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Ação Legislativa

Deputados indicam membros para formação de
blocos parlamentares

Os deputados estaduais indicaram os parlamentares membros dos blocos dos partidos com
representação na Assembleia Legislativa. A partir da formação dos blocos, os parlamentares
definirão agora a indicação dos membros das 16 comissões permanentes da Casa de Leis. O
Regimento Interno estabelece as regras de funcionamento da Assembleia Legislativa e assegura
a todas as bancadas partidárias e blocos parlamentares a representação proporcional nas
comissões. Os grupos de trabalho analisam a constitucionalidade e o mérito das matérias que
tramitam na Casa de Leis. Leia mais.

Segurança

Posse

Durante troca de comando,
Mochi ressalta boa atuação da PM

Casa de Leis participa da solenidade
de posse dos novos procuradores

O presidente da Assembleia Legislativa,
Junior Mochi (PMDB), enfatizou a boa
gestão da Polícia Militar em Mato Grosso
do Sul (PMMS) durante a troca de
comando da corporação, nesta quintafeira (16/2). “Neste momento importante e
emblemático, temos dois belos exemplos
de que a PM estava bem comandada e
assim continuará”, disse. Leia mais.

A solenidade de posse de três novos
procuradores de justiça do Estado
contou com a presença do presidente da
ALMS, deputado Junior Mochi (PMDB).
A cerimônia, realizada no Tribunal de
Justiça do Estado, deu posse aos novos
procuradores que foram promovidos
ao cargo de Procurador de Justiça pelos
critérios de antiguidade e de merecimento.
Leia mais.

Reestruturação

Diário Oficial publica proposta de reforma
Administrativa e Estrutural

O Diário Oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) traz, na edição desta
quarta-feira (15/2), o Projeto de Lei 10/17 que altera e acrescenta dispositivos ao texto legal que
consolidou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores do Quadro Permanente de
Pessoal da Casa de Leis. A proposta de Reforma Administrativa e Estrutural do Poder Legislativo,
assinada pela Mesa Diretora, pretende adequar o quadro de pessoal para promover a posse dos
concursados, aprimorar a estrutura operacional e reduzir a máquina administrativa. Leia mais.

ACOMPANHE A AÇÃO PARLAMENTAR

PLENÁRIO

Clique Aqui

Semana de 14 a 16/2/2017

Projetos Apresentados
Projeto de Lei nº 5/17, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), torna obrigatória a divulgação
do Disque 100 e do aplicativo Proteja Brasil nos cinemas de todo o Estado de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei nº 6/17, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), trata sobre as obrigações
quanto à limpeza dos imóveis não utilizados no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, com vistas
à preservação da Saúde Pública, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 7/17, autor deputado George Takimoto (PDT), institui a obrigatoriedade de utilização de separadores magnéticos nos processos de produção de alimentos para consumo humano
e animal no Estado de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei nº 8/17, autor Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a doar, com encargo, à
Missão Franciscana do Mato Grosso do Sul (MIFRA) o imóvel que específica, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 9/17, autor Ministério Público, altera e acrescenta dispositivos da Lei nº 4.134, de
6/12/2011, acrescenta dispositivos à Lei nº 1.861, de 3/7/1998, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 10/17, autoria Mesa Diretora, altera e acrescenta dispositivos à Lei Estadual nº
4.090, de 28/9/2011, que consolida e atualiza a Lei nº 1.426 de 6/10/1990, que dá nova redação ao
Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos servidores pertencentes ao Quadro Permanente de
Pessoal da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 11/17, autor deputado Cabo Almi (PT), dispõe sobre a cobrança da tarifa mínima
pela concessionária prestadora de serviço de energia no Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras
providências.
Projeto de Lei nº 12/17, autor deputado Professor Rinaldo (PSDB), trata sobre os serviços e procedimentos farmacêuticos permitidos em farmácias e drogarias no âmbito do Estado de Mato Grosso
do Sul, e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar nº 2/17, autor Ministério Público, altera e acrescenta dispositivos
da Lei Complementar nº 72, de 18/1/1994, e dá outras providências.

Projetos Aprovados em primeira discussão
Projeto de Lei nº 209/16, autor deputado George Takimoto (PDT), dispõe sobre a obrigatoriedade
da divulgação e cumprimento da Lei Federal 13.111, de 25/3/2015, por empresas que comercializam
veículos automotores novos e usados no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei nº 87/16, autor Poder Executivo, autoriza a Agência de Habitação Popular de Mato
Grosso do Sul (AGEHAB) a doar, com encargo, a Associação de Moradores da Comunidade Indígena
Água Bonita, o imóvel que especifica, e dá outras providências.

Projetos Aprovados em segunda discussão
Projeto de Lei nº 177/16, autor deputado Maurício Picarelli (PSDB), altera e acrescenta dispositivos
à Lei n° 2.990, de 10/5/2005, determinando que todos os cães e gatos residentes no Estado de Mato
Grosso do Sul deverão, obrigatoriamente, ser registrados no órgão municipal responsável pelo controle de zoonoses ou em estabelecimentos veterinários devidamente credenciados por esse mesmo órgão; bem como identificados, por meio da inserção subcutânea de um microchip.
Projeto de Lei nº 186/16, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), determina a colocação de
cestos de lixo nos eventos realizados no Parque dos Poderes.

Projeto Aprovado em discussão única
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”.

Vetos Discutidos e Votados
Veto Total ao Projeto de Lei nº 77/16, autor deputado Cabo Almi (PT), dispõe sobre os produtos
essenciais e disciplina regras e prazos para o caso de vício em tais, no âmbito do Estado de Mato
Grosso do Sul. Mantido. Arquivado.
Veto Total ao Projeto de Lei nº 20/16, autor Renato Câmara (PMDB), trata sobre a vedação de
desligamento automático de gestantes de concursos públicos em função de limitações à realização
de testes físicos, e dá outras providências. Mantido. Arquivado.
Veto Total ao Projeto de Lei nº 103/16, autor Flavio Kayatt (PSDB), dispõe sobre a implantação do
Selo de “Empresa Consciente” no Estado de Mato Grosso do Sul. Mantido. Arquivado.
Veto Total ao Projeto de Lei nº 66/16, autor deputado Cabo Almi (PT), trata sobre o reconhecimento dos direitos das pessoas portadoras de doença renal crônica e/ou transplantados e dá outras providências. Mantido. Arquivado.
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