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Solenidade

Assembleia comemora 40 anos de MS com homenagens

A Comenda do Mérito Legislativo foi instituída pela Resolução 02/1985, com o objetivo de
agraciar personalidades que se dedicaram ao trabalho sócio, político ou econômico para
o desenvolvimento e projeção de Mato Grosso do Sul. Com a mesma intenção, o Título
Honorífico de Cidadão Sul-mato-grossense. “Somos fortes, porque estamos juntos e espero
que possamos fazer muito mais nos próximos anos, sempre buscando a melhoria da
qualidade de vida dos que aqui moram”, enfatizou o presidente Junior Mochi. Leia mais.

Parlamento Jovem

Outubro Rosa

Parlamento Jovem conecta estudantes
com a política e a cidadania

Campanha “Doe Lenços” teve
início essa semana

O comportamento diante da realidade
política, as motivações para a decisão do voto
e a experiência de uma eleição. Na quartafeira (18/10), alunos de 22 escolas de Campo
Grande tiveram a oportunidade de participar
da 6ª edição do Projeto Parlamento Jovem
da Assembleia, coordenado pela Escola do
Legislativo. Os 24 estudantes eleitos terão
mandato de dois anos participando de
algumas atividades na Casa de Leis. Leia mais.

A Campanha é realizada em parceria
com a União Nacional dos Legisladores
e Legislativos Estaduais (Unale) e
as Assembleias do país. O material
arrecadado será doado para Rede
Feminina de Combate ao Câncer. Além
da Assembleia, o Ministério Público
Estadual (MPE), o Tribunal de Justiça (TJMS), o Tribunal de Contas do Estado (TCE)
e a Subsecretaria de Políticas Públicas
para Mulheres (SPPM) terão pontos de
arrecadação. Leia mais.

JBS

Trabalhadores de frigoríficos pedem
ajuda aos parlamentares

Durante essa semana os trabalhadores do Grupo JBS lotaram o plenário e pediram apoio aos
deputados estaduais para garantir a manutenção dos empregos no Estado. A preocupação com
demissões e a suspensão de algumas atividades por conta do bloqueio de R$ 730 milhões da
empresa, gerou manifestações. Os deputados anunciaram que tentarão entrar com liminar na
Justiça para que os abates sejam retomados, condicionado à garantia dos empregos, para o
funcionamento da cadeia produtiva da carne. Leia mais.

Regularização Fundiária

Dia do Médico

Frente Parlamentar anuncia
criação de um manual

Médicos são reconhecidos durante
solenidade na Casa de Leis

Na terça-feira (17/10) a Frente Parlamentar
para a Regularização Fundiária se reuniu
para tratar da criação de um manual
conforme a Lei 13.465/2017, que tratará do
tema e servirá aos municípios do Estado.
O deputado Renato Câmara (PMDB),
Coordenador dos trabalhos, informou que foi
criada a Comissão de Limites Territoriais na
Assembleia. Leia mais.

A Comenda do Mérito Médico “Dra. Jeanne
Elizabet Wanderley Tobaru”, foi entregue a
25 profissionais em homenagem ao Dia do
Médico, comemorado no dia 18 de outubro.
O deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB) conduziu
os trabalhos e destacou que a medalha
representa a gratidão que a Assembleia tem
com a classe médica. Leia mais.

Feira Central

Natal Solidário

Associação apresenta projeto de
revitalização da feirona para deputados

Assembleia é parceira da campanha
que distribui brinquedos no natal

Os Deputados estaduais conheceram,
na quarta-feira (18/10), o Projeto de
Revitalização da Feira Central de Campo
Grande e se colocaram à disposição para a
parceria que viabilizará a obra. O presidente
da Assembleia, Junior Mochi (PMDB),
lembrou que os parlamentares têm até dia
30 de outubro para apresentar emendas
ao Orçamento 2018 do Estado e poderão
destinar recursos para a feirona. Leia mais.

O lançamento da Campanha “Compartilhe
o Natal 2017”, de iniciativa do Ministério
Público Estadual (MPE), aconteceu na
manha de quinta-feira (19/10). O objetivo
da campanha, segundo o MPE, é mobilizar
a sociedade, órgãos públicos e iniciativa
privada, para doação de brinquedos,
roupas, entre outros presentes para
crianças e adolescentes de abrigos
assistenciais do Estado. A Assembleia é
parceira da iniciativa que já distribuiu mais
de 15 mil brinquedos”. Leia mais.

