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Homenagem

Assembleia Legislativa realizou sessão solene aos
trabalhadores

Para homenagear e reconhecer personalidades que em razão de suas atividades profissionais
contribuem, beneficiam e lutam pela melhoria das condições dos trabalhadores, a Assembleia
Legislativa entregou na noite desta quinta-feira (27/4), a Comenda do Mérito do Trabalho Ministro
Wilson Fadul, instituída pela Resolução nº 15, de 14 de abril de 2011. A sessão solene alusiva ao Dia
do Trabalhador foi proposta pelo deputado Felipe Orro (PSDB) e homenageou 26 personalidades
entre trabalhadores autônomos, advogados, empresários, médicos, empreendedores, funcionários
públicos e líderes sindicais. Leia mais.

Educação

Audiência

Presidente prestigia evento e destaca
parceria com a Educação

Novos tratamentos para câncer de
mama foram debatidos

O presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Junior Mochi (PMDB), participou
da terceira edição da “Teia da Educação
- Educar pela Pesquisa”, realizada pela
Secretaria de Estado de Educação. “A ALMS
sempre estará à disposição de toda e
qualquer discussão nesse sentido, proposta
pela educação, que tenha por objetivo a
melhoria da qualidade do ensino no Estado”,
enfatizou o presidente Mochi. A Teia da
Educação contou com a participação de
professores, diretores, coordenadores,
supervisores, merendeiras, entre outros
profissionais da área. Leia mais.

A inclusão de medicamentos essenciais
para o tratamento do câncer de mama
no SUS e a garantia de rápido acesso
ao diagnóstico e tratamento da doença
foram discutidos na ALMS. A audiência
pública “A Necessidade de Novos
Tratamentos para o Câncer Metastático
no Estado” foi solicitada pela Federação
Brasileira de Insvtituições Filantrópicas
de Apoio à Saúde da Mama (Femama) e
proposta pelo deputado João Grandão
(PT), em parceria com a Associação de
Combate ao Câncer da Grande Dourados
(ACCGD). Leia mais.

Violência Contra a Mulher

Dia do Trabalhador

Ranking da violência nacional revela
que MS ocupa quinto lugar

Funtrab confirma que Estado é dos
que mais gera empregos

A juíza Jacqueline Machado, titular da Vara
de Medidas Protetivas e Coordenadora
Estadual da Mulher em Situação de
Violência Doméstica e Familiar voltou a
tribuna da ALMS e enfatizou os números
da violência. Citando dados do Instituto
Datafolha e outros órgãos, ela explicou
que uma mulher morre no Brasil a cada
90min e uma é estuprada a cada 11min.
Ela reiterou que MS está em quinto lugar
no ranking da violência nacional contra a
mulher. Leia mais.

Em alusão ao Dia do Trabalhador,
comemorado em 1º de maio, o diretorpresidente da Fundação do Trabalho de
Mato Grosso do Sul (Funtrab), Wilton
Acosta, usou a tribuna durante sessão
ordinária desta quarta-feira (26/4) para
comemorar a geração de empregos no
Estado. Mato Grosso do Sul aparece em
segundo lugar no ranking do país com
saldo positivo na geração de empregos
em março de 2017, segundo dados do
Ministério do Trabalho. Leia mais.

Idosos

Frente Parlamentar avança na construção de políticas
públicas

Nesta quinta-feira (27/4) foi realizada a reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa.
Um dos tópicos discutidos foi a minuta do Projeto de Lei (PL) que estabelece a obrigatoriedade
de divulgação, nos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde público e privados do
Estado, da existência da notificação compulsória de violência contra a pessoa idosa, bem como das
consequências da conduta omissiva. Leia mais.

Interlegis

Concurso

Oficinas da Escola do Legislativo
destacaram Leis Orgânicas

Divulgado resultado preliminar da
avaliação de cotistas

O Senado Federal, por meio do Programa
Interlegis, realizou workshops em
todo o País para chamar atenção da
necessidade de atualizar as normas que
regem os municípios. Com o apoio da
Escola do Legislativo Ramez Tebet foram
ministradas palestras para vereadores,
assessores e procuradores jurídicos.
Na quarta-feira (26/4), no auditório da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),
a senadora Simone Tebet fez uma
explanação sobre o Pacto Federativo,
as competências dos Poderes e a
descentralização de funções. Leia mais.

