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Projeto Rondon

Solenidade

Deputados apoiam convênio que atenderá 
11 municípios de MS

Assembleia comemora o Dia do Administrador 

Deputados estaduais participaram na terça-feira (12), da assinatura do convênio celebrado 
entre o Estado e o Ministério da Defesa para a realização do Projeto Rondon - Operação 
Pantanal. Onze municípios de Mato Grosso do Sul, serão beneficiados uma ação 
governamental que, em parceria com as Instituições de Ensino Superior, soma esforços 
com as autoridades municipais e as lideranças comunitárias para contribuir com o 
desenvolvimento local sustentável e na construção e promoção da cidadaniai. Leia mais.

Em parceria com o Conselho Regional de Administração (CRA-MS), a Assembleia realizou 
solenidade, proposta pelo deputado Felipe Orro (PSDB), em comemoração pelo Dia do 
Administrador. Foram entregues homenagens como a Comenda “Mary Parker Follet”, o Título 
“Administrador Emérito” a dois profissionais que se destacam na área.  O Título “Acadêmico 
Emérito” foi entregue a 17 estudantes do curso de administração do Estado. Leia mais.

Comissão Parlamentar de Inquérito 
inicia fase de oitivas

Orçamento nacional para assistência 
social preocupa parlamentares

Durante a reunião da CPI das 
Irregularidades Fiscais e Tributárias do 
Estado de Mato Grosso do Sul, realizada 
na quarta-feira (13), os parlamentares 
decidiram, depois de aprovado 
requerimento, por dar início às oitivas. 
“Estamos convidando oficialmente, na 
próxima quarta-feira, o nosso secretário 
de Fazenda, Marcio Monteiro, para que 
ele possa prestar esclarecimentos à CPI”, 
esclareceu o presidente dos trabalhos, 
deputado Paulo Corrêa (PR). Leia mais.

A Frente Parlamentar em Defesa da 
Assistência Social se reuniu na terça-feira 
(12), e mostrou preocupação com aprovação 
orçamentária pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social no valor de R$ 59 bilhões. 
Porém, o Ministério do Planejamento 
estabeleceu o limite de R$ 900 milhões para 
toda a rede de serviços e programas. O 
deputado João Grandão (PT), adiantou que um 
documento com as principais preocupações 
Frente, deve ser encaminhado as comissões 
de Orçamento, Trabalho e Assistência Social 
da Câmara Federal, para o Ministério do 
Desenvolvimento Social. Leia mais.

Incentivos FiscaisAssistência Social

Projetos Aprovados em primeira discussão

Projeto de Lei nº 100/17, autoria do deputado Marcio Fernandes (PMDB), assegura a realização 
do exame que detecta a trombofilia, à toda mulher em idade fértil, no âmbito do Estado de Mato 
Grosso do Sul, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 115/17, autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), dispõe sobre a obrigato-
riedade de colocação de banheiros químicos adaptados às pessoas portadoras de necessidades 
especiais nos eventos realizados no Estado de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei nº142/17, autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), inclui no calendário Oficial 
de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul a EXPONAN - Exposição Agropecuária, Industrial e 
Comercial de Nova Andradina.

Projeto de Lei nº153/17, autoria do deputado Felipe Orro (PSDB), dispõe sobre a obrigatoriedade 
de fixar placas alertando sobre as consequências da discriminação e preconceito na forma que 
menciona.

Projeto de Lei nº155/17, autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), declara a guavira (campo-
manesia spp.) como fruto símbolo do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº156/17, autoria do deputado Beto Pereira (PSDB), dispõe sobre a proibição da 
pesca e navegação no Rio Salobra e no Córrego Azul, localizados no Estado de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei nº161/17, autoria do deputado Mauricio Picarelli (PSDB), institui o “Dia do Jornalista”, 
no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 171/17, autoria do Poder executivo, dá nova redação ao parágrafo único do art. 
6º da Lei nº 4.702, de 27 de julho de 2015, que institui a Identificação Visual do Governo do Estado 
de Mato Grosso do Sul e o logotipo dos órgãos do Poder Executivo Estadual.

Projetos Aprovados em segunda discussão

Projeto de Lei nº 88/16, autoria do Poder Executivo, revogam-se as Leis nº 1.623, de 7 de novembro 
de 1995, e nº 3.734, de 9 de setembro de 2009.

Projeto de Lei nº 124/17, autoria do deputado Amarildo Cruz (PT), institui o “Dia da Comunidade 
Nordestina no Estado de Mato Grosso do Sul”, a ser incluído no Calendário Cívico e Cultural do Es-
tado de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei nº141/17, autoria do deputado Junior Mochi (PMDB), institui o Dia do Policial Militar 
Feminino no Estado de Mato Grosso do Sul.

Projeto Aprovado em discussão única

Projeto de Lei nº 172/17, autoria do deputado Paulo Corrêa (PR), denomina de Governador Pedro 
Pedrossian o complexo do Parque dos Poderes em Campo Grande, MS.

