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Servidores

Assembleia vai debater a reforma da previdência com 
servidores

Durante a sessão de quarta-feira (08/11), os parlamentares debateram a proposta do 
Governo que trata da reforma da previdência e decidiram realizar uma audiência pública para 
ouvir os servidores do Estado.  De acordo com os números, os ajustes previstos no projeto 
de reorganização do sistema previdenciário prevêem a redução do déficit mensal de R$ 83,7 
milhões para R$ 48,6 milhões. Leia mais.

Comissão aprova segunda  
revisão do Plano Plurianual 

Frente de trabalho recebe relatório  
da situação fundiária dos municípios

A Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação emitiu parecer favorável a 
aprovação do Projeto de Lei (PL) 232/2017, 
do Poder Executivo, que trata sobre a 
segunda revisão do Plano Plurianual (PPA) 
para o período de 2016/2019. O projeto 
ajusta valores, metas e indicadores de 
programas, observando as prioridades e a 
capacidade orçamentária e financeira do 
Estado. Leia mais.

Durante a reunião da Frente Parlamentar 
da Regularização Fundiária, a Agência de 
Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural 
(Agraer), apresentou estudos dos limites 
territoriais dos municípios do Estado. 
“Infelizmente algumas leis são antigas e 
dificultam o trabalho. Junto com a Frente 
vamos apresentar propostas junto às 
prefeituras para regularizar situações”, 
destacou Jadir Bocato, Chefe de Setor da 
Agraer. Leia mais.

Novas MetasFrente Parlamentar

Projetos Apresentados

Projeto de Lei nº 254/17, autoria do deputado Felipe Orro (PSDB), estabelece a obrigatorieda-
de de divulgação, de forma visível e clara por meio de afixação de tabelas, das taxas de juros nas 
vendas a prazo e no crédito ao consumidor pelas instituições financeiras e estabelecimentos 
comerciais no Estado de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei nº 255/17, autoria da deputada Antonieta Amorim (PMDB), proíbe a queima de 
pneus e outros objetos correlatos que causem prejuízos à saúde e ao meio ambiente, principal-
mente em locais públicos no estado de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei nº 256/17, autoria do deputado Maurício Picarelli (PSDB), dispõe sobre sistema 
de emergência em banheiros para deficientes e pessoas com mobilidade reduzida e dá outras 
providências.

Projeto de Lei nº 257/17, autoria do deputado Onevan de Matos (PSDB), dispõe sobre a obri-
gatoriedade de hospitais públicos e privados no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul de 
realizar a comunicação imediata de recém-nascidos com Síndrome de Down às instituições, en-
tidades e associações especializadas que desenvolvem atividade com pessoas com deficiência 
e dá outras providências.

Projeto de Decreto Legislativo nº 15/17, autoria do Poder Executivo, indicação do senhor Mar-
cio Campos Monteiro, para exercer cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, em 
vaga decorrente da aposentadoria do ex-Conselheiro José Ricardo Pereira Cabral.

Projetos Aprovados em Primeira Discussão

Projeto de Lei nº 203/17, autoria do deputado Felipe Orro (PSDB), altera e acrescenta dis-
positivos 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 154/17, autoria do deputado Pedro Kemp (PT), altera a ementa e o art. 2º e acres-
centa os incisos VI, VII e o parágrafo único ao art. 3º, da Lei Estadual n. 3.272, de 9 de Outubro de 2006.

Projeto de Lei nº 182/17, autoria do deputado Onevan de Matos (PSDB), institui a “Semana do 
Professor” e o “Prêmio Sul-mato-grossense de Excelência na Educação” no âmbito do Estado de 
Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 240/17, autoria da deputada Antonieta Amorim (PMDB), dispõe sobre a institui-
ção do Cadastro Estadual da Pessoa com TEA - Transtorno do Espectro do Autismo.

