para integrarem o grupo de trabalho, que definirá um regimento interno a ser
utilizado pela Frente e elaborará um plano de trabalho. Leia mais.

Transparência

CCJR

Assembleia Legislativa moderniza
sistema de consultas a processos

Interesse ambiental e segurança
no trânsito foram aprovados

Como parte das ações para modernizar
os processos internos e garantir mais
eficiência no atendimento à população, a
Assembleia Legislativa de Mato Grosso do
Sul está atualizando o sistema que gerencia
todas as proposições em tramitação na
Casa de Leis. Segundo o 1º secretário,
Zé Teixeira (DEM), a medida facilitará as
consultas, que poderão ser feitas mais
rapidamente, tanto pelo site www.al.ms.
gov.br quanto pelo aplicativo da ALMS
para celulares, que já está disponível para
download gratuito nas lojas virtuais. Leia
mais.

Na reunião dessa semana da Comissão
de Constituição Justiça e Redação
(CCJR), os deputados analisaram 10
pareceres jurídicos de propostas de
lei. Entre eles, o Projeto 029/2017, que
institui o Programa Estadual de Coleta e
Reciclagem de Óleos de Origem Vegetal
no Estado. Outra proposta que segue
para análise em plenário é o Projeto
056/2017, que dispõe sobre a instalação
de radares eletrônicos de velocidade nos
trechos de rodovias estaduais onde estão
localizadas unidades de ensino em todo
o Estado. Leia mais.

Homenagem

Sessão solene celebra festividades do
Dia da Independência do Paraguai

A Assembleia Legislativa realizou sessão solene e homenageou 36 pessoas paraguaias e
descendentes com Diploma de Honra ao Mérito. A solenidade foi proposta pelo deputado Cabo Almi
(PT), em alusão ao Dia do Povo Paraguaio, comemorado anualmente em 14 de maio. O Consulado
Paraguaio em Mato Grosso do Sul estima que cerca de 300 mil paraguaios e descendentes vivam no
Estado. O forte laço é reforçado com a influência paraguaia nas 11 cidades de Mato Grosso do Sul
que fazem fronteira com o país, sendo seis cidades-gêmeas com fronteira seca. Leia mais.

Incentivo

Modernização

Deputados aprovam gratificação para
professores da educação integral

ALMS aprimora controle patrimonial e
implanta Comissão Especial

A proposta, do Governo do Estado,
institui a Gratificação de Dedicação Plena
e Integral (GDPI), que corresponderá a
15% do vencimento-base do cargo de
professor da carreira profissional da
Educação Básica, classe A, nível I, 40
horas, aos 220 professores que atuam nas
funções de docência e de coordenação
pedagógica, submetidos ao Regime de
Dedicação Plena e Integral (RDPI), nas
12 escolas estaduais de Ensino Médio
inseridas no programa, sendo oito delas
localizadas em Campo Grande. Leia mais.

A Comissão Especial de Controle e Baixa de
Material Permanente do Poder Legislativo,
seguindo as diretrizes traçadas em portarias
da Secretaria do Tesouro Nacional, busca
eficiência na realização de inventário anual
e na baixa de materiais permanentes que
se encontram obsoletos, antieconômicos,
inservíveis e em disponibilidade. O
regulamento para o material permanente e
de consumo prevê a manutenção preventiva
e o conserto dos bens patrimoniais, bem
como disciplina a forma de realização dos
inventários. Leia mais.

