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Concurso

Avaliação de cotistas é concluída e será referência
nacional

A avaliação dos cotistas aprovados por meio da reserva de vagas no I Concurso Público de Provas
e Títulos para o Provimento de Cargos na Assembleia Legislativa será concluída nesta quarta-feira
(12/04) e se tornará referência nacional, segundo informou o presidente da Casa de Leis, Junior
Mochi (PMDB). Ele explicou que a metodologia adotada foi elogiada pela Fundação Carlos Chagas
(FCC), que realizou o certame. “A Assembleia tem inovado e a própria Fundação nos disse que o
exemplo utilizado por nós será implantado por eles nos próximos concursos realizados por todo o
Brasil”, disse. Leia mais.

Debate

Saúde

Deputados e educadores discutem
projeto que prevê gratificação

Santa Casa apresenta balanço e nega
desvio de recurso

A Assembleia Legislativa realizou um
debate sobre o Projeto de Lei 60/2017, que
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. O debate foi
proposto pelo deputado João Grandão (PT)
em conjunto com o deputado Pedro Kemp
(PT), presidente da Comissão Permanente
de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e
Tecnologia. Leia mais.

O diretor-presidente da Associação
Beneficente de Campo Grande,
mantenedora da Santa Casa, Esacheu
Cipriano Nascimento, usou a tribuna da
ALMS para apresentar um balanço da
gestão de 2016, após ser questionado
por deputados estaduais quanto ao
impasse financeiro que o hospital
está passando. Esacheu agradeceu a
oportunidade, negou que tenha havido
desvio de recursos da instituição
filantrópica durante sua gestão e
explicou o porquê da necessidade de
mais investimentos. Leia mais.

Educação

Audiência debate ações para implantação da escola
em tempo integral

Autoridades, educadores e representantes de entidades se reuniram na Assembleia Legislativa para
debater os desafios e as ações necessárias à implantação do ensino fundamental em tempo integral
no Estado. A audiência pública A Escola que Queremos: Ensino Fundamental em Tempo Integral foi
proposta pelo deputado Felipe Orro (PSDB), autor da emenda à Constituição Estadual, de 2015, que
preconiza a transformação progressiva de todas as escolas de ensino fundamental do Estado em
tempo integral. Leia mais.
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PLENÁRIO Semana de 11 e 12/4/2017
Projetos Apresentados
Projeto de Lei n° 62/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), trata sobre o uso de vagas destinadas que se submetem a hemodiálise e diálise peritoneal (renais crônicos), quimioterapia e radioterapia no Estado de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei n° 63/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), inclui no Anexo ao Calendário oficial
de Eventos do Estado o Festival de Música Eclética, realizado anualmente em Itaquiraí.
Projeto de Lei n° 64/17, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), dispõe sobre a vacinação domiciliar às pessoas idosas e às pessoas com deficiência motora, multideficiência profunda com dificuldade de locomoção, doenças incapacitantes e/ou degenerativas e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 65/17, autor deputado Junior Mochi (PMDB), institui o Dia “D” de Combate à Tuberculose no âmbito do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Resolução n° 10/17, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), concede Comenda do
Mérito Legislativo ao Senhor Marco Aurélio Santullo.
Projeto de Resolução n° 11/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), cria a Comenda e o Diploma
de Honra ao Mérito Legislativo em homenagem ao Povo Cigano.

Projetos Aprovados em primeira discussão
Projeto de Lei n° 5/17, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), torna obrigatória a divulgação
do Disque 100 e do aplicativo Projeto Brasil nos cinemas de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei n° 28/17, autor Dr. Paulo Siufi (PMDB), autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Terapia Floral Integrativa e/ou complementar ao bem estar e a saúde no Estado de Mato
Grosso do Sul e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 50/17, autor Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de Bolsa-Atleta e Bolsa-Técnico no Estado de Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências
Projeto de Lei n° 49/17, autor Poder Executivo, altera a redação do art. 3° da Lei nº 4.857, de 6/5/2016,
que institui o Programa de Regularização de Contratos de Imóveis, pertencentes ou incorporados à
carteira imobiliária da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (AGEHAB), denominado
Morar Legal - Regularização, e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 38/17, autor Tribunal de Justiça, desmembra a atual Seção Criminal, cria a Seção
Especial Criminal e modifica e acrescenta dispositivos à Lei n. 1.511, de 5/7/1994.

Projeto Aprovado em segunda discussão
Projeto de Emenda Constitucional n° 6/16, autor deputado João Grandão (PT), altera a redação do
disposto no artigo 164 da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul.

Projetos Aprovados em discussão única
Projeto de Decreto Legislativo n° 3/17, autor Poder Executivo, aprova os nomes que exercerão a
função de membros efetivos e consultivos do Fórum Deliberativo do MS-Indústria para mandato de
2017-2018.
Projeto de Lei n° 46/17, autor deputado Zé Teixeira (DEM), denomina-se “Ramão Sidnei Almirão” o
trecho da Rodovia MS-166, que liga a Cabeceira do Apa até a sede de Antônio João.
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