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Segurança

Instituída Frente Parlamentar Permanente
de Segurança Pública e Penitenciário

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso Sul instituiu oficialmente a Frente Parlamentar
Permanente de Segurança Pública e Penitenciário (FPSPP), com o propósito de debater, discutir,
propor, buscar soluções e de acompanhar a execução de políticas públicas relacionadas ao
enfrentamento mais eficaz aos crimes ocorridos ou em trânsito na faixa de fronteira. A criação da
FPSPP foi proposta pelos deputados Coronel David (PSC) e o presidente da Assembleia Legislativa,
Junior Mochi (PMDB). Leia mais.

Rodovia

Líderes

Comissão vai acompanhar execução
de duplicação da BR-163

Oficializadas escolhas de líder e vicelíder do Governo na ALMS

Uma Comissão Temporária foi formada
para que os deputados estaduais
acompanhem a execução da obra de
duplicação da Rodovia BR-163, em MS.
A comissão foi formada após reunião
com empresários do município de Nova
Alvorada do Sul, que reivindicaram
fiscalização da obra e mudanças no
projeto original para que o comércio e
indústria não sejam afetados. Leia mais.

Professor Rinaldo e Beto Pereira, ambos
do PSDB, permanecem como líder e
vice-líder do Governo do Estado na
Assembleia Legislativa ao longo de 2017.
Os artigos 97, 98 e 99 do Regimento
Interno estabelecem as competências
do líder do Governo, como fazer
comunicação urgente ou responder
críticas dirigidas ao Executivo Estadual,
entre outras atribuições. Leia mais.

Homenagem

Há 37 anos, Arte Mahikari propaga “luz divina” em MS

Disseminando a comunhão com Deus e a reforma íntima para a construção conjunta da cultura
da paz, os praticantes da Sukyo Mahikari foram homenageados durante sessão solene na
Assembleia Legislativa, na noite desta quinta-feira (2/3), por proposição dos deputados George
Takimoto (PDT) e Dr. Paulo Siufi (PMDB). O evento contou com a participação de representantes
da arte criada no Japão, em 1959, e que reúne aproximadamente 1,1 mil praticantes em Campo
Grande. Leia mais.

CCJR

Agenda

Reunião extraordinária distribui
dezoito projetos em tramitação

Fechamento das Agenfas e piso
salarial dos farmacêuticos em debate

Nesta quinta-feira (2/3) foi convocada uma
reunião extraordinária da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação (CCJR) para
a distribuição de projetos em tramitação
na Casa de Leis. Quatro propostas
ficaram para a relatoria do deputado Beto
Pereira (PSDB), entre elas o Projeto de Lei
013/17, do Poder Executivo, que altera e
acrescenta dispositivos à Lei 4640/2014,
que reorganiza a Estrutura Básica do Poder
Executivo estadual. Leia mais.

O fechamento das Agências Fazendárias
(Agenfas) e o piso salarial dos
farmacêuticos do Estado são os temas
das duas audiências públicas agendadas
para a semana de 5 a 11 de março, na
ALMS. Outro destaque é a realização de
um seminário para discutir assuntos de
interesse das mulheres. Terça-feira, a CCJR
estará reunida para apresentar a análise
dos aspectos legal e constitucional dos
projetos em tramitação. Leia mais.
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