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Reconhecimento

Homenagem

Frente Parlamentar homenageia ‘Amigo do Idoso’  
com Honra ao Mérito

Assembleia comemora em sessão solene os 
100 anos de vida de Wilson Martins

Pessoas que prestaram relevantes serviços a população idosa de Mato Grosso do Sul 
foram homenageadas com a Comenda de Honra ao Mérito Legislativo “ Amigo do Idoso”. 
A solenidade realizada na tarde de quarta-feira (28/6) foi conduzida pelo presidente da 
Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, deputado Renato Câmara 
(PMDB). Leia mais.

A Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene em comemoração aos 100 anos de Wilson 
Barbosa Martins. A noite festiva foi marcada por discursos que ressaltaram a simplicidade o 
espírito democrático do ex-governador. A homenagem foi proposta pelo deputado estadual 
Eduardo Rocha (PMDB), em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do 
Sul (IHGMS) e a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras.  Leia mais.

Juiz federal defende justiça 
restaurativa para conscientização

Comenda homenageia apoiadores
da cultura sul-mato-grossense

O juiz Marcelo Nalesso Salmaso, membro 
do grupo gestor da Justiça Restaurativa 
no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), 
avaliou o sistema penitenciário brasileiro 
durante sessão ordinária. Segundo ele, 
os sistemas punitivos se mostraram 
ineficientes para combater e evitar atos 
de violência e precisam ser substituídos 
pela responsabilização, que desperta a 
conscientização e a reparação. Leia mais.

A Solenidade de entrega da Comenda 
“Coronel Pedro José Rufino”, alusiva aos 150 
anos da Retirada da Laguna, aconteceu na 
noite de terça-feira (27/6) na Casa de Leis. O 
evento foi proposto pelo deputado estadual 
Junior Mochi (PMDB), presidente da 
Assembleia, em conjunto com o secretário 
de Estado de Cultura e Cidadania (SECC), 
Athayde Nery de Freitas Júnior. Leia mais.

JustiçaSolenidade

Projetos Aprovados em primeira discussão

Projeto de Lei nº 104/17, autor deputado Junior Mochi (PMDB), revoga a Lei 116, de 24/7/1980, que 
declarou de Utilidade Pública Estadual o Centro Cultural Guaraoby.

Projeto de Lei nº 88/17, autor deputado Lidio Lopes (PEN), visa obrigar o Órgão de Proteção ao Direito 
do Consumidor do Estado de Mato Grosso do Sul (Procon/MS) a repassar ao denunciante o percentual 
de 10% sobre o valor da multa aplicada, aquele que não respeitou os direitos do consumidor, e dá 
outras providências.

Projetos Aprovados em segunda discussão

Projeto de Lei nº 25/17, autor deputado Pedro Kemp (PT), institui no Estado de Mato Grosso do Sul o 
Dia de Conscientização das Doenças Raras, a ser realizado anualmente em 28 de fevereiro.

Projeto de Lei nº 12/17, autor deputado Professor Rinaldo (PSDB), trata sobre os serviços e procedi-
mentos em farmácias e drogarias de Mato Grosso do Sul e inclui a autorização de aplicação de vacinas 
e demais medicamentos.

Projeto de Lei nº 63/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), inclui no Calendário Oficial de Eventos 
do Estado de Mato Grosso do Sul o Festival de Música Eclética, realizado em Itaquiraí.

Projeto de Lei Nº 58/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), acrescenta dispositivos ao Artigo 1º 
da Lei nº 3.829, de 23 de dezembro de 2009, que estabelece prioridade para a vacinação contra H1N1, 
no Estado de Mato Grosso do Sul.

Projetos Aprovados em discussão única

Projeto de Lei nº 73/17, autor deputado Eduardo Rocha (PMDB), denomina Magid Thomé o Hospital 
Regional em construção na cidade de Três Lagoas.

Projeto de Resolução nº 21/17, autor deputado Renato Câmara (PMDB), concede Título Honorífico 
de Cidadão Sul-Mato-Grossense ao Senhor João Batista Tavechio.

