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Revisão de ICMS

Distribuição de ICMS preocupa parlamentares

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (PMDB) em
pronunciamento na tribuna essa semana, manifestou preocupação com a distribuição do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aos municípios. Apoiado por
outros parlamentares, ele pediu informações ao Governo do Estado sobre os critérios
utilizados para definição dos recursos, pois representam boa parte do planejamento das
cidades. Leia mais.

Inquérito

Fenacria

Comissão ParIamentar prevê concluir
os trabalhos em 30 dias

Carta em defesa da criança será
discutida nacionalmente

Na quarta-feira (27/09), os membros da
Comissão Parlamentar de Inquérito das
Irregularidades Fiscais e Tributárias realizaram
mais uma oitiva. O presidente da Comissão,
deputado Paulo Corrêa (PR) informou que
em breve os trabalhos serão concluídos.
“Tomamos as providências, focamos nos
Termos de Ajustamento, onde efetivamente
foram movimentados recursos do Estado,
provamos que não houve contrapartida da
JBS. Leia mais.

Na última quinta-feira (28/09), a
Assembleia participou do VII Encontro
Nacional da Frente Interestadual de
Mobilização Nacional Pró-Criança e
Adolescente (Fenacria). Estiveram
reunidos parlamentares de sete estados
da federação que, durante o dia,
compartilharam experiências e sugestões
para a elaboração de políticas comuns de
proteção às crianças e aos adolescentes.
O deputado Lidio Lopes (PEN) conduziu a
reunião. Leia mais.

Setembro Amarelo

Audiência Pública debate a prevenção ao suicídio

Preocupados com os altos índices de suicídios cometidos no Estado, a deputada Mara Caseiro
(PSDB) e o deputado Professor Rinaldo (PSDB), promoveram audiência pública “Setembro
Amarelo: Unidos na prevenção ao suicídio”. Mato Grosso do Sul é vice-líder no ranking nacional
de suicídios entre jovens, com idades entre 15 e 29 anos. De cada dez pessoas que cometeram
suicídio no Estado, quatro são jovens. O evento foi realizado na terça-feira (26/9). Leia mais.

Fundo Estadual

Frente do Idoso

Deputados assinam projeto para
criação do Fundo Estadual do Idoso

Jogos da Melhor Idade serão
realizados em novembro

Na manhã de terça-feira (26/09), os
deputados estaduais participaram na
governadoria do lançamento da Semana
do Idoso. Durante o evento, foi assinado, o
projeto do Poder Executivo, que cria o Fundo
Estadual em Defesa dos Direitos da Pessoa
Idosa, que tem por objetivo captar recursos
e financiar políticas públicas, programas,
projetos e ações voltados para pessoas com
idade acima de 60 anos. Leia mais.

A Frente Parlamentar em Defesa dos
Direitos da Pessoa Idosa se reuniu e
comemorou a realização dos Jogos
Estaduais da Melhor Idade que acontecem
em Campo Grande, de 28 de novembro a
1º de dezembro. Serão dez modalidades
disputadas por 19 municípios inscritos na
competição. Ainda, foi debatida a proposta
que institui o mês de enfrentamento contra
a pessoa idosa em Mato Grosso do Sul. Leia
mais.

Tribuna

Oshiro Júnior, representante da Associação
Comercial e Industrial de Campo Grande. Leia
mais.

Elaine Regina de Souza Oliveira, presidente do
Sindicato Estadual dos Trabalhadores dos Correios
e Telégrafos (SINDECT-MS). Leia mais.

Gleice Jane Barbosa, presidente do Sindicato dos
Trabalhadores de Educação em Dourados. Leia
mais.

Márcia Saldanha, representante do Conselho
Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul. Leia
mais.

