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O deputado Zé Teixeira (DEM), primeiro secre-
tário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso 
do Sul, garantiu que o concurso público para o 
quadro pessoal garantirá economia de recurso 
e melhoria de serviços da Casa de Leis. Uma 
comissão foi montada para definir cada detalhe 
do concurso, ainda sem data definida. O edi-
tal da licitação para contratação da empresa 
que fará o certame já foi publicado e a aber-
tura dos envelopes do pregão presencial para 
verificação do menor preço global está mar-
cada para o dia 1º de abril, às 9h no Plenari-
nho Nelito Câmara. Serão cerca de 80 vagas.

Conforme levantamento da Diretoria Geral de 
Recursos Humanos, 61,8% do total servidores 
efetivos, comissionados, aposentados e pen-
sionistas já se recadastraram desde o dia 1º de 
março, quando começou o Programa de Atuali-
zação Cadastral (PAC). O recadastramento deve 
ser realizado presencialmente, no estande mon-
tado no saguão da Assembleia. O presidente da 
Casa de Leis, deputado Junior Mochi (PMDB), 
alertou que quem deixar de realizar a atualiza-
ção cadastral terá os vencimentos suspensos.

Os deputados estaduais definiram a presidência e a vice-presidência de mais cinco comissões per-
manentes da Assembleia Legislativa, para a segunda sessão legislativa da 10ª Legislatura. Os nomes 
foram publicados na edição desta quarta-feira (23/3) do Diário Oficial da Casa de Leis. Os parlamenta-
res membros da Comissão de Finanças e Orçamento escolheram Renato Câmara (PMDB) para presi-
dente e João Grandão (PT) para vice-presidente. Para a Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas 
Rural, Agrária e Pesqueira, foram definidos presidente Marcio Fernandes (PMDB) e vice João Grandão. 
A deputada Antonieta Amorim (PMDB) foi eleita presidente da Comissão de Serviço Público, Obras, 
Transporte, Infraestrutura e Administração e o vice será o deputado Amarildo Cruz (PT). A Comissão 
de Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas terá como presidente Eduardo Rocha (PMDB) e 
como vice-presidente João Grandão. O deputado Amarildo Cruz foi escolhido presidente da Comis-
são de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Lidio Lopes (PEN) foi eleito vice-presidente.

Zé Teixeira aponta que concurso 
trará economia e mais qualidade 
técnica para Assembleia

O presidente da Assembleia Legislativa, Junior 
Mochi (PMDB), garantiu que o período eleitoral 
não prejudicará tramitação das matérias e desen-
volvimento das sessões. Ele lembrou ainda que, 
conforme o Regimento Interno, as sessões acon-
tecem às terças, quartas e quintas. Desta forma, 
os deputados terão os finais de semana, segun-
das e sextas para participarem das campanhas 
eleitorais dos seus candidatos nos municípios.

Junior Mochi garante que  
período eleitoral não prejudicará 
trabalhos legislativos

Mais de 60% dos servidores da ALMS já fizeram recadastramento

Definidos presidentes e vices de mais cinco comissões permanentes
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Projetos Aprovados em primeira discussão
Projeto de Lei nº 305/15, de autoria do Tribunal de Contas, que altera disposições da Lei nº 3.877, de 
31 de março de 2010, que dispõe sobre a consolidação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração 
do Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 46/16, de autoria do Poder Judiciário, que altera Anexo da Lei nº 3.687, de 9 de ju-
nho de 2009, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 47/16, de autoria do Poder Judiciário, que acrescenta dispositivos às Leis nºs 3.310, 
de 14 de dezembro de 2006 e 3.687, de 9 de junho de 2009.

Projeto de Lei nº 48/16, de autoria do Poder Judiciário, que altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 
1.511, de 5 de julho de 1994 - Código de Organização e Divisão Judiciárias.
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Projetos Apresentados
Projeto de Lei nº 49/16, de autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), que institui a Semana Esta-
dual da Água em Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 50/16, de autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), que determina a instalação 
de coletores de água da chuva em novas obras realizadas pelo Poder Público e dá outras providên-
cias.

Projeto de Lei nº 51/16, de autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), que dispõe sobre a obri-
gatoriedade da divulgação, pelas concessionárias de serviços públicos de abastecimento de água 
tratada e/ou coleta e tratamento de esgoto sanitário sediadas em Mato Grosso do Sul, de informações 
sobre a legalidade e normas técnicas exigíveis para a implantação de coletores de água das chuvas 
destinadas a uso residencial, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 52/16, de autoria do deputado Cabo Almi (PT), que institui a suspensão da cobran-
ça de tarifa mínima de consumo e ou práticas similares no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul 
pelas concessionárias prestadoras de serviços essenciais de água e energia elétrica.

Projeto de Lei nº 53/16, de autoria do deputado Marquinhos Trad (PMDB), que declara de Utilidade 
Pública Estadual o Instituto Atos de Amor, com Sede e Foro no Município de Campo Grande-MS.

Projeto de Lei Complementar nº 03/16, de autoria do Tribunal de Contas, que altera a redação da 
Seção V da Lei Complementar nº 160, de 2 de janeiro de 2012, e dá outras providências.

Projeto de Resolução nº 01/16, de autoria do deputado Junior Mochi (PMDB), que cria a Comenda 
“Coronel Pedro José Rufino”, alusiva aos heróis da Retirada da Laguna.

Projeto de Resolução nº 02/16, de autoria do deputado Onevan de Matos (PSDB), que concede título 
honorífico de cidadão sul-mato-grossense ao Sr. Sadib de Oliveira.
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