Cultura

Audiência propõe criação de comissão permanente
específica para cultura

Na quinta-feira (18/5), o deputado Pedro Kemp (PT) conduziu a audiência pública “Política Estadual
da Cultura e Aplicação dos Recursos Públicos - Nossa cultura mais transparente e com um Estado
atuante”. Durante os debates, foi proposta a criação de uma comissão permanente na Casa de Leis
voltada somente para a área da cultura. Também participou da audiência, o secretário de Estado de
Cultura e Cidadania, Athayde Nery, que destacou ter como objetivo ajudar na melhoria da pasta que
assumiu. Leia mais.
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PLENÁRIO Semana de 16 a 18/5/2017
Projetos Apresentados
Projeto de Lei n° 94/17, autor deputado Maurício Picarelli (PSDB), dispõe sobre a destinação de residencial exclusivo à categoria de policiais militares e Corpo de Bombeiro Militar, em Programas Habitacionais e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 95/17, autor deputado Flavio Kayatt (PSDB), denomina Coronel Alexandre Pantaleão
Ormondes de Figueiredo o prédio da sede do 4º Grupamento de Bombeiros Militar em Ponta Porã.
Projeto de Lei nº 96/17, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), declara Utilidade Pública Estadual
a Associação de Voluntários de Combate ao Câncer de Santa Rita do Pardo.
Projeto de Lei nº 97/17, autor deputado Renato Câmara (PMDB), estabelece regras sobre prevenção
às doenças ocupacionais na rede estadual de ensino e dá outras providências.
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 18/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB) cria a Comenda e o Diploma
de Honra ao Mérito Legislativo em homenagem à Colônia Portuguesa, a serem entregues anualmente
no dia 10 de junho.
Emenda Supressiva nº 1, Projeto nº 29/17, autor deputado Pedro Kemp (PT), suprime o art. 6º e Parágrafo único do Projeto de Lei 29/2017.
Emenda Substitutiva Integral nº1, Projeto nº 44/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), propõe
emenda substitutiva integral que altera e acrescentam dispositivos da Lei nº 2.681 de 15/10/2009.
Emenda Modificativa nº 1, Projeto nº 50/17, autor deputado Cabo Almi (PT), modifica-se o texto do
inciso IV do art. 7º do Capítulo III.
Emenda Aditiva nº 1, Projeto nº 67/17, autor deputado Coronel David (PSC), adicionam-se os §4º
e §5º ao art. 2º do Projeto de Lei 67/17, que autoriza o transporte de animais domésticos no serviço
público de transporte coletivo de passageiros.

Projetos Aprovados em primeira discussão
Projeto de Lei nº 30/17, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), proíbe a utilização de aparelho
celular em UTI’s neonatais em âmbito estadual.
Projeto de Lei nº 44/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), obriga estabelecimentos de estética
a contarem com tecnólogos habilitados.
Projeto de Lei nº 67/17, autores deputados George Takimoto (PDT) e Marcio Fernandes (PMDB), trata
do transporte de cãos-guia e animais domésticos em ônibus intermunicipais.
Projeto de Lei nº 80/17, autor Poder Executivo, altera e acrescenta dispositivos à Lei 4.888, que instituiu os Projetos Lote Urbanizado, Aquisição, Autoconstrução, Reforma e Ampliação de Unidade Habitacional para População de Baixa Renda de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei nº 85/17, autor Poder Executivo, altera a Lei 3.482, que criou o Fundo de Habitação
de Interesse Social (Fehis) e instituiu o Conselho Gestor. A proposta determina a vinculação do fundo
à Secretaria de Infraestrutura e sua gestão à Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul
(Agehab).
Projeto de Lei nº 79/17, autor Poder Judiciário, pretende prorrogar por 15 dias a licença-paternidade
aos servidores do Tribunal de Justiça e magistrados, além dos cinco dias previstos no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), contados a partir da data de nascimento, adoção ou guarda
para adoção do filho.

Projetos Aprovados em segunda discussão
Projeto de Lei nº 23/17, autor deputado Felipe Orro (PSDB), inclui a Festa do Sereno de Batayporã no
Calendário Oficial de Eventos do Estado.
Projeto de Lei nº 38/17, autor Poder Judiciário, desmembra a atual Seção Criminal, cria a Seção Especial Criminal, modifica e acrescenta dispositivos à Lei 1.511 de 5/7/1994.
Projeto de Lei nº 50/17, autor Poder Executivo, trata sobre a concessão de Bolsa-Atleta e Bolsa-Técnico em âmbito estadual.
Projeto de Lei nº 60/17, autor Poder Executivo, acrescenta o artigo 3º- A a Lei 4.973, de 29/12/2016,
que cria o Programa de Educação em Tempo Integral, denominado “Escola da Autoria”.
Projeto de Lei Complementar nº 3/17, autor Poder Executivo, altera a redação do inciso V do artigo
271 da Lei Complementar 114/2005, que aprova a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Mato
Grosso do Sul, dispõe sobre a organização institucional e as carreiras, os direitos e as obrigações dos
seus membros.
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