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Saúde

Infantil

Fechamento da psiquiatria da Santa Casa é 
debatido na Assembleia

Assembleia aprova a proibição de utilização de 
celulares em UTIs 

Depois que a diretoria do maior hospital de Mato Grosso do Sul, anunciou a possibilidade 
do fechamento da ala de psiquiatria, os médicos, funcionários e familiares de pacientes 
estiveram na Assembleia para pedir ajuda aos parlamentares e a intervenção da 
Comissão Permanente de Saúde para impedir esse desfecho. Ocuparam a tribuna 
deputados, representante da Defensoria Pública e médico do hospital. Leia mais.

A proposta de autoria do deputado Márcio Fernandes (PSDB), que disciplina o uso de 
celulares nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatais (UTIs), foi aprovada por maioria 
durante a sessão plenária de terça-feira (05/17). De acordo com a proposição, em caso de 
necessidade, acompanhantes, visitantes e funcionários das unidades de saúde poderão 
usar o aparelho fora da UTI e, ao retornarem, deverão realizar os procedimentos de higiene 
exigidos. Leia mais.

Parceria libera R$180 milhões para 
obras na Capital

Mochi participa do 5º Congresso  
MS Florestal Online 

Deputados estaduais participaram 
na noite de segunda-feira (04/09), da 
assinatura de convênio do Governo do 
Estado para o repasse de R$ 15 milhões 
à Prefeitura de Campo Grande, como 
contrapartida para a liberação de mais de 
R$ 180 milhões em recursos do Governo 
Federal. O presidente, deputado Junior 
Mochi, comemorou. “Unir esforços entre 
os Poderes só trazem bons resultados. 
A sociedade espera atitudes como essa”, 
destacou Mochi. Leia mais.

O presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Junior Mochi (PMDB), participou 
na manhã de terça-feira (05/09), do 5º 
Congresso que aconteceu na  sede da 
Federação da Agricultura e Pecuária de Mato 
Grosso do Sul (Famasul). Na edição deste 
ano, o tema foi a “Extensão das Cadeias 
Produtivas do Setor de Base Florestal” e teve 
o objetivo de compartilhar conhecimentos e 
troca de informações. Leia mais.

Obras CGFamasul

PLENÁRIO Semana de 04 a 08/09/2017 

Clique AquiACOMPANHE A AÇÃO PARLAMENTAR

Projetos Apresentados 

Projeto de Lei nº 194/17, autora deputada Grazielle Machado (PR), institui a Semana Estadual de 
Incentivo e Colaboração às Instituições Filantrópicas, Assistenciais e/ou Congêneres estabelecidas 
no Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 195/17, autor deputado Flávio Kayatt (PSDB), dispõe sobre a fixação de cartaz nos 
estabelecimentos comerciais, informando o consumidor sobre o teor da Lei Estadual nº 4.588/2014.

Projeto de Lei nº 196/17, autor deputado Cabo Almi (PT), denomina, o prédio do Ministério Público 
Estadual de Corumbá, no Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei nº 197/17, autor deputado Maurício Picarelli (PSDB), dispõe sobre a obrigatoriedade 
de instalação de vidros temperados ou laminados nas escolas da rede pública de ensino.

Projeto de Lei nº 198/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), institui o Dia Estadual de Conscien-
tização e Divulgação da Fibrose Cística.

Projeto Decreto Legislativo nº 11/17, autor deputado Amarildo Cruz (PT), estabelece a abertura do 
respectivo processo de inscrição nos Livros de Registro de Bens Imateriais da Fundação de Cultura 
de Mato Grosso do Sul - FCMS, para o Grupo de Catira da Família Malaquias da Comunidade Qui-
lombola de Santa Tereza, Figueirão-MS e dá outras providências.

Emenda de Redação nº 1, autor deputado Junior Mochi (PMDB), emenda de redação ao art. 2º, do 
Projeto de Lei nº 187/17.

Emenda Modificativa nº 1/17, autoria do deputado Beto Pereira (PSDB), Altera-se a redação do 
inciso II do art. 1º do Projeto de Lei n. 00156/2017.

Projetos Aprovados em primeira discussão

Projeto de Lei nº 43/17, autoria do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), dispõe sobre a produção, 
o fornecimento, o armazenamento, a venda e o uso da Linha Chilena e quaisquer outros ma-
teriais e artefatos nas linhas de pipas ou similares no âmbito do Estado de Mato Grosso e dá 
outras providências.

Projeto de Lei nº 101/17, autor deputado Herculano Borges (SD), institui o mês ”Maio Laranja” de 
combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e dos adolescentes no Estado de Mato Grosso 
do Sul, e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 139/17, autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), inclui no calendário Oficial 
de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul a Feira de Sementes Nativas e Crioulas e Produtos 
Agroecológicos, realizada no município de Juti.

Projeto de Lei nº 169/17, autoria do deputado Professor Rinaldo (PSDB), inclui o “Dia do Voluntário 
no Corpo de Bombeiros Militar” no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul.

Projeto Aprovado em segunda discussão

Projeto de Lei nº 30/17, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), dispõe sobre a utilização 
de aparelho celular em UTI’s neonatais no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras 
providências.

Projetos Aprovados em discussão única

Projeto de Resolução nº 34/17, autor deputado Amarildo Cruz (PT), concede Título de Cidadão 
Sul-mato-grossense a João Delni da Silva.

Projeto de Resolução nº 31/17, autor deputado Maurício Picarelli (PSDB), cria a Medalha de Mé-
rito Jornalismo ”JOSÉ BARBOSA RODRIGUES” destinada a homenagear profissionais da área que 
tenham prestado relevantes serviços à Comunicação no Estado de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Decreto Legislativo nº 07/17, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB) dispõe 
sobre o tombamento do monumento “Cavaleiro Guaicuru”, instalado no Parque das Nações Indíge-
nas, na Cidade de Campo Grande/MS.

Projeto de Decreto Legislativo nº 08/17, autor Poder Executivo, indica o nome de Clistiano Fer-
nandes Alves, para exercer em complementação de mandato, a função de membro efetivo do 
Fórum Deliberativo do MS-Indústria, para o período 2017-2018, em substituição a Paulo César 
Vilela Gaudioso.

Tribuna

Celso Luiz Rodrigues Catonio, 
advogado e professor que 
ocupou a tribuna para falar 
sobre prevenção do combate 
ao suicídio. Leia mais.

Eni Diniz, Coordenadora do 
Núcleo de Ações Institucionais 
da Defensoria Pública de MS
Leia mais.

Dr. Beverly Martinez, médico 
psiquiatra, que ocupou a 
tribuna para falar sobre a crise 
do setor de psiquiatria da Santa 
Casa. Leia mais.
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