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Codesul

Presidente da ALMS participa de reunião no Paraná

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (PMDB), participou nesta quartafeira (8/2), da reunião do Conselho do Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul), que aconteceu
na cidade de Cascavel (PR). Ao lado do governador Reinaldo Azambuja e do secretário de Governo,
Eduardo Riedel, o parlamentar comemorou a assinatura de contratos do Banco de Desenvolvimento
do Extremo Sul (BRDE) com empresas e produtores rurais. Leia mais.

Posse

Apoio

Paulo Siufi é empossado no
cargo de deputado estadual

Empresários solicitam audiência
sobre duplicação da BR-163

Foi empossado nesta terça-feira (7/2), no
plenário da Assembleia Legislativa de Mato
Grosso do Sul, o deputado estadual Paulo
Siufi (PMDB). Médico e ex-vereador, ele
assume a vaga deixada por Marquinhos
Trad, que foi eleito prefeito de Campo
Grande. A segunda suplente da chapa,
Délia Razuk, renunciou ao cargo para
desempenhar a função de prefeita de
Dourados. A solenidade foi prestigiada
por diversas lideranças políticas e
religiosas. Em seu discurso, Siufi lembrou
sua trajetória política. Leia mais.

A ALMS promoveu na segunda-feira (6/2)
uma reunião para debater o impacto da
duplicação da rodovia BR-163, no trecho
que compreende o município de Nova
Alvorada do Sul (MS). A audiência foi
reivindicada por empresários da cidade
para o deputado João Grandão (PT),
que convocou os demais deputados e
entidades envolvidas na obra por convite
do presidente Junior Mochi (PMDB), para
que pudessem discutir um reordenamento
no projeto atual de forma a não afetar o
comércio local. Leia mais.

ACOMPANHE A AÇÃO PARLAMENTAR

PLENÁRIO

Clique Aqui

Semana de 7 a 9/2/2017

Projetos Apresentados
Projeto de Lei nº 1/17, autor Poder Judiciário, modifica dispositivos da Lei nº 1.511, de 5/7/1994,
que institui o Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado.
Projeto de Lei nº 2/17, autor deputado Cabo Almi (PT), obriga a realização de um Seguro Garantia
nas obras, projetos e serviços contratados pelos órgãos da Administração Direta e Indireta, Fundações, Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista no Estado de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei nº 3/17, autor deputado João Grandão (PT), declara de Utilidade Pública o Rotary
Club, de Itaporã.
Projeto de Lei nº 4/17, autor Poder Executivo, altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 3.758, de
9/10/2009, que institui o Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de
Mato Grosso do Sul (CEMTEC-MS).
Projeto de Lei Complementar nº 1/17, autoria Defensoria Pública, altera e acrescenta dispositivos
da Lei Complementar nº 111, de 17/10/2005, da Lei Complementar nº 208, de 5/11/2015, e da Lei
Complementar nº 228, de 7/11/2016.
Projeto de Resolução nº 1/17, autores deputado Amarildo Cruz (PT) e Mesa Diretora, altera o Art.
37 e incisos do anexo da Resolução nº 65/2008 (Regimento Interno).

Projetos Aprovados em primeira discussão
Projeto de Resolução nº 78/16, autor deputado Maurício Picarelli (PSDB), altera e acrescenta dispositivos à Resolução n° 58/2010, institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 201/16, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), prevê a sinalização de locais
inseridos na Zona de Recarga Direta do Aquífero Guarani.
Projeto de Lei nº 219/16, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), determina que os novos
projetos de parques, praças e outros locais públicos, destinados ao lazer, realizados através de
convênios com o Poder Público Estadual e dos Municípios, deverão possuir espaços destinados
para implantação de Academia ao Ar Livre com Aparelhos adaptados aos Deficientes Físicos e
Jardim Sensorial.

Projeto Aprovado em segunda discussão
Projeto de Lei nº 111/16, autor deputado Cabo Almi (PT), trata acerca do armazenamento de
dados, produção e divulgação de estatísticas sobre a violência contra as pessoas idosas no Estado
de Mato Grosso do Sul, na forma que especifica.

Projetos Aprovados em discussão única
Projeto de Lei nº 13/16, autor deputado Professor Rinaldo (PSDB), declara de Utilidade Pública
Estadual a Associação de Apoio de Pacientes com Câncer Amigos do Chicão.
Projeto de Lei nº 218/16, autor deputado Renato Câmara (PMDB), declara de Utilidade Pública o
Instituto Corpal, em Dourados.
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