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Comenda

Maçons recebem homenagem em sessão
solene do Poder Legislativo

A Assembleia Legislativa homenageou sete personalidades maçônicas de Mato Grosso do Sul
com a entrega da Comenda Liberdade, Igualdade e Fraternidade. A honraria foi criada pela
Resolução 22/15, de autoria do presidente da Casa de Leis, deputado Junior Mochi (PMDB),
quem também foi propositor da sessão solene realizada no Centro de Convenções Arquiteto
Rubens Gil de Camillo. Leia mais.

Debates

TJMS

Deputados cobram ação e “ponto
final” em conflitos no campo

Carreta do “Judiciário em Movimento”
é lançada com apoio dos deputados

Os conflitos históricos entre produtores
rurais e indígenas em Mato Grosso
do Sul voltaram a ser debatidos pelos
deputados estaduais Zé Teixeira (DEM),
Mara Caseiro (PSDB) e Onevan de Matos
(PSDB), durante a sessão plenária. Da
tribuna, Zé Teixeira ressaltou que o
“terror impera” nas regiões de conflito e
ameaça a todos que vivem em constante
insegurança. Leia mais.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do
Sul (TJMS) lançou o programa Judiciário
em Movimento, que disponibilizará
uma carreta com estrutura para
atender as novas comarcas do Estado.
Os 79 municípios de MS se tornaram
comarcas após aprovação da Emenda
Constitucional 75 e do Projeto de Lei
146/16, que contemplou a criação de
Varas Judiciais. Leia mais.

Fetems

Sindicalista pede apoio dos deputados para
levar Carta de MS ao Congresso Federal
O presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems),
Roberto Botareli, usou a tribuna para pedir a intermediação dos deputados estaduais para
que levem a Carta de Mato Grosso do Sul contra o Projeto de Lei Complementar 257/16, que
tramita no Congresso Federal, que foi assinada por 118 entidades estaduais. Leia mais.

Regulamentação

Ação do Legislativo

Ato da Mesa Diretora regulamenta
propaganda eleitoral dentro da ALMS

Assembleia Legislativa cria Frente
Parlamentar do Trabalhador

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa,
composta pelos deputados presidente
Junior Mochi (PMDB), 1º secretário Zé
Teixeira (DEM) e 2º secretário Cabo Almi
(PT), anunciou a regulamentação da
veiculação de propaganda eleitoral nas
dependências da Casa de Leis, por meio
de um Ato, que já está publicado no Diário
Oficial do Legislativo. Leia mais.

A Mesa Diretora autorizou a criação da
Frente Parlamentar das Trabalhadoras
e dos Trabalhadores, no âmbito da
Assembleia Legislativa. O ato 3/16 já
foi publicado no Diário Oficial. A frente
pretende congregar os parlamentares e
a sociedade civil na defesa dos avanços
sociais. Leia mais.
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PLENÁRIO

Clique Aqui

Semana de 16 a 18/8/2016

Projetos Apresentados
Projeto de Lei nº 162/16, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), institui o Dia Estadual da
Equoterapia no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei nº 163/16, autor deputado Amarildo Cruz (PT), autoriza o poder executivo a criar
o programa de incentivos fiscais pela utilização da energia solar, correlatos no Estado de Mato
Grosso do Sul.
Projeto de Lei n° 164/16, autor Poder Executivo, altera a redação do parágrafo único do art. 39 da
Lei nº 4.455, de 18/12/2013 e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 165/16, autor deputado Maurício Picarelli (PSDB), altera e acrescenta dispositivos à Lei n° 3.844, de 10/2/2010 e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 166/16, autor deputado Professor Rinaldo (PSDB), institui a campanha Agosto
Lilás e o programa “Maria da Penha vai à Escola” visando sensibilizar a sociedade sobre a violência
doméstica e familiar contra a mulher e divulgar a Lei Maria da Penha.
Projeto de Resolução nº 34/16, autor deputado Amarildo Cruz (PT), concede Título Honorífico de
Cidadão Sul- mato-grossense ao senhor Roberto Magno Botareli Cesar.
Projeto de Resolução nº 35/16, autor deputado Lidio Lopes (PEN), concede Título de Cidadão
Sul-mato-grossense ao senhor Albert Schiaveto de Souza.

Projeto Aprovado em primeira discussão
Projeto de Resolução nº 26/16, autor deputado Flavio Kayatt (PSDB), altera a redação do artigo
222 da Resolução nº 65 de 17/12/2008 - Regimento Interno.

Projetos Aprovados em segunda discussão
Projeto de Lei nº 124/16, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), proíbe refrigerantes em escolas de educação básica no Estado de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei nº 113/16, autor Poder Executivo, autoriza a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL) a doar, com encargo, à Fundação Universidade Federal da Grande Dourados, imóvel para implantação da Unidade da Mulher e da Criança no Hospital Universitário.
Projeto de Lei nº 150/16, autoria Defensoria Pública, trata sobre a revisão do vencimento-base
dos servidores do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares da Defensoria Pública do Estado de
Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei nº 34/16, autor deputado Amarildo Cruz (PT), altera e acrescenta dispositivos à Lei
Estadual nº 3.654, de 7/4/2009 e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 114/16, autor Poder Executivo, altera a redação dos incisos I e II do art. 3º da Lei
nº 3.807, de 17/12/2009.
Projeto de Lei n° 109/16, autor deputado Amarildo Cruz (PT), cria no Estado de Mato Grosso do
Sul o Projeto “Sangue Bom” visando fomentar o cadastro de doadores de medula óssea e erradicar o problema de déficit de sangue nos hospitais e bancos de sangue para os atendimentos
emergenciais, operações cirúrgicas e transplantes.

Projetos Aprovados em discussão única
Projeto de Resolução n° 32/16, autor deputado Pedro Kemp (PT), concede Título de Cidadão Sul-mato-grossense ao Senhor Roberto Ferreira Filho.
Projeto de Resolução nº 33/16, autor deputado Junior Mochi (PMDB), concede a Comenda do
Mérito Legislativo ao Senhor Marco André Nogueira Hanson.
Projeto de Lei n° 142/16, autor deputado Lidio Lopes (PEN), denomina “Trânsito Jara” a Rodovia
MS-295, no trecho compreendido entre o município de Paranhos até o trevo de acesso aos municípios de Amambai e Tacuru.

Projeto Aprovado em redação final
Projeto de Lei n° 285/15, autor deputado Lidio Lopes (PEN), trata sobre a vedação de homenagens a pessoas que tenham sido condenadas por atos de improbidade e corrupção.
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