ACOMPANHE A AÇÃO PARLAMENTAR

Clique Aqui

PLENÁRIO Semana de 19 a 21/9/2017
Projetos Apresentados
Projeto de Lei nº 221/17, autoria do deputado Mauricio Picarelli (PSDB), assegura prioridade aos
pais ou responsáveis por pessoas com deficiência, servidores públicos, ao requerer a concessão
de férias de forma a coincidir com férias escolares e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 222/17, autoria do Poder Executivo, institui, no âmbito do Estado de Mato
Grosso do Sul, o Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (FEDPI), e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 223/17, autoria do Poder Executivo, institui o Plano Estadual de Cultura de
Mato Grosso do Sul (PEC/MS), e dá outras providências.
Projeto de Resolução nº 45/17, autoria do deputado João Grandão (PT), concede o Título de
Cidadão Sul Mato-Grossense ao Sr. Jaime Teixeira.
Projeto de Resolução nº 46/17, autoria da deputada Antonieta Amorim (PMDB), concede a Comenda do Mérito Legislativo ao Arquiteto Paulo Sérgio Domingos Hernandes.
Projeto de Resolução nº 58/17, autoria do deputado Coronel David (PSC), concede-se Título Honorífico de Cidadão Sul-Mato-Grossense à Senhora Emanuele Locatelli Ribeiro.
Projeto de Resolução nº 59/17, autoria do deputado Lidio Lopes (PEN), concede Título de Cidadão Sul-mato-grossense ao Padre Aldir da Silva.
Emenda Modificativa nº 1/17, autoria da deputada Antonieta Amorim (PMDB), emenda Modificativa ao Art. 1º e Art. 2º do Projeto de Lei. nº 227/2016.
Emenda Modificativa nº 3/17, autoria do deputado Lidio Lopes (PEN), o art. 1º, do Projeto de
Lei 187/2017, passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 1º O §1º do art. 5º, o §2º do art. 12, o
inciso III do §2º do art. 26, o caput do art. 28 e parágrafo único do art. 54.

Projetos Aprovados em primeira discussão
Projeto de Lei nº 166/17, autoria do deputado Mauricio Picarelli (PSDB), institui a Política Estadual de Combate à Obesidade e ao Sobrepeso - “Mato Grosso do Sul mais leve” e dá outras
providências.
Projeto de Lei nº 167/17, autoria da deputada Grazielle Machado (PR), dispõe sobre a criação do
aplicativo Mulher Segura.
Projeto de Lei nº 168/17, autoria do deputado Lidio Lopes (PEN), dispõe sobre a implantação
de medidas de informação e proteção à gestante e parturiente contra a violência obstétrica no
Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 178/17, autoria do deputado Felipe Orro (PSDB), estabelece normas e procedimentos para ligações telefônicas de cobranças de débitos no âmbito do Estado de Mato Grosso
do Sul e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 187/17, autoria do Poder Executivo, 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 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 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 Lei nº 199/17, autoria do Poder Judiciário, altera dispositivo da Lei nº 3.687 de 9 de
junho de 2009.
Projeto de Lei nº 208/17, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a revisão geral anual do
vencimento-base ou do subsídio e dos eventos, constantes no Anexo desta Lei, que compõem
a remuneração dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos que especifica.
Projeto de Lei Complementar nº 9/17, autoria do Poder Executivo, altera a redação e acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 87, de 31 de janeiro de 2000, e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar nº 7/17, autoria do Poder Executivo, altera a redação e acrescenta dispositivo à Lei Complementar n. 053, de 30 de agosto de 1990, que dispõe sobre o Estatuto
dos Militares do Estado de Mato Grosso do Sul.

Projetos Aprovados em segunda discussão
Projeto de Lei nº 227/16, autoria da deputada Antonieta Amorim (PMDB), dispõe sobre a obrigatoriedade na marcação de exames para pessoas com mais de 60 anos nas Unidades de Saúde
Públicas pertencentes ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei nº 97/17, autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), estabelece regras sobre
prevenção às doenças ocupacionais na rede estadual de ensino, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 208/17, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a revisão geral anual do vencimento-base ou do subsídio e dos eventos, constantes no Anexo desta Lei, que compõem a remuneração dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos que especifica.
Projeto de Lei Complementar nº 7/17, autoria do Poder Executivo, altera a redação e acrescenta dispositivo à Lei Complementar n. 053, de 30 de agosto de 1990, que dispõe sobre o Estatuto
dos Militares do Estado de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei Complementar nº 9/17, autoria do Poder Executivo, altera a redação e acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 87, de 31 de janeiro de 2000, e dá outras providências.

Projeto Aprovado em discussão única
Projeto de Lei nº 133/17, autoria do deputado Beto Pereira (PSDB), regulamenta o sistema de
inclusão e exclusão dos nomes dos consumidores nos cadastros de proteção ao crédito no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.
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 Nery.
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 42/17, autoria do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), concede Título Honorífico 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) e Junior Mochi (PMDB),
concede-se, Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense, ao Senhor Renato de Lacerda Paiva.
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