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Mesa Diretora

Assembleia dá posse aos primeiros concursados

Ao dar as boas-vindas aos novos funcionários do Legislativo Estadual na manhã de
quinta-feira (31/08) o presidente da Assembleia, deputado Junior Mochi (PMDB) lembrou
que o certame foi realizado por uma das instituições mais conceituadas do Brasil e
ressaltou a importância deste momento histórico. “Foi um concurso extremamente
concorrido e concluímos essa etapa, que adéqua o Poder Legislativo aos novos tempos.
Vocês são os protagonistas desta nova fase, marcada pela transparência, modernização
e interação com a sociedade. Vamos avançar cada vez mais, fortalecendo o Legislativo na
sua missão de bem servir à sociedade”, disse Mochi. Leia mais.

Idoso

Pesca

Frente Parlamentar em Defesa da
Pessoa Idosa recebe dados de violência

Audiência debate as dificuldades dos
pescadores de MS

Durante a reunião da comissão de trabalho
realizada na quinta-feira (31/08) foram
apresentados dados preocupantes de
violação contra a pessoa idosa. Segundo
a Secretaria de Saúde de Campo Grande,
398 casos de algum tipo de violência foram
registrados em 2016. O coordenador da
Frente, deputado Renato Câmara (PMDB)
cobrou mais uma vez à criação da delegacia
especializada em defesa do direto das
pessoas idosas. Leia mais.

A Assembleia sediou na terça-feira (29/8) a
audiência pública que tratou dos entraves
na regularização dos protocolos estaduais
dos pescadores artesanais, baseado
na Portaria 1.275. Será encaminhado
documento entregue ao Governo do
Estado com as seguintes solicitações:
realizar o recadastramento dos pescadores
profissionais, prolongarem o prazo da
nota fiscal eletrônica compatível com a
temporada e a unificação dos documentos
dos pescadores. Leia mais.

Juventude

Assembleia promove a 4ª Semana Jovem
Empreendedor

Na terça-feira (29/8) foi realizada a abertura da 4ª Semana Estadual do Jovem Empreendedor
na Assembleia Legislativa. O objetivo é mostrar aos jovens as inúmeras possibilidades de
empreender. Chapadão do Sul e Ponta-Porã também receberam palestras motivacionais
durante a semana. “Estimular potenciais com histórias de sucesso é muito mais prático e
pode assim despertar o interesse para encorajá-los a empreender também”, declarou o
parlamentar. Palestras foram ministradas e uma sessão solene marcou a entrega do Troféu
Jovem Empreendedor 2017. Leia mais.

Reforma

CPI

Movimentos de luta pela reforma
agrária pedem apoio da ALMS

Comissão encontra novas
irregularidades tributárias

Lideranças de diversos movimentos pela
reforma agrária e o fortalecimento da
agricultura familiar estiveram na Assembleia,
na terça-feira (29/8). Reunidos com os
deputados estaduais e representantes do
Governo do Estado, apresentaram uma
pauta de reivindicações destinada ao chefe
do Poder Executivo, que prevê a aquisição de
pequenas áreas e a criação de novos grupos
nos projetos de assentamentos já existentes.
Leia mais.

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
das Irregularidades Fiscais e Tributárias do
Estado se reuniu na tarde de quarta-feira
(30/8) e obteve novas confissões. “Estamos
agora no 2º Termo de Ajustamento de
Regime Especial (Tare), o primeiro nos
habilitou a verificar as oito unidades do JBS,
e estamos cumprindo um cronograma que
foi aprovado na CPI. No segundo termo, 21
mil notas foram analisadas e 35% contêm
inconsistências”, informou o presidente
deputado Paulo Corrêa (PR). Leia mais.

Tribuna

Edmar Soares da Silva, Presidente da
Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar
e Bombeiros (ACS) durante a sessão para pedir
apoio aos deputados estaduais. Leia mais.

Giancarlo Miranda, Presidente do Sindicato dos
Policiais Civis de MS (Sinpol-MS), falou sobre o
documentário que levou sete meses de produção
que retrata a realidade da segurança no Estado.

Leia mais.

Bruno Baptista Monteiro Filardi, Presidente
da Sociedade de Infectologia de Mato Grosso
do Sul (SIMS), ocupou a tribuna para falar do
colapso no atendimento a pacientes com doenças
infectocontagiosas em MS. Leia mais.