Os resultados preliminares da avaliação
dos candidatos com deficiência, negros e
indígenas habilitados no Concurso Público
de Provas e Títulos para Provimento
de Cargos na ALMS para os respectivos
programas de reserva de vagas foram
divulgados no DO de 24/4. De acordo
com a Comissão Organizadora, dos 115
candidatos negros convocados, 102
compareceram à entrevista de avaliação.
Todos os 12 candidatos indígenas
convocados participaram da avaliação
e, dos 28 candidatos com deficiência
aprovados, 24 foram à avaliação
multiprofissional. Leia mais.

ACOMPANHE A AÇÃO PARLAMENTAR

Clique Aqui

PLENÁRIO Semana de 25 a 27/4/2017
Projetos Apresentados
Projeto de Lei n° 77/17, autor deputado Maurício Picarelli (PSDB), institui o Dia Estadual do Capelão
no Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 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 n° 79/17, autor Poder Judiciário, altera dispositivos da Lei n° 1.511, de 5/7/1994 - Código
de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso do Sul e da Lei n° 3.310, de 14/12/2006
- Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei n° 80/17, autor Poder Executivo, altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 4.888, de
20/7/2016, que institui os Projetos Lote Urbanizado, Aquisição, Autoconstrução, Reforma e Ampliação
de Unidade Habitacional para População de Baixa Renda de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 81/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), altera e acrescenta dispositivos da Lei
Nº 3.530 de 24/6/2008, que dispõe sobre prioridade de atendimento as pessoas que específica, e dá
outras providências.
Projeto de Lei n° 82/17, autor deputado Renato Câmara (PMDB), inclui no calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul a Festa da Padroeira Santa Luzia - padroeira do município de Juti.
Projeto de Lei n° 83/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), dispõe sobre o piso salarial dos
profissionais farmacêuticos e farmacêuticos bioquímicos, quaisquer que sejam as suas atividades e
segmentos de atuação, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei n° 84/17, autores deputados Zé Teixeira (DEM), Junior Mochi (PMDB) e Pedro Kemp
(PT), institui o Dia do Auditor de Controle Externo no Estado de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Resolução n° 12/17, autor deputado João Grandão (PT), cria a Medalha “Manoel dos Reis
Machado” (mestre Bimba) a ser entregue pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.
Emenda Substitutiva Integral n° 2, Projeto n° 219/2015, autor deputado Pedro Kemp (PT), propõe
projeto substitutivo ao projeto de Lei.

Projetos Aprovados em segunda discussão
Projeto de Lei n° 236/16, autor deputado Zé Teixeira (DEM), acrescenta dispositivos ao artigo 77 da
Lei 3.823, de 21/12/2009, que instituiu a defesa sanitária animal em Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei Complementar n° 1/17, autoria Defensoria Pública, altera e acrescenta dispositivos da
Lei Complementar nº 111, de 17/10/2005, da Lei Complementar nº 208, de 5/11/2015, e da Lei Complementar nº 228, de 7/11/2016.
Projeto de Lei Complementar n° 2/17, autor Ministério Público, altera e acrescenta dispositivos da
Lei Complementar nº 72, de 18/1/1994, e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 9/17, autor Ministério Público, altera e acrescenta dispositivos da Lei nº 4.134, de
6/12/2011, acrescenta dispositivos à Lei nº 1.861, de 3/7/1998, e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 6/17, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), trata sobre as obrigações quanto
à limpeza dos imóveis não utilizados no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, com vistas à preservação da Saúde Pública, e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 76/17, autor Poder Executivo, prorroga para até 31/3/2018 o prazo estabelecido no
Anexo II da Lei nº 4.868, de 1º/6/2016, que concede abono salarial aos servidores estaduais efetivos
ativos, integrantes da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado
de Mato Grosso do Sul, nos termos que especifìca.

Projetos Aprovados em discussão única
Projeto de Resolução n° 10/17, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), concede Comenda do
Mérito Legislativo ao senhor Marco Aurélio Santullo.
Projeto de Decreto Legislativo n° 4/17, autor Poder Executivo, submete à apreciação a ALMS os
Convênios ICMS, Ajustes SINIEF e Protocolo ICMS, celebrados no âmbito do (CONFAZ).
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