Projeto de Resolução nº 27/17, autoria do deputado Coronel David (PSC), cria a Medalha Coronel 
PM Adib Massad, destinada a homenagear profissionais da área, pessoas ou entidades que tenham 
prestado relevantes serviços à Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul. relevantes ser-
viços à Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Resolução nº 35/17, autoria do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), concede Título de Ci-
dadão 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 Cida-
dão 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 44/17, autoria do deputado  Zé Teixeira (DEM), concede o Título Honorífi-
co de Cidadão Sul-Mato-Grossense ao Senhor Antônio Carlos Marcato.
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Projetos Apresentados 

Projeto de Lei nº 200/17, autoria do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), dispõe sobre a emissão de 
receituários médicos na forma que especifica e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 201/17, autoria do deputado Lidio Lopes (PEN), dispõe sobre a formatação de 
preços ao consumidor de combustíveis no estado de mato grosso do sul, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 202/17, autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), institui normas para certifi-
cação de propriedades monitoradas para Mormo em Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 203/17, autoria do deputado Felipe Orro (PSDB), altera e acrescenta dispositivos 
à Lei n. 4.132, de 5 de dezembro de 2011, a qual dispõe sobre a afixação de placas informativas em 
brinquedos e atrações existentes em parques de diversões no Estado de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei nº 204/17, autoria da deputada Antonieta Amorim (PMDB), obriga as escolas públi-
cas ou privadas no âmbito do estado de mato grosso do sul a encaminharem as crianças e adoles-
centes sob efeito de álcool e outras drogas aos Caps - centro de atenção psicossocial.

Projeto de Lei nº 205/17, autoria do deputado Junior Mochi (PMDB), denomina “Bento Macedo de 
Jesus” o trecho da Rodovia MS-483, localizado no Município de Paranaíba, que parte do entronca-
mento com a MS-497 até a divisa com o Estado de Goiás.

Projeto de Lei nº 206/17, autoria do deputado Junior Mochi (PMDB), denomina “Flávio Candido Le-
mos” o trecho da Rodovia MS-316, que liga os municípios de Costa Rica e Paraíso das Águas.

Projeto de Lei nº 207/17, autoria do deputado Cabo Almi (PT), dispõe sobre equipamentos de segu-
rança na agricultura familiar no Estado do Mato Grosso do Sul e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 209/17, autoria do deputado George Takimoto (PDT), proíbe a comercialização, 
confecção e distribuição de produtos que colaborem para acarretar riscos à saúde ou à segurança 
alimentar dos consumidores, em cantinas e similares instalados em escolas públicas situadas no 
Estado de Mato Grosso do Sul e da outras providências.

Projeto de Lei nº 210/17, autoria do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), institui como Padroeira do 
Estado de Mato Grosso do Sul Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 211/17, autoria do deputado Lidio Lopes (PEN), declara utilidade pública estadual 
a associação trabalho social estrela branca, com sede no município de Campo Grande – MS.

Projeto de Lei nº 212/17, autoria da deputada Antonieta Amorim (PMDB), dispõe sobre a isenção 
da carga tributária do ICMS sobre equipamentos de adaptação, acessibilidade e locomoção para 
pessoas com deficiências físicas, mentais e visuais no âmbito do estado de Mato Grosso do Sul e dá 
outras providências.

Projeto de Resolução nº 42/17, autoria do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), concede Título Honorí-
fico de Cidadão Sul-Mato-Grossense ao Reverendíssimo Senhor Padre Marcelo Tenório de Almeida.

Projeto de Resolução nº 43/17, autoria dos deputados Paulo Corrêa (PR), concede Título de Cida-
dão Sul-Mato-Grossense, ao Senhor Renato de Lacerda Paiva.

Projeto de Resolução nº 44/17, autoria do deputado Zé Teixeira (DEM), concede o Título Honorífico 
de Cidadão Sul-Mato-Grossense ao Senhor Antônio Carlos Marcato.

Emenda Modificativa nº 1/17, autoria do deputado Amarildo Cruz (PT), dispõe sobre o processo 
inaugural de tombamento para o Grupo de Catira da Família Malaquias da Comunidade Quilombo-
la de Santa Tereza, Figueirão-MS e dá outras providências.

Menores no mercado de trabalhoPlano Diretor de Campo Grande

A Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) Os benefícios da Legislação 
sobre a contratação de menores para 
o mercado de trabalho, por meio do 
estágio, foram discutidos na quinta-feira 
(14) em audiência pública proposta pela 
deputada estadual Mara Caseiro (PSDB). “É 
importante a repercussão da Lei Federal 
11788/2008 que regulariza o trabalho do 
menor aprendiz dentro das empresas e 
proporcionando oportunidade de inserir o 
jovem no mercado de trabalho e propicia 
a capacitação”, ressaltou a deputada Mara. 
Leia mais.

Uma audiência pública na quinta-feira (14) 
discutiu o “Novo Plano Diretor de Campo 
Grande”, proposta do deputado Amarildo 
Cruz (PT). O desmatamento da vegetação 
nativa dos parques do Prosa, dos Poderes 
e das Nações Indígenas foi debatido com 
entidades ligadas ao setor. As sugestões 
levantadas com a sociedade civil organizada, 
Governo e Agência Municipal de Meio 
Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), 
serão formatadas em minuta, que poderão 
ser incorporadas no Projeto de Lei do Plano 
Diretor. Leia mais.

Audiências Públicas

Tribuna

Almeida Neto, médico veterinário que ocupou 
a tribuna para falar sobre a saúde pública, nos 
cuidados com as zoonoses. Leia mais.

Franco Magnus da Rocha, membro da Federação 
Sul-Mato-Grossense de Hipismo que solicitou apoio 
dos deputados para divulgar o esporte. Leia mais.
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