Karen Crystina Deduch, representante da
ong.prematuridade.com, esteve na assembléia
apoiando o projeto amplia licença a pais
servidores. Leia mais.
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PLENÁRIO Semana de 28 a 01/09/2017
Projetos Apresentados
Projeto de Lei nº 181/17, autoria do deputado Felipe Orro (PSDB), altera Lei Estadual n. 3.062, de
20 de setembro de 2005, a qual dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de aparelho
desfibrilador cardíaco, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 182/17, autoria do deputado Onevan de Matos (PSDB), institui a “Semana do Professor” e o “Prêmio Sul-mato-grossense de Excelência na Educação” no âmbito do Estado de Mato
Grosso do Sul, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 183/17, autoria do deputado Mauricio Picarelli (PSDB), dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de intérprete da Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS, nos Hospitais e Unidades
básicas de Saúde.
Projeto de Lei nº 184/17, autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Estadual a
doar, com encargo, à empresa Piso Art Contruções Ltda - ME, os imóveis que especifica, e dá
outras providências.
Projeto de Lei nº 185/17, autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Estadual a doar,
com encargo, à empresa Abatedouro RD Ltda, os Imóveis que especifica, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 186/17, autoria do Tribunal de Contas, cria o Programa de Incentivo a Aposentadoria no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 187/17, autoria do Tribunal de Contas, altera, acrescenta e revoga dispositivos
da Lei nº 3.877, de 31 de março de 2010, que dispõe sobre a consolidação do Plano de Cargos,
Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, e
dá outras providências.
Projeto de Lei nº 188/17, autoria do deputado Coronel Davi (PSC), dispõe sobre o pagamento dos
aparelhos de monitoramento eletrônico pelos próprios presos ou apenados.
Projeto de Lei nº 189/17, autoria do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), acrescenta os §§ 6º e 7º
ao Art. 107, bem como altera a redação do Art. 108, da Lei nº 4.091, de 28 de setembro de 2011,
que institui o Estatuto dos Servidores do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso do Sul e
dá outras providências.
Projeto de Lei nº 190/17, autoria do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), inclui o Dia Estadual da Prematuridade no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei nº 191/17, autoria da deputada Mara Caseiro (PSDB), institui, no âmbito do sistema
estadual de ensino, o “Programa Escola sem Partido”.
Projeto de Lei nº 192/17, autoria do deputado João Grandão (PT), estabelece normas sobre a Segurança Bancária no Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 193/17, autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Área da Indiana do P.A. Savana, com sede no
município de Japorã.
Projeto de Resolução nº 34/17, autoria do deputado Amarildo Cruz (PT), concede o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense ao Senhor João Deoni da Silva.
Projeto de Resolução nº 35/17, autoria do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), concede o Título de
Cidadão Sul-Mato-Grossense ao Reverendíssimo Senhor Padre Francisco Fábio Vieira.
Projeto de Resolução nº 36/17, autoria do deputado Amarildo Cruz (PT), concede o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense ao Senhor Herbert Assunção de Freitas.
Projeto de Resolução nº 37/17, autoria do deputado Beto Pereira (PSDB), concede a Comenda do
Mérito Legislativo ao Senhor Ruiter Cunha de Oliveira.
Projeto de Resolução nº 38/17, autoria do deputado Beto Pereira (PSDB), concede Título Honorífico de Cidadão sul-mato-grossense ao Sr. Paulo Jorge Salomão da Câmara Nety.
Projeto de Resolução nº 39/17, autoria do deputado Beto Pereira (PSDB), concede o Título Honorífico de Cidadão sul-mato-grossense ao Sr. Luiz Gonzaga Alves de Lima Filho.
Projeto de Resolução nº 40/17, autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), acrescenta altera
as redações do art. 42 e do art. 46, ambos da Resolução nº 65, de 17 de dezembro de 2008, com
a finalidade de criar e estabelecer as competências da Comissão de Limites, Divisas Territoriais e
Regularização Fundiária.
Projeto de Resolução nº 41/17, autoria da mesa diretora 17/18, altera e acrescenta dispositivos
ao Anexo da Resolução n. 65, de 17 de dezembro de 2008 (Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul).
Projeto Decreto Legislativo nº 1/17, autoria do Poder Executivo, susta o inciso V do Art. 2º do
Decreto nº 14.827, de 28 de agosto de 2017.
Projeto de Emenda Constitucional nº 02/17, autoria do deputado Coronel David (PSC), adiciona
os §§ 8º, 9º e 10º ao art. 163 da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul.
Emenda Modificativa nº 6/17, autoria do deputado Beto Pereira (PSDB), Emenda Modificativa ao
art. 1º do Projeto de Lei Complementar nº 006/2017, que passa a tramitar com nova redação.
Emenda de Redação nº 1, autoria do deputado Beto Pereira (PSDB), Emenda de redação ao art. 1º
e 3º do Projeto de Lei nº 136/17.

