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Reconhecimento

Assembleia Legislativa homenageia
odontólogos em sessão solene

O diploma de Honra ao Mérito em comemoração ao Dia do dentista foi entregue em sessão solene
nesta terça-feira (25/10) para os profissionais que tenham contribuído de maneira relevante para
o desenvolvimento da atividade profissional. A proposição da sessão solene é da deputada Mara
Caseiro (PSDB) em conjunto com o presidente do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso
do Sul (CRO-MS), Francisco Grillo. Leia mais.

Prevenção

Fortalecimento

ALMS e Cassems unidas para
combate do câncer de mama e de
útero

Assistente social ressalta
importância de Frente Parlamentar
para defender direitos

Dados do Instituto Nacional de Câncer
José Alencar Gomes da Silva (INCA), órgão
do Ministério da Saúde, revelam que
foram registrados 57.960 casos novos de
câncer de mama e 16.340 de colo do útero
ao longo de 2016. Nesta segunda-feira
(24/10), a Assembleia Legislativa e a Caixa
de Assistência dos Servidores de Mato
Grosso do Sul (Cassems) disponibilizaram
exames de mamografia e preventivo na
unidade móvel do Projeto de Prevenção
do Câncer. Leia mais.

A assistente social Eloísa Castro Berro
foi à tribuna da Casa de Leis, durante
a sessão plenária desta terça-feira
(25/10), para ressaltar a importância
da Frente Parlamentar em Defesa
da Assistência Social e convidar os
deputados a aderirem à mobilização. “A
Frente será um importante mecanismo
de atuação para mantermos direitos
e lutarmos pelo fortalecimento da
assistência social em Mato Grosso do
Sul”, disse. Leia mais.

Melhor Idade

Frente Parlamentar propõe alternativa para
jogos estaduais da melhor idade em 2017

Na reunião desta quarta-feira (26/10), a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa
debateu sobre a priorização de emendas modificativas ao Orçamento Anual do Estado alocando
recursos do Orçamento Geral no Fundo de Investimentos Esportivos para a realização dos jogos
estaduais da melhor idade em 2017. Leia mais.

ACOMPANHE A AÇÃO PARLAMENTAR

PLENÁRIO

Clique Aqui

Semana de 25 a 27/10/2016

Projetos Apresentados
Projeto de Lei n° 187/16, autor Poder Executivo, altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 3.808, de
18/12/2009, que dispõe sobre concurso público para o ingresso no Curso de Formação das Carreiras de Oficiais e Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato
Grosso do Sul, estabelece os requisitos indispensáveis para o exercício das funções militares.
Projeto de Lei n° 188/16, autor deputado Paulo Corrêa (PR), estabelece conceitos, objetivos, diretrizes e ações da Política Estadual de Preservação dos Serviços Ambientais (PESA), institui o
Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais (PEPSA) e cria o Fundo Estadual de
Pagamento por Serviços Ambientais (FEPSA).
Projeto de Lei n° 189/16, autor deputado Paulo Corrêa (PR), estabelece a forma de conservação
e proteção de áreas úmidas nos rios Formoso, Prata, do Peixe, Perdido, Salobra e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 190/16, autor deputado Felipe Orro (PSDB), declara de Utilidade Pública Estadual a Associação dos Agricultores Familiares e Pequenos Agricultores de Angélica-MS - AGRAN.
Emenda Modificativa n° 1, Projeto de Lei n° 172/16, autor deputado Beto Pereira (PSDB), altera
redação do caput do art. 2º do presente Projeto.
Emenda Substitutiva Integral n° 1, Projeto de Lei n° 20/16, autor deputado Paulo Corrêa (PR),
Emenda Substitutiva Integral que altera o Projeto de Lei Complementar n° 20/16.

Projetos Aprovados em primeira discussão
Projeto de Lei nº 144/16, autora deputada Grazielle Machado (PR), trata sobre a obrigatoriedade
de os hospitais, clínicas e laboratórios utilizarem protetor de pescoço em pacientes que serão submetidos a exames de raio X odontológico, mamografia ou tomografia, e dá outras providências.
Emenda Substitutiva Integral ao Projeto de Lei Complementar nº 20/16, autor Poder Executivo,
revoga o art. 2° da Lei Complementar n° 208, de 5/11/2015.
Projeto de Lei nº 163/16, autor deputado Amarildo Cruz (PT), autoriza o Poder Executivo a criar o
Programa de Incentivos Fiscais pela Utilização de Energia Solar.
Projeto de Lei nº 177/16, autor deputado Maurício Picarelli (PSDB), altera a Lei 2990/2005 e sistematiza a posse responsável de cães e gatos no Estado, com medidas de proteção e identificação
do animal, como a obrigatoriedade da inserção de microchips subcutâneos para registros junto
aos órgãos de controle de zoonoses dos municípios.

Projetos Aprovados em segunda discussão
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.
Projeto de Lei nº 132/16, autora deputada Grazielle Machado (PR), cria o Dia Estadual do Cooperativismo, a ser comemorado, anualmente, no dia 2 de julho.
Projeto de Lei nº 92/16, autor deputado Junior Mochi (PMDB), cria o Cadastro Estadual de alunos
com altas habilidades/superdotação matriculados na Educação Básica.
Projeto de Lei Complementar nº 9/16, autor deputado Cabo Almi (PT), altera a Redação do inciso
XIX, do art. 47, do Titulo III - Dos Direitos e Prerrogativas dos Policiais Militares - Capítulo I, seção
I - Dos Direitos, da Lei Complementar nº 53 - Estatuto dos Policiais Militares do Mato Grosso do
Sul, e da outras providências.

Projetos Aprovados em discussão única
Projeto de Lei nº 180/16, autor deputado Lidio Lopes (PEN), declara Utilidade Pública Estadual a
Associação Missionária Evangélica (AME).
Projeto de Lei nº 181/16, autor deputado Lidio Lopes (PEN), declara Utilidade Pública Estadual a
Associação Ebenezer, de Chapadão do Sul

Vetos Discutidos e Votados
Veto Total ao Projeto de Lei nº 277/15, autor deputado Professor Rinaldo (PSDB), trata sobre a
instalação de dispositivo de segurança com inundação fumígena nos locais onde se encontram os
caixas eletrônicos dos estabelecimentos bancários. Mantido. Arquivado.
Veto Total ao Projeto de Lei nº 51/16, autor deputado Renato Câmara (PMDB), dispõe sobre a
obrigatoriedade da divulgação, pelas concessionárias de serviços públicos de abastecimento de
água tratada e/ou coleta e tratamento de esgoto sanitário sediadas em Mato Grosso do Sul, de
informações sobre a legalidade e normas técnicas exigíveis para a implantação de coletores de
água das chuvas destinadas a uso residencial, e dá outras providências. Mantido. Arquivado.
Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 1/16, autor Poder Executivo, organiza a assistência social, em
Mato Grosso do Sul, sob a forma do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), e dá outras providências. Mantido. Arquivado.
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