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Meio Ambiente

Parceria

Assembleia debate preservação do Pantanal em 
Seminário Internacional

Assembleia recebe secretário para prestação de 
contas de obras públicas

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou nesta terça-feira (9/5) a abertura do I 
Seminário Internacional Pantanal. O evento foi proposto pelo presidente da Casa de Leis, deputado 
Junior Mochi (PMDB), e pelo presidente do Instituto SOS Pantanal, Roberto Kablin, para debater 
o turismo, a proteção e a implantação de um projeto de desenvolvimento econômico para a 
região. “A Assembleia Legislativa cumpre o seu papel de protagonista no debate da preservação 
de nossos recursos ambientais. A construção de um modelo sustentável de desenvolvimento, 
passa pelo debate aprofundado dos temas, pela decisão política de levar adiante essa proposta, e, 
principalmente, pela mobilização da consciência de todos os segmentos da comunidade”, declarou 
Mochi.Leia mais.

O secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, apresentou um balanço dos últimos 28 
meses e as ações que ainda serão executadas pela pasta em reunião na Assembleia Legislativa. De 
acordo com Miglioli, das 214 obras inacabadas, 206 foram concluídas e oito estão em andamento. 
O presidente do Parlamento Estadual, deputado Junior Mochi (PMDB), agradeceu ao secretário a 
explanação sobre a programação de obras. “Entendo que foi uma reunião produtiva e esclarecedora 
à Assembleia, que cumpre o seu papel de acompanhar as ações do Executivo”, disse. Leia mais.

Mochi destaca desenvolvimento
integral das crianças em MS

Secretaria Estadual de Saúde presta 
contas à Assembleia Legislativa

O presidente da ALMS, deputado 
Junior Mochi (PMDB), participou do 
lançamento do Programa Criança Feliz 
pelo governador Reinaldo Azambuja e 
o ministro de Desenvolvimento Social e 
Agrário, Osmar Terra. O desenvolvimento 
integral das crianças como direito 
de cidadania da infância em suas 
múltiplas dimensões é o ponto central 
do Programa. No Estado, 27 municípios 
aderiram à iniciativa. Leia mais.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) prestou 
contas para a Comissão Permanente 
de Saúde da Casa de Leis. O relatório 
apresentado é do 3º quadrimestre e o 
exercício 2016, seguindo as diretrizes 
conforme regulamentação prevista em lei. 
“Essa prestação de contas é importante e 
necessária para o acompanhamento de 
como está a saúde no Estado e está de 
acordo com a lei”, disse o secretário da SES, 
Nelson Tavares. Leia mais.
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Projetos Aprovados em primeira discussão

Projeto de Lei nº 65/17, autor deputado Junior Mochi (PMDB), institui o Dia “D” de Combate à Tuber-
culose no âmbito do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei nº 26/17, autor deputado Renato Câmara (PMDB), permite a poda e supressão de ve-
getação e obstáculos naturais existentes nas faixas de domínio das rodovias estaduais.

Projeto de Lei nº 60/17, autor Poder Executivo, concede gratificação de dedicação plena e integral de 
15% para os professores docentes e coordenadores pedagógicos das escolas estaduais inseridas no 
Programa de Educação em Tempo Integral.

Projeto de Lei nº 74/17, autora deputada Mara Caseiro (PSDB), cria o Programa de Prevenção e Com-
bate ao Jogo da Morte - Baleia Azul.

Projeto de Lei nº 219/15, autores deputados Lidio Lopes (PEN), Herculano Borges (SD) e Eduardo 
Rocha (PMDB), trata sobre a implementação de atividades com fins educativos para reparar danos 
causados no ambiente escolar na Rede Pública Estadual.

Projeto Aprovado em segunda discussão

Projeto de Lei n° 14/17, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), estabelece políticas públicas 
visando a conscientização e combate ao câncer em crianças e adolescentes no Estado de Mato Grosso 
do Sul.

Projeto Aprovado em discussão única

Projeto de Lei nº 75/17, autor deputado Coronel Davi (PSC), denomina Capitão QOPM Onderson 
Roberto Winckler o prédio da sede do 3º Batalhão Militar em Dourados.