Projetos Aprovados em primeira discussão
Projeto de Lei nº 234/16, autoria do deputado Amarildo Cruz (PT), dispõe sobre a instalação de
câmeras de monitoramento em asilos, creches e pré-escolas no âmbito da iniciativa privada no
Estado de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei nº 89/17, autoria do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), altera a ementa e dispositivos da Lei n. 4.474, de 6 de março de 2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade das farmácias e
drogarias manterem recipientes para coleta de medicamentos, cosméticos, insumos farmacêuticos
e correlatos, deteriorados ou com prazo de validade expirado.
Projeto de Lei nº 131/17, autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), inclui no calendário Oficial
de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul a EXPOIVI - Exposição Agropecuária, Comercial, Industrial e da Agricultura Familiar de Ivinhema realizada município de Ivinhema.
Projeto de Lei nº 136/17, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a alienação de bens imóveis localizados no loteamento denominado Bosque do Carvalho em Campo Grande-MS, de propriedade
da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (AGEHAB), no âmbito de Interesse Social,
e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 145/17, autoria do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), institui a Semana Estadual
do Bebê no Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 150/17, autoria do deputado João Grandão (PT), inclui no calendário oficial de
eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei nº 3.945, de 04 de agosto de 2010, a
Festa de são Cristovão realizado anualmente no Município de Dourados/MS.
Projeto de Lei nº 184/17, autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Estadual a
doar, com encargo, à empresa Piso Art Contruções Ltda - ME, os imóveis que especifica, e dá
outras providências.
Projeto de Lei nº 185/17, autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Estadual a doar,
com encargo, à empresa Abatedouro RD Ltda, os Imóveis que especifica, e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar nº 6/17, autoria do Poder Executivo, acrescenta e altera a redação
de dispositivos da Lei Complementar nº 95, de 26 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a organização da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

Projetos Aprovados em segunda discussão
Projeto de Lei nº 26/17, autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), acrescenta o §3º ao artigo
2º da Lei nº 3.344, de 22 de dezembro de 2006.
Projeto de Lei nº 68/17, autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), estabelece medidas de proteção ao consumidor na publicidade de combustíveis que diferencie preços para pagamento à vista
em dinheiro ou débito dos preços para pagamento em cartão de crédito, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 72/17, autoria do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), dispõe sobre as normas de
cobrança de preço pelos estacionamentos particulares localizados no Estado de Mato Grosso do
Sul e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 144/17, autoria do deputado Eduardo Rocha (PMDB), proíbe o ingresso ou permanência de pessoas utilizando capacete ou qualquer tipo de cobertura que oculte a face, nos
estabelecimentos comerciais, públicos ou abertos ao público, no Estado de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei nº 184/17, autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Estadual a
doar, com encargo, à empresa Piso Art Contruções Ltda - ME, os imóveis que especifica, e dá
outras providências.
Projeto de Lei nº 185/17, autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Estadual a doar,
com encargo, à empresa Abatedouro RD Ltda, os Imóveis que especifica, e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar nº 6/17, autoria do Poder Executivo, acrescenta e altera a redação
de dispositivos da Lei Complementar nº 95, de 26 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a organização da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

Projeto Aprovado em discussão única
Projeto de Resolução nº 30/17, autoria do deputado Lídio Lopes (PEN), concede Título de Cidadão sul-mato-grossense ao Pastor Espedito Coelho.

Projetos Aprovados em Regime de Urgência
Projeto de Lei nº 90/16, autoria do Poder Executivo, institui o Sistema Estadual de Cultura do
Estado de Mato Grosso do Sul, estabelece diretrizes para a Política Estadual de Cultura, e dá
outras providências.
Projeto de Lei nº 226/16, autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), altera a redação da Lei n.
4.282, de 14 de dezembro de 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.
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