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ALMS garante acordo para evitar demissões e retorno
dos abates da JBS

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, a JBS e o Governo do Estado assinaram na
terça-feira (24/10) um acordo para garantir a retomada dos abates de gado nos frigoríficos
da empresa no Estado e a não demissão dos funcionários. Cinco bens, totalizando em R$ 756
milhões, foram dados como garantia. Outra medida, a pedido da Comissão Parlamentar de
Inquérito das Irregularidades Fiscais e Tributárias do Estado, foi incluir cláusula retomando o
bloqueio de bens caso o novo acordo não seja cumprido pela JBS. Leia mais.

Lutero

Social

500 anos da Reforma Protestante
comemorados em sessão solene

Frente Parlamentar da Assistência
Social debate ocupação urbana

A Assembleia Legislativa realizou sessão
solene na Igreja Batista Memorial, em Campo
Grande, comemorativa aos 500 anos da
Reforma Protestante. Participaram do evento
representantes de várias denominações
evangélicas. Leia mais.

A Frente Parlamentar em Defesa da
Assistência Social reuniu-se na terçafeira (24/10), para debater os problemas
relacionados à habitação, com os
representantes das ocupações urbanas
dos bairros Samambaia, Jardim Canguru
e margens da Avenida Guaicurus em
Campo Grande. O evento foi proposto
pelo coordenador da Frente Parlamentar,
deputado João Grandão (PT). Leia mais.

Indústria

Deputados têm atuação decisiva para
garantir o fim da “guerra fiscal”

A atuação dos 24 deputados estaduais foi decisiva para a consolidação da nova política
de incentivos fiscais, por meio do Programa de Incentivo Legal e do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Econômico e de Equilíbrio Fiscal do Estado (Fadefe), oficializados durante
solenidade no auditório da Casa de Indústria (Fiems), na segunda-feira (23/10). Leia mais.

Sustentabilidade

Cancêr

Programa de Coleta Seletiva
implantado na Assembleia

Prevenção entre as mulheres ganha
força na parceria com a Cassems

Coordenado pela Escola do Legislativo em
parceria com a Solurb, o Programa de Coleta
Seletiva de Resíduos Sólidos começa a ser
desenvolvido na Assembleia. A finalidade
do programa é coletar os resíduos sólidos e
encaminhar para a usina de lixo, no bairro
Dom Antônio Barbosa, onde são 120 excatadores que dependem da reciclagem para
sobreviver. Leia mais.

A campanha Outubro Rosa da Assembleia
Legislativa realizou mais uma ação de
prevenção à saúde da mulher. Durante toda
quinta-feira (26/10), a Caixa de Assistência
dos Servidores de Mato Grosso do Sul
(Cassems), disponibiliza as servidores,
exames de mamografia e preventivo na
unidade móvel do Projeto de Prevenção do
Câncer. Leia mais.

Comemoração

Biometria

Dia do profissional dentista foi
comemorado em solenidade

Legislativo e TRE assinam termo que
viabiliza auxílio no cadastramento

Na noite de quarta-feira (25/10), a deputada
Mara Caseiro (PSDB) em conjunto com
o presidente do Conselho Regional de
Odontologia de Mato Grosso do Sul (CROMS), homenagearam em sessão solene
18 profissionais que se destacam por
seus relevantes serviços prestados à área
odontológica do Estado. Leia mais.

Foi celebrado o Termo de Cooperação entre
a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do
Sul e o Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso do Sul (TRE-MS), para viabilizar a
cedência de 23 servidores do Legislativo
para auxiliar na execução do Programa
Biometria 2016/2022, da Justiça Eleitoral.
Leia mais.
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PLENÁRIO Semana de 24 a 26/10/2017
Projetos Apresentados
Projeto de Lei nº 239/17, autoria do deputado Paulo Corrêa (PR), declara de Utilidade Pública
Estadual a Associação de Desenvolvimento das Colônias, Assentamentos, Acampados e Pequenos Produtores Rurais de Coxim/MS.
Projeto de Lei nº 242/17, autoria do Poder Judiciário, estabelece a nova composição das Seções
Especiais Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça, modificando e acrescentando dispositivos à
Lei n. 1.511, de 5 de julho de 1994.
Projeto de Lei nº 242/17, autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), designa o “Ipê-Amarelo”
como a árvore símbolo do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 244/17, autoria do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), estabelece diretrizes dos
serviços clínicos farmacêuticos no Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 245/17, autoria do deputado Coronel David (PSC), acrescenta dispositivo a Lei
nº 5.038, de 31 de julho de 2017, que dispõe sobre o Cadastro Estadual de Pedófilos no Estado
de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 246/17, autoria do deputado Flávio Kayatt (PSDB), acrescenta dispositivo à Lei
n. 4.588 de 14 de novembro de 2014, que determina a devolução integral e em espécie do troco
diretamente ao consumidor, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 247/17, autoria do deputado Maurício Picarelli (PSDB), determina que empreendimentos construídos com dois ou mais pavimentos, sejam shoppings center, residenciais,
comerciais, empresariais, de serviços ou assemelhados, deverão ser dotados do guarda corpo
ou gaiola, e dá outras providências.
Projeto de Decreto Legislativo, autoria da deputada Antonieta Amorim (PMDB), dispõe sobre
o tombamento da ponte Roldão de Oliveira, instalada entre os Municípios de Aquidauana e
Anastácio no Estado de Mato Grosso do Sul.
Emenda de Redação nº 1/17, autoria do deputado Coronel David (PSC), ao Projeto de Lei de
Resolução nº. 00079/2017, que passará a tramitar com nova redação.
Emenda de Redação nº 229/17, autoria do deputado Junior Mochi (PMDB), altera a redação do
art. 1º do Projeto de Lei nº 229/2017.

Projetos Aprovados em Primeira Discussão
Projeto de Lei nº 224/17, autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), inclui no Calendário
Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul o Dia Estadual dos Desbravadores.
Projeto de Emenda Constitucional nº 2/17, autoria do deputado Coronel David (PSC), adiciona
os §§ 8º, 9º e 10º ao art. 163 da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul.

Projetos Aprovados em Segunda Discussão
Projeto de Lei nº 47/17, autoria do deputado Amarildo Cruz (PT), altera a Lei Nº 910, de 14 de
março de 1989(Dispõe sobre o exercício dos Cultos Afros Brasileiros, e dá outras providências)
alterando o artigo 2º e revogando o inciso II e os artigos 3º,4º e 5º, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 142/17, 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 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 Poder Judiciário, 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 discussão única
Projeto de Lei nº 229/17, autoria do deputado Júnior Mochi (PMDB), declara de Utilidade Pública Estadual o Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais de Camapuã/MS e Figueirão/MS – SINTRAF.
Projeto de Decreto Legislativo nº12/17, autoria do deputado João Grandão (PT), declara como
Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Estado de Mato Grosso do Sul a Viola Caipira Sul-mato-grossense.
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