ACOMPANHE A AÇÃO PARLAMENTAR

Clique Aqui

PLENÁRIO Semana de 17 a 19/10/2017
Projetos Apresentados
Projeto de Lei nº 232/17, autoria do Poder Executivo, aprova a segunda revisão do Plano Plurianual para o período de 2016/2019.
Projeto de Lei nº 233/17, autoria do Poder Executivo, estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2018.
Projeto de Lei nº 234/17, autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Estadual a
contratar operação de crédito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
no âmbito do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal (PROFISCO II MS), com a garantia da
União, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 235/17, autoria do deputado Felipe Orro (PSDB), dispõe sobre a proteção e
preservação da espécie Salminus brasiliensis (Dourado), coibindo a comercialização e transporte pelo período especificado e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 236/17, autoria do deputado Mauricio Picarrelli (PSDB), obriga os hospitais
públicos e privados a comunicarem às delegacias de polícia, quando do atendimento em suas
unidades de pronto atendimento, os casos de idosos, mulheres, crianças e adolescentes vítimas
de agressões físicas.
Projeto de Lei nº 237/17, autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), dispõe sobre o plantio
de vegetais do gênero “citrus” no Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 238/17, autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), dispõe sobre o parcelamento de débitos, com pagamento por meio de cartões de débito e de crédito, relativos
a infrações ao Código de Trânsito Brasileiro de competência Estadual em Mato Grosso do Sul.
Emenda Modificativa nº 1/17, autoria do deputado Onevan de Matos (PSDB), com amparo no
artigo 179 do Regimento Interno, fica alterado o artigo 6.º do Projeto de Lei n.º 00182/17, que
passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 6º A semana de que trata esta Lei será inserida no
Calendário Oficial do Estado, instituído pela Lei n.º 3.945, de 04 de agosto de 2010.
Emenda Modificativa nº 1/17, autoria da deputada Antonieta Amorim (PMDB), modifica-se o
Art. 1º do Projeto de Lei nº 212/2017.
Emenda Modificativa nº 1/17, autoria do deputado Beto Pereira (PSDB), Emenda Modificativa
ao Projeto de Resolução n. 041/2017, incluindo-se o §6º ao art. 140 da Resolução n. 65, de 17 de
dezembro de 2008.
Emenda Modificativa nº 5/17, autoria do deputado Amarildo Cruz (PT), Emenda Modificativa
ao Projeto de Lei n. 126/2016 que Cria o Complexo de Preservação, Proteção e Recuperação
Ambiental dos Poderes do Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.

Projetos Aprovados em Primeira Discussão
Projeto de Lei nº 194/17, autoria da 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 219/17, 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 do Leite de Caarapó/MS.
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 226/17, autoria do Tribunal de Justiça, altera dispositivo da Lei n. 4.665, de 29
de abril de 2015, que trata do novo índice de contribuição ao plano de saúde de assistência aos
servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Resolução nº 41/17, autoria da mesa diretora, 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).

Projetos Aprovados em Segunda Discussão
Projeto de Lei nº 155/17, autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), declara a guavira (campomanesia spp.) como fruto símbolo do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 106/17, autoria dos deputados Dr. Paulo Siufi (PMDB), Paulo Corrêa (PR) e
George Takimoto (PDT), institui o mês “Agosto Verde”, dedicado a ações preventivas à integridade da pessoa, combatendo e prevenindo depressão, prostração ou desânimo, abatimento,
esgotamento, estresse, tristeza, melancolia, ansiedade e outras doenças, no estado de Mato
Grosso do Sul e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 161/17, autoria do deputado Maurício Picarelli (PSDB), institui o “Dia do Jornalista”, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 188/17, autoria do deputado Coronel David (PSC), dispõe sobre o pagamento
dos aparelhos de monitoramento eletrônico pelos próprios presos ou apenados.
Projeto de Lei nº 227/17, autoria do Poder Executivo, reorganiza o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência no Estado de Mato Grosso do Sul (CONSEP).

Projetos Aprovados em discussão única
Projeto de Lei nº 163/17, autoria do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), declara de Utilidade
Pública Estadual a Associação Luso-Brasileira de Campo Grande-MS, com sede nesta Capital.
Projeto de Lei nº 217/17, autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), denomina “Delegado
Hoston Belizário” o prédio do Estabelecimento Penal Masculino de Regime Fechado de Ivinhema.

