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Ensino Médio

Em audiência pública, sociedade debate a
reforma do Ensino Médio no país

Durante toda a tarde desta sexta-feira (18/11), autoridades, educadores e estudantes debateram
a Medida Provisória (MP) 746/2016 que trata da reforma do Ensino Médio e está em análise no
Congresso Nacional. A proposição do debate é do presidente da Assembleia Legislativa, deputado
Junior Mochi (PMDB) e do senador Pedro Chaves (PSC-MS) que é o relator da proposta na comissão
mista que analisa a MP. Leia mais.

Concurso

Fundação divulga resultado da prova objetiva
e convoca para entrega de títulos
A Fundação Carlos Chagas divulgou nesta sexta-feira o resultado final da Prova Objetiva do I
Concurso de Provas e Títulos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, após o período de
interposição de recursos. As publicações dos níveis Superior e Médio estão disponíveis no Diário
Oficial do Legislativo clicando aqui e no site da FCC clicando aqui. Leia mais.

Campanhas

Assembleia participa da Campanha
Compartilhe o Natal e já recebe doações

A Assembleia Legislativa participa pelo segundo ano da campanha Compartilhe o Natal, promovida
pelo Ministério Público Estadual (MPE), com entidades parceiras, com o objetivo de arrecadar
brinquedos e tornar o Natal mais fraterno às crianças carentes. As doações na Casa de Leis podem
ser feitas até o dia 8 de dezembro no espaço montado no saguão térreo do prédio. Leia mais.

Novembro Azul conscientiza homens para
prevenir câncer de próstata

A Campanha Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, chamada de Novembro Azul, também
está sendo realizada na Assembleia Legislativa. Com o slogan Prevenir também é coisa de homem,
o Centro de Saúde da Casa de Leis convida os servidores ao exame preventivo. No dia 24 de
novembro, a unidade móvel da Cassems fará a coleta de sangue dos servidores, na Assembleia
Legislativa, a partir das 7 da manhã. Leia mais.

Consciência Negra

Ramez Tebet

Personalidades que lutam contra o
racismo são homenageadas

Em memória, deputados relembram
atuação de Ramez Tebet

Lideranças com reconhecida atuação
no combate ao racismo e na promoção
da igualdade racial em Mato Grosso do
Sul foram homenageadas durante a
sessão solene alusiva ao Dia Nacional da
Consciência Negra, um momento para as
reflexões necessárias do papel do negro
e sua importância na formação do país.
A sessão foi proposta pelo deputado
Amarildo Cruz (PT) que também criou a
Comenda do Mérito Legislativo Zumbi dos
Palmares. Leia mais.

Os deputados estaduais destacaram
a atuação de Ramez Tebet, senador
por Mato Grosso do Sul falecido há
exatos 10 anos. O deputado Eduardo
Rocha (PMDB) ocupou a tribuna
para enaltecer a importância da
figura política ao Estado. Também se
pronunciaram os deputados Paulo
Corrêa (PR), Flavio Kayatt (PSDB), Felipe
Orro (PSDB), Onevan de Matos (PSDB) e
Coronel David (PSC). Leia mais.
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Semana de 16 e 17/11/2016

Projetos Apresentados
Projeto de Lei nº 207/16, autor deputado Amarildo Cruz (PT), declara como Patrimônio Histórico
e Cultural do Estado de Mato Grosso do Sul o Grupo de Catira da Família Malaquias.
Projeto de Lei nº 208/16, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), trata sobre a obrigatoriedade do fornecimento de informações sobre a área de cobertura de sinal, pelas empresas operadoras de serviço móvel de telefonia e/ou internet.
Projeto de Resolução nº 79/16, autor deputado Renato Câmara (PMDB), cria a Comenda e o Diploma de Honra ao Mérito Legislativo em homenagem aos pioneiros da comunidade japonesa em
Mato Grosso do Sul.

Projeto Aprovado em primeira discussão
Projeto de Resolução nº 37/16, autoria Mesa Diretora, altera a redação do parágrafo único do art.
20, do Anexo da Resolução nº 65, 17/12/2008 - Regimento Interno da ALMS.

Projeto Aprovado em segunda discussão
Projeto de Lei nº 144/16, autora deputada Grazielle Machado (PR), dispõe 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.

Projeto Aprovado em discussão única
Projeto de Lei nº 79/16, autor deputado Renato Câmara (PMDB), declara de Utilidade Pública a
Associação Beneficente Vida Avivalista, com sede em Glória de Dourados.

Vetos Discutidos e Votados
Veto Total ao Projeto de Lei nº 10/16, autor deputado Cabo Almi (PT), obriga as montadoras de
veículos, por intermédio de suas concessionárias ou importadoras, a fornecerem carro reserva similar, de frota própria ou locados, aos proprietários de automóveis que ficarem impossibilitados da
utilização do veículo por mais de 15 dias por falta de peças originais de reposição ou por qualquer
outro motivo que impossibilite a realização dos serviços necessários de responsabilidade do fabricante durante o prazo de garantia contratual. Mantido. Arquivado.
Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 108/16, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), trata sobre restrições a comercialização de benzina, éter, tíner, clorofórmio, acetona e “anti-respingo de solda sem
silicone”, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. Mantido. Arquivado.
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