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Reforma Administrativa

Modernização garante economia e otimiza processos
na ALMS

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul passa a viver uma nova etapa do seu processo
de modernização com a publicação da reforma administrativa na edição 1145 do Diário Oficial.
Segundo o presidente da Casa de Leis, Junior Mochi (PMDB), a norma faz parte da estratégia de
racionalização de recursos e pessoal iniciada na gestão anterior da Mesa Diretora. Leia mais.

Concurso

Vagas Especiais

Zé Teixeira confirma convocação de
concursados após homologação

Retificado horário de avaliação dos
candidatos com deficiência

O primeiro secretário da Casa de Leis,
deputado Zé Teixeira (DEM), confirmou que,
após a homologação do primeiro concurso
público, a Assembleia Legislativa deve
iniciar a convocação de concursados para
prover as vagas abertas pelos servidores
efetivos aposentados. Teixeira explicou
que mais de 150 efetivos aderiram ao
Programa de Aposentadoria Incentivada
(PAI), instituído em abril de 2015. O edital
do concurso, realizado pela Fundação
Carlos Chagas, tem validade de dois anos.
Leia mais.

Na edição desta quinta-feira (6/4) do
Diário Oficial da Assembleia Legislativa
foi publicado o Edital 15/2017, que
retifica o horário de convocação para
avaliação dos candidatos com deficiência
aprovados no I Concurso Público de
Provas e Títulos para o Provimento de
Cargos na ALMS por meio da reserva
de vagas. A avaliação multiprofissional
dos candidatos habilitados no concurso
ocorrerá no Centro de Saúde, dia 12
de abril, independentemente do cargo
pleiteado pelo candidato. Leia mais.

Honraria

Assembleia homenageia ministro na abertura
da 79ª Expogrande

Deputados participaram da solenidade de abertura da 79ª Expogrande em Campo Grande. Durante
o evento os parlamentares entregaram o Diploma de Ilustre Visitante ao ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. O presidente da Casa de Leis, deputado Junior Mochi
(PMDB) falou do reconhecimento ao trabalho do ministro. “É um momento de agradecer pois o
ministro foi determinante neste momento difícil que afetava a cadeia produtiva da carne”, destacou
Mochi. Leia mais.

Sangue Bom

Gestão

Instituto cria rede de solidariedade
para ampliar número de doadores
em Mato Grosso do Sul

Mochi representa ALMS em Fórum
e destaca desafios dos gestores da
Educação

A captação de doadores não tem
suprido as necessidades dos bancos
de sangue de Mato Grosso do Sul. Por
isso, foi criado o Instituto Sangue Bom
para aproximar os doadores de pessoas
que realmente precisam de sangue.
O presidente da entidade, Carlos
Alberto Resende, conhecido como
Professor Carlão, participou da sessão
desta quarta-feira (5/4) e convidou os
parlamentares para o lançamento do
instituto. Leia mais.

“O Cotidiano do Gestor: Desafios e
Possibilidades” foi tema do 13º Fórum
Estadual dos Dirigentes Municipais
de Educação de Mato Grosso do Sul,
realizado no auditório da Assomasul, do
qual o presidente Junior Mochi (PMDB)
representou a Assembleia Legislativa. No
discurso de abertura, Mochi destacou
que é preciso superar desafios para gerir
a pasta da Educação nesse momento de
crise do país. Leia mais.

ACOMPANHE A AÇÃO PARLAMENTAR

Clique Aqui

PLENÁRIO Semana de 4 a 6/4/2017
Projetos Apresentados
Projeto de Lei n° 55/17, autor Tribunal de Justiça, atualiza os valores constantes do Anexo da Lei nº
3.687, de 9/6/2009, altera a Lei nº 3.310, de 14/12/2006 e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 56/17, autor deputado Cabo Almi (PT), dispõe sobre a instalação de radares eletrônicos de velocidade nos trechos de rodovias estaduais onde estão localizados unidades de ensino.
Projeto de Lei n° 57/17, autor deputado Amarildo Cruz (PT), altera os dispositivos da Lei nº 3.522, de
30/5/2008, que dispõe sobre a proteção do patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Mato Grosso
do Sul.
Projeto de Lei n° 58/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), acrescenta dispositivos ao artigo 1º
da Lei 3.829 de 23/12/2009, que estabelece prioridade para a vacinação contra o vírus H1N1 no Estado
de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei n° 59/17, autor deputado Lidio Lopes (PEN), obriga a presença de profissionais de
odontologia nas unidades de terapia intensiva e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 60/17, autor Poder Executivo, acrescenta o art. 3º-A à Lei nº 4.973, de 29/12/2016,
que cria o Programa de Educação em Tempo Integral, denominado “Escola da Autoria”.
Projeto de Lei n° 61/17, autor Poder Executivo, dá nova redação ao § 1º do art. 2º da Lei nº 2.105, de
30/5/2000 e altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 3.498, de 13/2/2008.
Projeto de Decreto Legislativo n° 4/17, autor Poder Executivo, submete à apreciação os Convênios
ICMS, Ajustes SINIEF e Protocolo ICMS, celebrados no âmbito do CONFAZ.
Projeto de Resolução nº 9/17, autora deputada Mara Caseiro (PSDB), concede Título Honorífico de
Cidadão Sul-mato-grossense ao senhor Ademar Capuci.

Projetos Aprovados em primeira discussão
Projeto de Lei n° 118/16, autor deputado Professor Rinaldo (PSDB), isenta pessoas em processo de
tratamento oncológico ou renal, obrigados a deslocamentos periódicos, do pagamento de pedágio
nas rodovias.
Projeto de Lei n° 35/17, autor deputado Maurício Picarelli (PSDB), obriga a realização de processo de
desbacterização nos locais que menciona e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 237/16, autor deputado Beto Pereira (PSDB), trata sobre a proibição da captura,
do embarque, do transporte, da comercialização, do processamento e da industrialização da espécie
Salminus brasiliensis ou Salminus maxillosus - Dourado.

Projeto Aprovado em segunda discussão
Projeto de Lei nº 219/16, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), determina que os novos projetos de parques, praças e outros locais públicos, destinados ao lazer, realizados através de convênios
com o Poder Público Estadual e dos Municípios, deverão possuir espaços destinados para implantação de Academia ao Ar Livre com Aparelhos adaptados aos Deficientes Físicos e Jardim Sensorial.

Projeto Aprovado em discussão única
Projeto de Decreto Legislativo n° 2/17, autor Poder Executivo, indica Youssif Assis Domingos ao
cargo de Diretor-Presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso
do Sul (AGEPAN).
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