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Incentivos Fiscais

Manisfestação

Comissão de Inquérito colhe depoimento e aprova 
novos requerimentos

Administrativos da educação pedem 
apoio dos deputados

Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Irregularidades Fiscais 
e Tributárias do Estado de Mato Grosso do Sul, se reuniram na tarde de quarta-feira 
(20/09). Os membros ouviram no Plenarinho da Casa de Leis, o depoimento do Secretário 
de Estado de Fazenda (Sefaz/MS), Marcio Monteiro, convocado em requerimento 
aprovado na reunião anterior para prestar esclarecimentos à Comissão. Ele afirmou que a 
concessão de benefícios fiscais pode ser revista pelo Executivo. Leia mais.

Servidores administrativos da rede estadual de ensino lotaram o plenário Júlio Maia, durante 
a sessão plenária de quarta-feira (20/9). Eles pediram apoio aos deputados para a mobilização 
da categoria por reajuste salarial acima dos 2,94% de aumento linear proposto pelo Governo 
do Estado e para a incorporação do abono de R$ 200,00 mensais ao salário dos funcionários. 
Leia mais.

Deputados participam do lançamento 
do Censo Agropecuário de 2017

Ações parlamentares serão divulgadas 
pelas redes sociais

Mato Grosso do Sul fará parte do novo 
projeto de Censo Agropecuário do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
a partir de outubro. O lançamento em 
âmbito local ocorreu na quarta-feira (20/9) 
na Assembleia Legislativa que, por meio 
de seu presidente, deputado Junior Mochi 
(PMDB), confirmou apoio ao projeto que 
vai atualizar os dados dos últimos dez anos 
do setor no país. Leia mais.

Visando aproximar ainda mais a Assembleia 
da população do Estado e divulgar ações do 
Poder Legislativo, a Casa de Leis agora pode 
ser acompanhada pelas redes sociais. Você 
pode acessar, compartilhar, curtir e seguir 
nossas páginas pelos endereços: Facebook: 
assembleiams, Instagram: assembleiams, 
Twitter: assembléia_ms, Flickr: assembleiams, 
Youtube: TVALMS. Leia mais.

AgronegócioInteração

Projetos Aprovados em primeira discussão

Projeto de Lei nº 164/17, autoria do deputado Amarildo Cruz (PT) dispõe sobre o Cadastro 
Estadual dos condenados por racismo ou injúria racial no Estado de Mato Grosso do Sul, e dá 
outras providências.

Projeto de Lei nº 177/17, autoria do deputado Cabo Almi (PT), dispõe sobre a obrigatoriedade da 
informação da tipagem sanguínea e do fator Rh na emissão do documento de identificação de 
recém-nascidos a ser expedido por hospitais e maternidades do Estado, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 186/17, autoria do Tribunal de Contas, cria o Programa de Incentivo a Aposenta-
doria no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.

Projetos Aprovados em discussão única

Projeto de Lei nº 173/17, autoria do deputado Professor Rinaldo (PSDB), declara de Utilidade 
Pública Estadual a Associação Social de Esporte e Cultura, com sede e foro na Comarca de Ba-
taguassu-MS.

Projeto Decreto Legislativo nº 09/17, autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), declara a Or-
questra Sinfônica Municipal de Campo Grande como patrimônio cultural imaterial do Estado de 
Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

Projetos Aprovados em Redação Final

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

Projeto de Lei nº 213/17, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a estadualização da estrada 
vicinal denominada Rodovia ITA 022, no trecho da MS-157 que liga Itaporã à Gleba Santa Terezinha, 
Distrito de Santa Terezinha, Estado de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei nº 214/17, autoria do Poder Executivo,altera a redação do art. 1º da Lei nº 5.024, de 
18 de julho de 2017, que autoriza o Poder Executivo Estadual a renegociar as operações de crédito 
firmadas com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ao 
amparo do art. 2ª da Lei Complementar Federal nº 156, de 28 de dezembro de 2016.

Projeto de Lei nº 215/17, autoria Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a celebrar termos 
aditivos aos contratos firmados com a União com base na Lei Federal n. 9.496, de 11 de setembro 
de 1997, e na Medida Provisória n. 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, para adoção das condições 
estabelecidas pela Lei Complementar Federal n. 148, de 25 de novembro de 2014, e pela Lei Com-
plementar Federal n. 156, de 28 de dezembro de 2016.

