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Insegurança

Ministro da Defesa recebe Carta sobre
problemas nas fronteiras

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul recebeu durante a sessão ordinária desta quintafeira (8/12) o ministro da Defesa, Raul Jungmann, para a entrega da Carta de Campo Grande,
documento resultado de audiência pública que discutiu a segurança nas fronteiras, proposta pelos
deputados Coronel David (PSC) e Junior Mochi (PMDB). Mato Grosso do Sul gasta quase R$ 130
milhões por ano com mais de 6 mil presos por tráficos de drogas. Leia mais.

Proteção

Solidariedade

MS elabora plano para garantir
direitos de crianças e adolescentes

Assembleia entrega presentes para
campanha de Natal do MP

Representantes do Poder Público,
entidades e especialistas se reuniram
na Assembleia Legislativa para debater
o tema Crianças e Adolescentes em MS:
Perspectivas para os próximos dez anos
e a elaboração do Plano Estadual Decenal
dos Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes de Mato Grosso do Sul
(Pedca). A proposição do evento foi do
presidente da Casa de Leis, Junior Mochi
(PMDB), em parceria com o Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Cedca). Leia mais.

Em sua 2ª edição, a Campanha
Compartilhe o Natal liderada pelo
Ministério Público recebeu dos
deputados estaduais os brinquedos
arrecadados nos gabinetes
parlamentares e diretorias. A entrega
foi feita à procuradora Jaceguara
Dantas da Silva Passos, idealizadora
do projeto, e ao procurador Francisco
Neves Junior, responsável pela
organização. Foram arrecadados
mais de 1.000 presentes na casa de
Leis. Neste ano serão beneficiadas
instituições que prestam atendimento
às crianças com deficiência. Leia mais.

Concurso

ALMS publica resultado preliminar da prova
de títulos em concurso

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul tornou público o Resultado Preliminar da Prova de
Títulos do Primeiro Concurso para provimento dos cargos efetivos do quadro de pessoal. A avaliação
dos títulos para os cargos de nível superior, entre outros, pode ser consultada no Diário Oficial de
sexta-feira (09/12). Leia mais.

Ambiente

Comendas

Audiência Pública debateu projetos
ambientais nesta segunda

Voluntários que adotam a arte do
palhaço são homenageados

Autoridades e estudantes debateram
em audiência pública a Lei de Proteção
dos Banhados e Lei da Política Estadual
de Preservação dos Serviços Ambientais
(PSA/MS). A proposta da audiência foi
do presidente da Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio da Casa de Leis,
deputado Paulo Corrêa (PR). Leia mais.

Por proposição do deputado Marcio
Fernandes (PMDB), a Assembleia
Legislativa realizou sessão solene em
homenagem aos chamados ‘Doutores
Palhaço’. Quarenta e duas pessoas
receberam o Diploma de Mérito, como
forma de reconhecimento por levar
alegria as crianças hospitalizadas,
aos seus acompanhantes e aos
profissionais de saúde. Leia mais.

Compromisso

Grupo de Trabalho

TAC faz telefonia móvel prestar
contas dos serviços oferecidos no
Estado

Mesa Diretora institui Frente
Parlamentar para Regularização
Fundiária

Representantes das operadoras Claro,
Oi, Vivo e Tim prestaram contas sobre
suas atividades, conforme o Termo
de Ajustamento de Conduta (TAC)
firmado após a finalização da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) da
Telefonia, em 2014. Objetivo é continuar
com o processo de monitoramento para
entregar ao cidadão sul-mato-grossense
um serviço de qualidade. Leia mais.

Foi oficialmente instituída, por meio
do Ato 5/16 da Mesa Diretora da
Assembleia Legislativa (ALMS), a Frente
Parlamentar para a Regularização
Fundiária em Mato Grosso do Sul.
Os propósitos do grupo de trabalho
são discutir, propor e acompanhar
a execução de políticas públicas
relacionadas ao tema e a serem
implantadas em todo o Estado. Leia
mais.
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Semana de 6 a 8/12/2016

Projetos Apresentados
Projeto de Lei nº 221/16, autor Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Estadual a formalizar
aditivo ao contrato de refinanciamento de dívidas com a União, efetuado no âmbito da Lei Federal
nº 9.496, de 11/9/1997.

Projeto de Lei nº 222/16, autor Poder Executivo, cria o Programa de Educação em Tempo Integral
denominado “Escola da Autoria”, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 223/16, autor Poder Executivo, acrescenta o § 6º ao art. 1º da Lei nº 3.709, de
16/7/2009, fixa a obrigatoriedade de compensação ambiental para empreendimentos e atividades
geradoras de impacto ambiental negativo não mitigável.

