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Investimento

Governador lança pavimentação de pólo
industrial e reforça apoio da ALMS

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) assinou a ordem de serviço para asfaltar o pólo
empresarial norte de Campo Grande, Miguel Letteriello, na saída para Cuiabá. O evento contou
com a participação dos deputados Junior Mochi (PMDB) e Beto Pereira (PSDB), que foram
citados por Azambuja ao enfatizar a importância da parceria do Executivo com a Assembleia
Legislativa para que o governo continue a investir em Mato Grosso do Sul. Leia mais.

Regulamentação

Assistência Social

Presidente do TJMS detalha projetos
aprovados e que regulamentam
comarcas

Parceria do Legislativo e Executivo
garante 1% do ICMS às organizações
sociais

O presidente do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso do Sul (TJMS), João Maria
Lós, detalhou os 3 projetos de lei, de
autoria do órgão, que regulamentam
a criação e a elevação de comarcas,
criam varas judiciais e cargos de
desembargador. Posteriormente,
durante a ordem do dia, as matérias
foram aprovadas em segunda discussão,
com pareceres favoráveis de todas as
comissões da Casa de Leis, e agora
seguem para sanção do governador
Reinaldo Azambuja (PSDB). Leia mais.

Com o lançamento da parceria com
as Organizações da Sociedade Civil,
de acordo com a Lei 4875/2016 que
estabelece o repasse de 1% da receita
do Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS), fica
assegurado o repasse em torno de
R$ 1 milhão para investimentos no
atendimento, prevenção e na recuperação
de dependentes de drogas, pessoas com
deficiência e idosos. Leia mais.

Debates

Audiência debate direitos dos trabalhadores
e mostra cenário de perdas

Na audiência pública que debateu os direitos dos trabalhadores e abordou o Projeto de Lei
Complementar (PLP) 257/2016 que trata da renegociação das dívidas dos Estados, foram
apresentados dados que preocupam ainda mais os trabalhadores. O consultor Legislativo do
Senado Federal, Luiz Alberto dos Santos, alertou que os juros pagos pelo país em 2015 são
mais de R$ 500 bilhões. Leia mais.

Direitos do Consumidor

Apoio

Reunião debate qualidade da
telefonia móvel em todo Estado

Superintendente pede auxílio para o
fortalecimento da Conab

As concessionárias de telefonia móvel
que operam no Estado de Mato Grosso
do Sul prestaram esclarecimentos
durante reunião realizada no Plenarinho
Deputado Nelito Câmara. O evento é
decorrência do Termo de Ajustamento
de Conduta (TAC), resultante da
Comissão Parlamentar de Inquérito da
Telefonia e acontecerá durante dois
anos. Leia mais.

O superintendente da Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab),
Aguinaldo Moraes Dias, ocupou a
tribuna para pedir apoio da Assembleia
Legislativa no fortalecimento das ações
da companhia que, segundo ele, está
sendo desvalorizada pela atual gestão do
Governo Federal. Leia mais.

ACOMPANHE A AÇÃO PARLAMENTAR

PLENÁRIO

Clique Aqui

Semana de 16 a 18/8/2016

Projetos Apresentados
Projeto de Lei nº 157/16, autor Maurício Picarelli (PSDB), trata sobre a condução, de pessoas feridas
em acidentes de trânsito, quando atendidos pelo corpo de bombeiros, aos locais que menciona e
dá outras providências.
Projeto de Lei nº 158/16, autor Poder Executivo, dá nova denominação ao trecho da Rodovia Mato
Grosso do Sul-157, nos termos que especifica.
Projeto de Lei nº 159/16, autor Poder Executivo, revoga a Lei nº 3.144, de 21/12/2005.
Projeto de Lei nº 160/16, autor deputado Felipe Orro (PSDB), trata sobre o documento de identificação dos profissionais de educação de nível superior, docentes universitários, no Estado de Mato
Grosso do Sul.
Projeto de Lei nº 161/16, autor deputado Coronel David (PSC), altera a Lei nº 3.808/09 em relação
ao Exame de Capacidade Física (ECAFI), determinando a obrigatoriedade de filmagem de todos os
exercícios físicos.

Projetos Aprovados em segunda discussão
Projeto de Emenda Constitucional nº 5/16, autor Poder Executivo, acrescenta o art. 112-A à Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei nº 37/16, autor Poder Executivo, dá nova redação ao § 1° do art. 3° da Lei nº 2.575, de
19/12/2002, que cria a Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei nº 146/16, autor Tribunal de Justiça, regulamenta a Emenda Constitucional que acrescenta o art. 112-A à Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul; promove elevação de comarcas à
categoria de segunda entrância; altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 1.511, de 5/7/1994.
Projeto de Lei nº 147/16, autor Tribunal de Justiça, cria Vara Judicial na estrutura do Poder Judiciário
do Estado de Mato Grosso do Sul e promove alterações na Lei nº 1.511, de 5/7/1994.
Projeto de Lei nº 149/16, autor Tribunal de Justiça, cria cargos de desembargador a compor a estrutura de pessoal da magistratura do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul e modifìca
dispositivos da Lei nº 1.511, de 5/7/1994.

Projeto Aprovado em redação final
Projeto de Lei nº 66/16, autor deputado Cabo Almi (PT), trata sobre a prioridade no atendimento
para pessoas portadoras de doença renal crônica e/ou transplantados.
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