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ALMS

ALMS terá relógio de ponto para
controlar frequência de servidores

O presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi (PMDB), autorizou a abertura de Processo
Licitatório para a aquisição de relógios de ponto eletrônico ou digital para o controle da
frequência dos servidores da Casa de Leis. A instalação de ponto eletrônico digital biométrico
na Casa de Leis foi requerida pelo deputado Paulo Corrêa (PR) durante pronunciamento sobre
grampo criminoso em uma ligação na qual ele pede para o deputado Felipe Orro (PSDB)
regularizar a folha de ponto dos servidores do seu gabinete. No requerimento, Corrêa afirma
que a implantação do sistema já foi objeto de proposição apresentada por ele em 2012,
quando foi primeiro-secretário da Assembleia. Leia mais.

Corregedor confirma apuração sobre
orientação quanto à folha de ponto
O corregedor da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Maurício
Picarelli (PSDB), confirmou que está aberto o processo de apuração solicitado pela Mesa
Diretora sobre “fatos noticiados como suposta orientação equivocada quanto à folha de ponto
dos servidores do Poder Legislativo”, conforme documento lido pelo presidente Junior Mochi
(PMDB), na sessão de terça-feira (1/11). Leia mais.

Concurso

Nomeação

Confira o resultado do concurso da
Assembleia Legislativa de MS

Membros da Comissão de Defesa dos
Direitos da Mulher são nomeados

A Fundação Carlos Chagas (FCC) divulgou
nesta sexta-feira (04/11) o resultado
preliminar das provas objetivas do
concurso para provimento de 80 vagas
no Legislativo estadual, realizado dia
25 de setembro passado. Os nomes
classificados podem ser consultados no
site oficial da instituição e no Diário Oficial
da Casa de Leis, edição de hoje, que pode
ser acessada aqui. Leia mais.

Foi publicada no Diário do Legislativo a
nomeação dos membros da mais nova
comissão permanente da Assembleia
Legislativa. Farão parte da Comissão de
Defesa dos Direitos da Mulher e Combate
à Violência Doméstica e Familiar os
deputados titulares Coronel David (PSC),
Mara Caseiro (PSDB), Antonieta Amorim
(PMDB), Grazielle Machado (PR) e Pedro
Kemp (PT). Leia mais.

Gastos Públicos

Inovação

Deputados comentam ocupações em
escolas contra PEC

Relatório sugere melhorias para
sistema prisional e socioeducativo

Estudantes já ocupam quase 1.500 escolas
e universidades por todo o País contra a
reforma do Ensino Médio e em oposição
a Proposta de Emenda Constitucional
(PEC) 55/16, que estabelece um teto
para os gastos públicos. Durante sessão,
o deputado estadual Pedro Kemp (PT)
usou a tribuna e manifestou apoio ao
movimento. Leia mais.

Durante a audiência pública para
debater a situação do sistema prisional
e socioeducativo de Mato Grosso do
Sul, o coordenador geral do Mecanismo
Nacional de Prevenção e Combate à
Tortura (MNPCT), Rafael Barreto de
Souza, apresentou um relatório de
prevenção e combate à tortura e fez
recomendações para a melhoria dos
sistemas. Leia mais.
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Semana de 1 e 3/11/2016

Projetos Apresentados
Projeto de Lei n° 191/16, autor Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Estadual a doar, com
encargo, ao Município de Campo Grande, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 192/16, autor Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Estadual a doar, com
encargo, ao Município de Campo Grande, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 193/16, autor Poder Executivo, acrescenta o art. 3º-A à Lei nº 2.575, de 19/12/2002,
e a alínea a.1 ao inciso II do § 4º do art. 1º da Lei nº 4.805, de 21/12/2015.
Projeto de Lei n° 194/16, autor Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Estadual a doar, com
encargos, ao Município de Nioaque os imóveis que especifica, e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 195/16, autor Poder Executivo, prorroga por 2 anos, o prazo estabelecido no art.
2º da Lei nº 4.375, de 10/7/2013, e no da Lei nº 4.378, de 10/7/2013.
Projeto de Lei n° 196/16, autor deputado João Grandão (PT), institui a Farmácia Solidária no Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 197/16, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), torna obrigatória, em todos os
supermercados e congêneres no Estado de Mato Grosso do Sul, a adaptação de 5% (cinco por cento)
dos carrinhos de compras às crianças, adultos e idosos com deficiência ou mobilidade reduzida.
Projeto de Lei n° 198/16, autoria deputados Junior Mochi (PMDB), Pedro Kemp (PT) e Professor
Rinaldo (PSDB), altera e acrescenta dispositivos à Lei n. 3.953, de 11/8/2010, que dispõe sobre o
combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes por pessoas jurídicas titulares
de benefícios ou incentivos fiscais, financeiros-fiscais no Estado do Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei n° 199/16, autor deputado João Grandão (PT), declara de Utilidade Pública o Atlético
Clube São José, em Ladário.
Projeto de Lei n° 200/16, autor deputado Maurício Picarelli (PSDB), institui o programa “Lixo Zero”
em áreas e logradouros públicos, e dá outras providências.
Emenda Supressiva n° 2, Projeto de Lei n° 21/16, autor deputado Pedro Kemp (PT), altera a redação e acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº.114, de 19/12/2005, aprova a Lei Orgânica
da Polícia Civil.

Projetos Aprovados em primeira discussão
Projeto de Lei Complementar nº 21/16, autor Poder Executivo, altera a redação e acrescenta dispositivos à Lei nº 114, de 19/12/2005, que aprova a Lei Orgânica da Polícia do Estado de Mato
Grosso do Sul, dispõe sobre sua organização institucional e as carreiras, os direitos e as obrigações dos seus membros.
Projeto de Lei nº 168/16, autor Poder Executivo, autoriza a Agência Estadual de Gestão de Empreendimento (Agesul) a doar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT)
imóvel localizado no município de Três Lagoas.
Projeto de Lei nº 183/16, autor deputado Professor Rinaldo (PSDB), institui o Dia do Eletricista a ser
comemorado anualmente dia 17 de outubro.
Projeto de Lei Complementar nº 22/16, autor Tribunal de Contas, altera a redação dos artigos 30 e
31 da Lei Complementar 160/2012, “para adequação de padronização de conceitos e procedimentos necessários ao fortalecimento das ações de controle promovidas pelo Tribunal de Contas”.

Projeto Aprovado em segunda discussão
Projeto de Lei nº 143/16, autor deputado Amarildo Cruz (PT), declara como Patrimônio Histórico e Cultural do Estado de Mato Grosso do Sul, a Rapadura Artesanal e o Festival Anual de Furnas do Dionísio

Projetos Aprovados em redação final
Projeto de Lei nº 92/16, autor deputado Junior Mochi (PMDB), cria o Cadastro Estadual de Alunos com
Altas Habilidades ou Superdotação matriculados na educação básica, no âmbito do Estado de Mato
Grosso do Sul.
Projeto de Lei Complementar nº 20/16, autor Poder Executivo, revoga o art. 2º da Lei Complementar
nº 208, de 5/11/2015.
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.
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