Projeto de Lei nº 242/17, autoria do Tribunal de Justiça, estabelece a nova composição das Se-
ções 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 Complementar nº 10/17, autoria do Poder Executivo, cria, na estrutura da Polícia 
Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, o estabelecimento penal militar denominado Presídio 
Militar Estadual (PME), Centro de Ressocialização Fidelcino Rodrigues (Sargento Baiano), localiza-
do no Município de Campo Grande-MS.

Projetos Aprovados em segunda discussão

Projeto de Lei nº 148/17, autoria do Poder Executivo, altera a redação de dispositivos da Lei nº 
3.807 de 17 de dezembro de 2009, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 215/17, autoria do 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 Complementar Federal n. 156, de 28 de dezembro de 2016.

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 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.

Projeto Aprovados em discussão única

Projeto de Lei nº 231/17, autoria do deputado Paulo Corrêa (PR), declara de Utilidade Pública 
Estadual a Associação Junior Achievement do Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei nº180/17, autoria do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), denomina “Estrada Par-
que” a Rodovia MS 488.

Projeto de Lei nº 239/17, autoria do deputado Paulo Corrêa (PR), declara de Utilidade Pública Es-
tadual a Associação de Desenvolvimento das Colônias, Assentamentos, Acampados e Pequenos 
Produtores Rurais de Coxim/MS.

Projeto de Resolução nº 91/17, autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), cria a Medalha de 
Honra ao Mérito Legislativo em homenagem aos pioneiros da Grande Dourados.

Projeto de Decreto Legislativo nº 13/17, autoria do deputado Felipe Orro (PSDB), reconhece o 
Bovino Pantaneiro como Patrimônio Cultural e Genético do Estado de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Decreto Legislativo nº 15/17, autoria da mesa diretora (2017-2018), Aprova o nome 
de Marcio Campos Monteiro, indicado pelo Governador do Estado, para exercer o cargo de Con-
selheiro do Tribunal de Contas do Estado, em vaga decorrente da aposentadoria do Conselheiro 
José Ricardo Pereira Cabral.

Projeto de Decreto Legislativo nº 16/17, autoria da mesa diretora (2017-2018), aprova o nome 
de Flávio Esgaib Kayatt, por indicação do Poder Legislativo, para exercer o cargo de Conselheiro 
do Tribunal de Contas do Estado, em vaga decorrente da aposentadoria da Conselheira Marisa 
Joaquina Monteiro Serrano.

Projeto Aprovados em Redação Final

Projeto de Lei nº 148/17, autoria do Poder Executivo, altera a redação de dispositivos da Lei nº 
3.807. de 17 de dezembro de 2009, e dá outras providências.

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.
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Agentes da Polícia Legislativa 
recebem capacitação pela PM

Reconhecimento aos profissionais  
da Segurança Pública

Teve início na segunda-feira (6/11), o curso 
de formação para os agentes da Polícia 
Legislativa, que atuarão na segurança de 
dignitários, instalação física e eventos no 
Parlamento Estadual. De acordo com o 
comandante da Academia da Polícia Militar, 
coronel Claudio Roberto Monteiro Aires, 
serão seis semanas de capacitação, em 
período integral. Leia mais.

A Assembleia realizou na noite de 
quinta-feira noite (9/11), no Centro de 
Convenções Arquiteto Rubens Gil de 
Camilo, a entrega da “Medalha Coronel 
PM Adib Massad”. A honraria foi proposta 
pelo deputado estadual Coronel David 
(PSC) e homenageou profissionais da 
área, pessoas ou entidades que tenham 
prestado relevantes serviços à Segurança 
Pública de Mato Grosso do Sul. Leia mais.

Solenidade Capacitação

Tribuna

Dr. Ricardo Ayache presidente do Conselho 
de Administração da Caixa de Assistência dos 
Serviços de Mato Grosso do Sul (Cassems). Leia 
mais.

Jaime Teixeira presidente da Federação dos 
Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul 
(Fetems). Leia mais.
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