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Orçamento

Mochi pede agilidade na tramitação da Lei
Orçamentária e revisão do PPA

O presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi (PMDB), solicitou que os presidentes da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e da Comissão de Finanças e Orçamento
definam conjuntamente um cronograma para a tramitação do Projeto de Lei (PL) 184/2016 - a Lei
Orçamentária Anual 2017 (LOA) - e do PL 185/2016, que dispõe sobre a primeira revisão do Plano
Plurianual (PPA) para o período 2016/2019. Leia mais.

Demarcações

Novembro Azul

CGU indica falhas na política de
demarcações de terras da Funai

Servidores participam de Campanha
de Combate ao Câncer de Próstata

O Ministério da Transparência, Fiscalização
e Controladoria-Geral da União (CGU)
identificou diversas falhas na política
implantada pela Fundação Nacional do
Índio (Funai). O 1º secretário da Assembleia
Legislativa, deputado Zé Teixeira (DEM),
usou a tribuna para dizer que está otimista
com a administração do atual governo
e confiante que as demarcações serão
realizadas de forma transparente, sem
prejuízo ao setor produtivo. Leia mais.

Servidores da Assembleia Legislativa
participaram da Campanha Mundial
de Combate ao Câncer de Próstata,
chamada Novembro Azul, que este ano
tem como slogan Prevenir também é
coisa de homem. Foram oferecidos
exames de Antígeno Prostático
Específico (PSA) nesta quinta-feira
(24/11), na unidade móvel da Caixa de
Assistência dos Servidores do Estado
de Mato Grosso do Sul (Cassems).
Leia mais.

Ativismo

Campanha 16 dias de Ativismo pelo 				
Fim da Violência contra Mulher

As atividades da campanha dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres foram
divulgadas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pela subsecretária de Políticas Públicas
para Mulheres, Luciana Azambuja Roca. Simultaneamente, está sendo lançado o Dia Estadual
de Mobilização pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, instituído pela Lei 4.784, de autoria do
deputado Professor Rinaldo (PSDB). Leia mais.

Reconhecimento

Com homenagens, comunidade libanesa
celebra trajetória em MS

Presente na história, gastronomia, comércio e na cultura de Mato Grosso do Sul, a comunidade
libanesa foi homenageada durante sessão solene na Assembleia Legislativa. A celebração é anual e
foi instituída pela Lei estadual 3.438/2007. A proposição da solenidade foi do deputado Marquinhos
Trad (PSD). Leia mais.

Parlamento Jovem

Melhor Idade

Deputados estudantes participam de
palestra e realizam a 9ª sessão

Deputado comemora ampliação de
Frente Parlamentar do Idoso em MS

Os deputados estudantes se reuniram
para a nona sessão ordinária do
projeto Parlamento Jovem, promovido
pela Escola do Legislativo Ramez
Tebet da Assembleia Legislativa de
Mato Grosso do Sul. Antes da sessão,
eles participaram da palestra sobre
o Novembro Azul, ministrada pela
diretora da Escola do Legislativo, Cheila
Vendrami. Leia mais.

O deputado Renato Câmara (PMDB) foi
à tribuna para apresentar os avanços
obtidos pela Frente Parlamentar em
Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa
ao longo de 2016. O balanço mostra
que foram implantadas 33 frentes
municipais e realizadas 16 audiências
públicas em todo o Estado. Leia mais.
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PLENÁRIO

Clique Aqui

Semana de 22 a 24/11/2016

Projetos Apresentados
Projeto de Lei nº 209/16, autor deputado George Takimoto (PDT), dispõe sobre a obrigatoriedade
da divulgação e cumprimento da Lei Federal nº 13.111, de 25/3/2015 por empresas que comercializam veículos automotores novos e usados no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.
Emenda Substitutiva Integral nº 3, Projeto 126/16, autor deputado Amarildo Cruz (PT), cria
o Complexo de Preservação, Proteção e Recuperação Ambiental dos Poderes do Estado de
Mato Grosso do Sul.
Emenda Supressiva nº 1, Projeto 193/16, autor deputado João Grandão (PT), suprime o art. 1° do
PL n° 193/16, que acrescenta o art. 3°-A à Lei n° 2.575, de 19/12/2002, e a alínea a.1 ao inciso II, do §
4° do art. 1° da Lei n° 4.805, de 21/12/2015.

Projetos Aprovados em primeira discussão
Projeto de Lei nº 202/16, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), institui o Dia Estadual dos
Doutores Palhaço a ser celebrado anualmente no dia 8 de dezembro.
Projeto de Lei nº 194/16, autor Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a doar, com encargos,
ao Município de Nioaque os imóveis que especifica, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 198/16, autoria dos deputados Junior Mochi (PMDB), Pedro Kemp (PT) e Professor
Rinaldo (PSDB), trata 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.

Projetos Aprovados em segunda discussão
Projeto de Lei nº 4/16, autor deputado Marquinhos Trad (PSD), trata sobre o prazo mínimo para o
armazenamento de arquivos por empresas que atuam no segmento de eventos do tipo formatura
no âmbito do Estado do Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 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 Ofìciais 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 nº 157/16, autor deputado Maurício Picarelli (PSDB), trata sobre a condução de vítimas atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar que possuam cobertura de planos de saúde, aos
locais que menciona e dá outras providências.
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 Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul.

Vetos Discutidos e Votados
Veto Total ao Projeto de Lei nº 42/16, autor deputado Professor Rinaldo (PSDB), isenta taxa de
serviços estaduais às pessoas que comprovarem ter deixado a condição de analfabetas ao retirar a
segunda via da Carteira de Identidade. Mantido. Arquivado.
Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 82/16, autor deputado Maurício Picarelli (PSDB), torna obrigatória a instalação de locais para a higienização das mãos em estabelecimentos que comercializem
alimentos, lanches e refeições. Mantido. Arquivado.
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