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Durante cerimônia em que o governador Rei-
naldo Azambuja (PSDB) apresentou os resul-
tados do primeiro ano de seu Governo, o pre-
sidente da Assembleia Legislativa, deputado 
Junior Mochi (PMDB), indicou a união entre os 
Poderes como o melhor caminho para ven-
cer os obstáculos e a crise e fortalecer as ins-
tituições. Participaram também os deputados 
Flavio Kayatt (PSDB), Lidio Lopes (PEN), Mara 
Caseiro (PSDB), Marcio Fernandes (PMDB), 
Onevan de Matos (PSDB) e Paulo Corrêa (PR). 

O conflito agrário na região de Dourados, a 
228 km de Campo Grande, voltou a ser deba-
tido durante a sessão plenária. Parlamentares 
demonstraram preocupação com a situação 
vivida por famílias que residem nas proximi-
dades do município, entre eles os deputados 
Zé Teixeira (DEM), Renato Câmara (PMDB), 
José Carlos Barbosinha (PSB), Lídio Lopes 
(PEN) e Mara Caseiro (PSDB). O problema 
atinge principalmente pequenos produtores. 

Presidente Junior Mochi 
destaca parceria institucional 
entre os Poderes

Mulheres que atuam em diversos segmentos 
da sociedade participaram da comemoração 
do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 
sessão solene na Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso do Sul. Durante o evento as ho-
menageadas receberam o Troféu Celina Jallad 
das deputadas Mara Caseiro (PSDB), Antonie-
ta Amorim (PMDB) e Grazielle Machado (PR). 
As parlamentares ressaltaram conquistas e de-
safios enfrentados pelas sul-mato-grossenses.

Sessão Solene celebra
Dia Internacional da Mulher 
com homenagens

Deputados demonstram preocupação com conflito agrário em Dourados
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PLENÁRIO Semana de 08 a 10/03/2016

Projeto Aprovado em primeira discussão
Projeto de Lei nº 276/15, de autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), que dispõe sobre a utiliza-
ção de fécula de mandioca nos alimentos oferecidos no ambiente escolar da rede estadual de ensino 
de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

Projetos Aprovados em segunda discussão
Projeto de Lei nº 253/15, de autoria do deputado Flavio Kayatt (PSDB), que institui o Dia Estadual dos 
apoiadores e praticantes do Esporte e, dá outras providências.

Projeto de Lei nº 26/16, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as normas que regulam a 
obrigatoriedade de prévia inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal, produzidos no Es-
tado de Mato Grosso do Sul, destinados ao consumo, e sobre matérias correlatas.

Vetos
Veto Total ao Projeto de Lei nº 129/15, autor deputado João Grandão (PT), que instituía o reconheci-
mento do caráter educacional e formativo da Capoeira em suas manifestações culturais e esportivas. 

Veto Total ao Projeto de Lei nº 132/15, autor deputado João Grandão (PT),  dispõe sobre o Programa 
Estadual de Certificação de Qualidade de alimentos Artesanais de Agricultura Familiar.
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Projetos Apresentados
Projeto de Lei nº 35/16, de autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), que denomina Escola Es-
tadual Rita Angelina Barbosa Silveira, o prédio da unidade de ensino em construção no Residencial 
Roma, em Dourados.

Projeto de Lei nº 36/16, de autoria do deputado Pedro Kemp (PT), que institui no âmbito do Estado 
de Mato Grosso do Sul o “Dia Estadual da Educação Especial”, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 37/16, de autoria do Poder Executivo, que dá nova redação ao § 1° do art. 3° da Lei 
nº 2.575, de 19 de dezembro de 2002, que cria a Agência de Habitação Popular do Estado de Mato 
Grosso do Sul.

Projeto de Lei nº 38/16, de autoria do Poder Executivo, que institui a assinatura digital e admite a ela-
boração na forma eletrônica para emissão de atos de competência do Governador do Estado, e dá 
outras providências.

Projeto de Lei nº 39/16, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a doar, com en-
cargos, no Município de Dourados, o imóvel que especifica, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 40/16, de autoria da Mesa Diretora (2015-2016), que prorroga a vigência e altera os 
artigos 1º e 6º da Lei nº 4.657/2015, de 23 de abril de 2015.

Projeto de Lei nº 41/16, de autoria do deputado João Grandão (PT), que declara Utilidade Pública o 
Instituto Sementes do Futuro localizado no município de Bandeirantes.

Projeto de Lei nº 42/16, de autoria do deputado Professor Rinaldo (PSDB), que acrescenta o inciso X 
ao artigo 186 da Lei nº. 1.810, de 22 de Dezembro de 1997.

Projeto de Lei Complementar nº 01/16, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação de dis-
positivos das Leis Complementares nº 95, de 26 de dezembro de 2001, nos termos que especifica, e 
dá outras providências.
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