Projeto de Resolução nº 22/17, autor deputado Renato Câmara (PMDB), concede a Comenda do 
Mérito Legislativo ao Senhor Abraão Armoa Zacarias.

Projeto de Resolução nº 23/17, autor deputado Renato Câmara (PMDB), concede a Comenda do 
Mérito Legislativo ao Senhor Eraldo Jorge Leite.

Projeto Aprovado em redação final

Projeto de Resolução nº 12/17, autor deputado João Grandão (PT), cria a Medalha Manoel dos Reis 
Machado (mestre Bimba).
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Projetos Apresentados 

Projeto de Lei nº 123/17, autor deputado Pedro Kemp (PT), dispõe sobre a implantação do Programa 
de Atividades com Fins Educativos nos estabelecimentos que compõem o Sistema Estadual de Ensino 
de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei nº 124/17, autor deputado Amarildo Cruz (PT), institui o Dia da Comunidade Nordesti-
na no Estado de Mato Grosso do Sul, a ser incluído no Calendário Cívico e Cultural do Estado.

Projeto de Lei nº 126/17, autor Tribunal de Contas, reajusta os vencimentos dos servidores do Tribu-
nal de Contas e do Ministério Público de Contas.

Projeto de Lei nº 127/17, autor Defensoria Pública, dispõe sobre a revisão do vencimento-base dos 
servidores do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares da Defensoria Pública do Estado de Mato 
Grosso do Sul.

Projeto de Lei Complementar n° 5/17, autor deputado Maurício Picarelli (PMDB), altera o Inciso II, 
do Art. 45 da Lei Complementar n° 114 de 19/2/2005, que regulamenta a idade mínima e máxima de 
ingresso na Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

Projeto de Resolução nº 24/17, autor deputado Amarildo Cruz (PT), cria a comenda “Asa Branca” para 
homenagear pessoas nascidas na região nordeste do Brasil que tenham contribuído ou contribuem 
para o desenvolvimento em qualquer setor da sociedade regional.

Projeto de Resolução nº 25/17, autor deputado Eduardo Rocha (PMDB), concede o Título de Cidadão 
Sul-Mato-Grossense ao Sr. João Pedro Alves.

Emenda Substitutiva Integral nº 1, Projeto de Emenda Constitucional nº 1/16, autores deputado 
Junior Mochi (PMDB) e Mesa Diretora (2015/2016), altera a redação do “caput” do art. 127 da Constitui-
ção do Estado de Mato Grosso do Sul.

Emenda Aditiva nº 1, Projeto 100/17, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), acrescenta o artigo 
5º ao projeto de lei em exame.

Emenda Aditiva nº 9, Projeto 90/16, autor deputado Beto Pereira (PSDB), altera o art. 47 do projeto 
de lei.

Emendas Modificativas nº 2 a 8; nº 10 a 14, Projeto 90/16, autor deputado Beto Pereira (PSDB), 
propõe alteração de redação dos artigos especificados em cada emenda.

Falta de estrutura na ponte sobre 
o Rio Paraguai mobiliza ALMS

CPI das Irregularidades Fiscais e 
Tributárias define auditores

A Assembleia Legislativa realizou um debate 
com os representantes da Concessionária 
Porto Morrinho, responsável pela 
exploração da ponte sobre o Rio Paraguai, 
em Corumbá. O evento, proposto pelo 
deputado Beto Pereira (PSDB), esclareceu 
os pontos onde faltam manutenção ao 
longo da ponte, que sofre com colisões de 
barcaças e tem um dos pilares sem uma 
estrutura de proteção, que é denominada 
dolfim. Leia mais.

A Comissão Parlamentar de Inquérito 
das Irregularidades Fiscais e Tributárias 
do Estado de MS definiu, nesta quinta-
feira (28/6) os profissionais que 
irão ajudar os membros da CPI nas 
investigações. Na reunião também foi 
aprovado o requerimento para que 
haja confidencialidade na análise dos 
documentos recebidos pela CPI. O objetivo 
é tornar o acesso restrito, impedindo o 
vazamento de informações. Leia mais.
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