Projeto de Lei nº 224/16, autor Poder Executivo, altera a redação do inciso I do § 3º do art. 4º e do
caput do art. 10 da Lei nº 4.715, de 9/9/2015, e do art. 18 da Lei nº 4.857, de 6/5/2016.

Projeto de Lei nº 225/16, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), obriga a publicação na internet, com atualização semanal, da lista de espera dos pacientes que serão submetidos a cirurgias
médicas eletivas realizadas nos hospitais públicos de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 226/16, autor deputado Renato Câmara (PMDB), altera a redação da Lei n. 4.282,
de 14/12/2012, que estabelece os valores das taxas da Tabela de Serviços do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (DETRAN-MS), e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 227/16, autores deputados Antonieta Amorim (PMDB), Angelo Guerreiro (PSDB),
Beto Pereira (PSDB), João Grandão (PT) e Renato Câmara (PMDB), obriga a marcação de exames e
consultas para pessoas com mais de 60 anos nas Unidades de Saúde Públicas pertencentes ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Resolução nº 81/16, autor deputado Renato Câmara (PMDB), cria a Comenda e o Diploma de Honra ao Mérito Legislativo “Amigo do Idoso”.

Projeto de Decreto Legislativo nº 6/16, autor Poder Executivo, aprova o Plano de Aplicação de
Recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul
(FUNDERSUL), para o exercício de 2017.

Projeto de Decreto Legislativo nº 7/16, autor Poder Executivo, submete à apreciação os Convênios
ICMS, Protocolo ICMS, Protocolos ECF e Ajustes SINIEF, celebrados no âmbito CONFAZ.

Projeto de Decreto Legislativo nº 8/16, autor Poder Executivo, submete à apreciação a indicação
do nome de Ayrton Rodrigues para ser reconduzido ao cargo de Diretor de Regulação e Fiscalização - área Transportes, Rodovia e Portos da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos-MS
(AGETRAN).

Emendas Aditivas nº 74 e 75, Projeto nº 185/16, autor deputado Felipe Orro (PSDB), destinam-se
recursos ao Projeto de Lei 185/16.

Emenda Modificativa nº 76, Projeto nº 185/16, autores deputados Paulo Corrêa (PR) e Mara Caseiro (PSDB), destina-se recursos ao Projeto de Lei 185/16.

Emendas Aditivas nº 77 a 79, Projeto nº 185/16, autores deputados Renato Câmara (PMDB), Angelo
Guerreiro (PSDB), Antonieta Amorim (PMDB), Beto Pereira (PSDB), João Grandão (PT) e Marcio Fernandes (PMDB), destinam-se recursos ao Projeto de Lei 185/16.

Emendas Aditivas nº 80 a 90, Projeto nº 185/16, autor deputado Felipe Orro (PSDB), destinam-se
recursos ao Projeto de Lei 185/16.

Emendas Aditivas nº 91 e 92, Projeto nº 185/16, autor deputado João Grandão (PT), destinam-se
recursos ao Projeto de Lei 185/16.

Emendas Aditivas nº 93 e 94, Projeto nº 185/16, autor deputado João Grandão (PT) e Bancada do
PT, destinam-se recursos ao Projeto de Lei 185/16.

Emenda Aditiva nº 95, Projeto nº 185/16, autor deputado João Grandão (PT), destina-se recursos
ao Projeto de Lei 185/16.

Emenda Aditiva nº 115, Projeto nº 185/16, autor deputado Junior Mochi (PMDB), destina-se recursos ao Projeto de Lei 185/16.

Projetos Aprovados em segunda discussão
Projeto de Lei nº 155/16, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), institui o Programa Estadual
de Incentivo ao Jovem Empreendedor a ser desenvolvido nas escolas públicas e privadas, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 138/15, autor deputado Felipe Orro (PSDB), dispõe sobre a introdução e a manutenção de programas de educação física adaptada nas instituições de ensino do Estado de Mato
Grosso do Sul.

Projeto de Lei Complementar nº 22/16, autor Tribunal de Contas, altera a redação dos artigos 30
e 31 da Lei Complementar nº 160/2012.

Projeto de Resolução nº 80/16, autor deputado Lidio Lopes (PEN), altera e acrescenta dispositivos
ao Anexo da Resolução nº 65, de 17/12/2008 - Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei nº 220/16, autor Poder Executivo, acrescenta e altera a redação de dispositivos na
Lei 1.810, de 22/12/1997.
Projeto Aprovado em discussão única
Projeto de Decreto Legislativo nº 5/16, autoria Mesa Diretora, concede licença ao governador
Reinaldo Azambuja (PSDB), para se ausentar do Estado e do País entre os dias 10 e 30 de janeiro,
quando estará de férias.
Projeto Aprovado em redação final
Projeto de Lei nº 172/16, autor Poder Executivo, trata sobre o piso salarial profissional do advogado
empregado em Mato Grosso do Sul.
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