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Posse Deputado

Enelvo Felini toma posse na Assembleia e agradece
Sidrolândia

Aos 63 anos, o ex-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural
(Agraer), Enelvo Iradi Felini (PSDB), tomou posse na Assembleia Legislativa na quinta-feira
(16/11) Enelvo prestou o juramento e foi saudado pelos demais parlamentares. Avicultor, ele
assume a cadeira de Flávio Kayatt (PSDB), que renunciou para exercer o cargo de conselheiro
do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Leia mais.

Natal Solidário

Servidores

Assembleia é parceira na Campanha
de arrecadação de brinquedos

Audiência Pública debate os
impactos da reforma da previdência

A Campanha “Compartilhe o Natal” é uma
iniciativa do Ministério Público Estadual e
tem o objetivo de mobilizar a sociedade
e instituições para doação de brinquedos
para crianças e adolescentes de abrigos
assistenciais do Mato Grosso do Sul. Este é o
terceiro ano da campanha, que já distribuiu
mais de 15 mil brinquedos a crianças e
adolescentes carentes ou com deficiência, a
meta para 2017 é ultrapassar os dez mil itens
doados. A Assembleia Legislativa é parceira
na arrecadação e divulgação do projeto social.
Leia mais.

Na terça-feira (14/11), foi realizada na
sede da Federação dos Trabalhadores
em Educação de Mato Grosso do Sul, a
audiência pública ‘Déficit da Previdência Sem a Transparência o Servidor Paga essa
Conta!’ Dentre as mudanças propostas
pelo projeto do Poder Executivo, estão
o aumento da alíquota de contribuição
de 11% para 14%, do patronal de 22%
para 28%, a criação da Previdência
Complementar ao Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS), a revisão do
plano financeiro e previdenciário e a
sistematização em um plano único. Leia
mais.
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PLENÁRIO Semana de 14 a 16/11/2017
Projetos Apresentados
Projeto de Lei nº 258/17, autoria do Poder Executivo, altera a redação do § 4º e acrescenta o §
5º ao art. 2º da Lei nº 1.152, de 21 de junho de 1991, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 259/17, autoria do Poder Executivo, aprova, a título de reajuste setorial, os
índices da tabela de subsídios da carreira de Perito Oficial Forense (POC-300), integrante das
categorias funcionais do Grupo Polícia Civil.
Projeto de Lei nº 260/17, autoria do deputado Amarildo Cruz (PT), institui o “Dia do Poeta e
da Poesia no Estado de Mato Grosso do Sul”, a ser incluído no Calendário Cívico e Cultural do
Estado de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei nº 261/17, autoria do Poder Executivo, cria o Fundo de Combate à Corrupção, e
dá outras providências.
Emenda de Redação nº 01/17, altera a redação dos parágrafos 1º, 2º, e o caput do art. 22 do
Projeto de Lei 0053/2017.
Emenda Supressiva nº 02/17, autoria do deputado Cabo Almi (PT), suprima-se os artigos 4º, 5º,
6º, 7º, 8º, 11º e 12º do Projeto de Lei 00253/2017.

Projetos Aprovados em Segunda Discussão
Projeto de Lei nº 105/17, autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), institui a Semana Estadual de Prevenção às Doenças Ocupacionais na Rede Estadual de Ensino, 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 Aprovado em Discussão Única
Projeto de Lei nº 241/17, autoria do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), declara de Utilidade Pública Estadual a Associação de Agricultores Diamante Verde de Itaquiraí, com sede no Município de
Itaquiraí, Estado de Mato Grosso do Sul.
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