Projeto de Lei nº 3/17, autor deputado João Grandão (PT), declara de Utilidade Pública Estadual o 
Rotary Club de Itaporã.
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Projetos Apresentados 

Projeto de Lei n° 89/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), altera a ementa e dispositivos da Lei 
n° 4.474, de 6/3/2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade das farmácias e drogarias manterem reci-
pientes para coleta de medicamentos, cosméticos, insumos farmacêuticos e correlatos, deteriorados 
ou com prazo de validade expirado.

Projeto de Lei nº 90/17, autor deputado Renato Câmara (PMDB), co-autoria deputados Antonieta 
Amorim (PMDB), Beto Pereira (PSDB), George Takimoto (PDT), Herculano Borges (SD), João Grandão 
(PT) e Marcio Fernandes (PMDB), estabelece a obrigatoriedade de divulgação, nos estabelecimentos 
prestadores de serviços de saúde públicos e privados do Estado, da existência da notificação com-
pulsória de violência contra a pessoa idosa, bem como das conseqüências da conduta omissiva e dá 
outras providências.

Projeto de Lei nº 91/17, autora deputada Mara Caseiro (PSDB), denomina Antônio Cândido Martins 
a Rodovia MS 135.

Projeto de Lei nº 92/17, autor deputado Cabo Almi (PT), dispõe sobre o direito das pessoas portado-
ras de deficiência incluir sua condição em documento de identidade.

Projeto de Lei nº 93/17, autor deputado Zé Teixeira (DEM), altera a redação do Artigo 2° da Lei Esta-
dual n° 4.086, de 20/9/2011, 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.

Projeto de Resolução nº 13/17, autora deputada Mara Caseiro (PSDB), concede Comenda do Mérito 
Legislativo ao senhor Clovis Ribeiro Cintra Neto.

Projeto de Resolução n° 14/17, autor deputado Herculano Borges (SD), concede Título Honorífico de 
Cidadão Sul-mato-grossense ao senhor Gean Carlos Barros Muniz.

Projeto de Resolução n° 15/17, autor deputado Paulo Corrêa (PR), concede a Comenda do Mérito 
Legislativo ao senhor Osvaldo Junior Barreiros Favoreto.

Projeto de Resolução n° 16/17, autora deputada Mara Caseiro (PSDB), concede Título Honorífico de 
Cidadão Sul-mato-grossense ao senhor Hugo de Oliveira.

Projeto de Emenda Modificativa nº 1, Projeto nº 72/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), altera 
a redação do §2º do Art 2º do Projeto de Lei n° 72/2017.

Grupo de Trabalho

Regularização Fundiária é pauta dos trabalhos da 
nova Frente Parlamentar

Nesta quarta-feira (10/5) foi realizada a primeira reunião da Frente Parlamentar para 
Regularização Fundiária que objetiva discutir, propor e acompanhar a execução de 
políticas públicas relacionadas à regularização fundiária no Mato Grosso do Sul. As 
entidades que fazem parte do grupo de trabalho destacaram a importância da iniciativa. 
Leia mais.

Mudanças de comportamento no 
trânsito garantem segurança

Em primeira votação, aprovado texto 
original da Lei Harfouche

O diretor-presidente do Departamento 
Estadual de Trânsito de Mato Grosso do 
Sul (Detran-MS), Gerson Claro, apresentou 
as ações alusivas ao Maio Amarelo na 
Assembleia Legislativa. As atividades visam 
alertar a população e reduzir as estatísticas 
de mortes e acidentes. Segundo Claro, 
50 mil pessoas morrem todos os anos no 
trânsito do Brasil. Ele ressaltou que Mato 
Grosso do Sul teve redução do número de 
acidentes, de 30 mil em 2013 para 24 mil 
em 2016, e de mortes, de 520 para 412 no 
mesmo período. Leia mais.

O Projeto de Lei 219/2015, conhecido 
como Lei Harfouche, de autoria dos 
deputados Lidio Lopes (PEN), Herculano 
Borges (SD) e Eduardo Rocha (PMDB), foi 
aprovado em primeira votação na sessão 
desta quarta-feira (10/5). A proposta trata 
sobre a implementação de atividades 
com fins educativos para reparar danos 
causados no ambiente escolar na Rede 
Pública Estadual. Com parecer favorável 
da CCJR, a Emenda Substitutiva Integral 
apresentada pelo deputado Pedro 
Kemp (PT) foi rejeitada pela maioria dos 
parlamentares. Leia mais.
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