Projeto de Lei nº 216/17, autoria do deputado Felipe Orro (PSDB), dispõe sobre a obrigatoriedade 
da presença de pessoa treinada para realizar o teste de glicemia capilar e administrar insulina nos 
estabelecimentos de educação infantil e de ensino fundamental no Estado de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei nº 217/17, autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), denomina “Delegado Hos-
ton Belizário” o prédio do Estabelecimento Penal Masculino de Regime Fechado de Ivinhema.

Projeto de Lei nº 220/17, autoria do deputado Mauricio Picarelli (PSDB), dispõe sobre a política de 
controle de ruídos, sons e vibrações no Estado de Mato Grosso do Sul e da outras providências.

Projeto de Lei nº 280/17, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre formas excepcionais de paga-
mento de débitos para com a Fazenda Pública, e dá outras providências.

Projeto de Lei Complementar nº 8/17, autoria do Poder Executivo, altera e acrescenta dispo-
sitivos à Lei Complementar nº 93, de 5 de novembro de 2001, que institui o Programa Estadual 
de Fomento à Industrialização, ao Trabalho, ao Emprego e à Renda (MS-Empreendedor), e dá 
outras providências.

Projeto de Resolução nº 45/17, autoria do deputado João Grandão (PT), concede o Título de Cida-
dão Sul Mato-Grossense ao Sr. Jaime Teixeira.

Projeto de Resolução nº 46/17, autoria da deputada Antonieta Morim (PMDB), concede a Comen-
da do Mérito Legislativo ao Arquiteto Paulo Sérgio Domingos Hernandes.

Emenda Substitutiva Integral nº 1, autoria do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), o projeto de Lei 
120/17 passa a tramitar a com seguinte redação: “Dispõe sobre informações ao consumidor dos 
percentuais aplicados aos furtos de energia elétrica e dá outras providências.”

Audiência pública discute a avaliação 
física nas academias

Frente de Regularização Fundiária 
realiza capacitação na Assembleia

Acadêmicos, profissionais em educação 
física, professores e autoridades debateram 
a Importância da Avaliação Física na 
Prática da Atividade Desportiva durante na 
audiência realizada na manhã de segunda-
feira (18/09). Segundo deputado Amarildo 
Cruz, o objetivo do evento foi reunir 
sugestões para o projeto que apresentará 
determinando a realização de avaliação 
física antes da prática esportiva em 
academias e estabelecimentos similares. 
Leia mais.

A Frente Parlamentar de Regularização 
Fundiária, coordenada pelo deputado Renato 
Câmara (PMDB) realizou na quinta-feira (21/9) 
um workshop às prefeituras e vereadores 
para capacitação sobre a normatização de 
terrenos urbanos. Os participantes assistiram 
à palestra com o diretor do Departamento 
Fundiário Urbano do Ministério das Cidades, 
Silvio Eduardo Marques Figueiredo. O 
deputado Renato Câmara (PMDB), coordenou 
os trabalhos. Leia mais.

Workshop Audiência

Tribuna

Neomar Herculano de Souza, psicóloga do 
Hospital Nosso Lar em Campo Grande, alertou 
para verdades e mitos relacionados ao suicídio. 
Leia mais.

Jaime Teixeira, Presidente da Federação dos 
Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul 
(Fetems) durante manifestação no plenário. Leia 
mais.

http://www.al.ms.gov.br
http://www.al.ms.gov.br/Default.aspx?Tabid=56&ItemID=57734
http://www.al.ms.gov.br/Default.aspx?tabid=56&ItemId=57724
http://www.al.ms.gov.br/Default.aspx?tabid=56&ItemId=57721
http://www.al.ms.gov.br/Default.aspx?Tabid=56&ItemID=57702
http://www.al.ms.gov.br/tabid/56/Default.aspx
http://www.al.ms.gov.br/Default.aspx?Tabid=56&ItemID=57705
http://www.al.ms.gov.br/Default.aspx?Tabid=56&ItemID=57758
http://www.al.ms.gov.br/Default.aspx?tabid=56&ItemId=57716
http://www.al.ms.gov.br/Default.aspx?tabid=56&ItemId=57724
http://www.al.ms.gov.br/Default.aspx?tabid=56&ItemId=57724

