
Atos&Fatos

Deputado apresenta relatório 
preliminar da CPI do Cimi

Zé Teixeira critica Medida Provisória 
que só atende pequenos produtores 

Termo firma cooperação 
legislativa com a Fecomércio

Povos Indígenas

O 1º secretário da 
Assembleia Legislativa 
de Mato Grosso 
do Sul, deputado 
estadual Zé Teixeira 
(DEM) manifestou 
indignação com a 
medida da Presidente 
Dilma, já que 
beneficia apenas 
imóveis rurais com 
até quatro módulos 
fiscais. Leia mais.

O Termo de Cooperação Técnica com a 
Federação do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do MS (Fecomércio) formalizou 
a realização de ações conjugadas, visando 
o acompanhamento e contribuições das 
ações legislativas ligadas ao setor. Leia mais.

Projeto deve ampliar incentivos para 
novas empresas no interior de MS

Incentivo

Produtores Rurais Comércio

Governo do Estado finaliza Projeto de Lei para ampliar e diversificar os pólos de 
industrialização beneficiando mais municípios com emprego e renda. Leia mais.

O deputado Paulo Corrêa (PR), relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), apresentou o relatório preliminar com 
218 páginas. Na terça (10/5), os parlamentares votam o relatório final Leia mais.
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PLENÁRIO Semana de 03 a 05/05/2016

Projetos Apresentados 
Projeto de Lei nº 82/16, autor deputado Mauricio Picarelli (PSDB), obriga instalação de locais para 
higienização das mãos nos estabelecimentos que menciona.

Projeto de Emenda Constitucional nº 03/16, autor deputado Pedro Kemp (PT), acrescenta o inciso 
XXI ao art. 27 da Constituição do Estado.

Projeto de Lei Complementar nº 05/16, autor deputado Mauricio Picarelli (PSDB), altera o Inciso II 
do Art. 45 da Lei Complementar n° 114 de 19/02/2005, que regulamenta a idade mínima e máxima 
de ingresso na Polícia Civil do Estado.

Emenda Modificativa nº 01/16, Projeto nº 17/16, autor deputado Mauricio Picarelli (PSDB), modifi-
ca o art. 1º do Projeto de Lei em epígrafe.

Emenda Modificativa nº 01/16, Projeto nº 66/16, autor deputado Mauricio Picarelli (PSDB), modifi-
ca a Ementa do Projeto de Lei em epígrafe.

Emenda Modificativa nº 02/16, Projeto nº 66/16, autor deputado Mauricio Picarelli (PSDB), modifi-
ca o art. 1º do Projeto de Lei em epígrafe.

Emenda Substitutiva Integral nº 01/16, autor deputado Mauricio Picarelli (PSDB), Emenda Substi-
tutiva Integral ao projeto de Lei nº 299/15.

Projetos Aprovados em primeira discussão
Projeto de Lei nº 49/16, autor deputado Renato Câmara (PMDB), institui a Semana Estadual da 
Água em Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei nº 309/15, autor Poder Executivo, autoriza o Detran-MS em caráter de excepcional 
interesse público a planejar, a contratar e a executar obras e serviços.

Projeto de Lei nº 17/16, autor deputado Maurício Picarelli (PSDB), dá o direito às servidoras dos 
setores público e privado de dispensa uma vez ao ano para a realização de exames preventivos 
do câncer de mama e colo do útero.

Projeto de Lei nº 71/16, autor Poder Judiciário, extingue funções e cria cargos na estrutura de 
pessoal do Poder Judiciário.

Projeto de Lei nº 58/16, autora deputada Mara Caseiro (PSDB), dispõe sobre os procedimentos 
adotados pela Autoridade Policial para registro de ocorrências de crimes de furto e roubo de apa-
relho de telefonia móvel celular.

Projeto de Resolução nº 03/15, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), modifica disposições 
no anexo da Resolução nº 65/08 de 17/12/2008 e cria na Casa de Leis a Comissão de Defesa dos 
Direitos da Mulher e Combate à Violência.

Projeto de Resolução nº 11/15, autor deputado Amarildo Cruz (PT), suprime o capítulo VI - Sessões 
Secretas, art. 159 e seus parágrafos da Resolução n.º 65, de 17/12/2008.

Projeto Aprovado em segunda discussão
Projeto de Lei nº 75/16, autor Poder Executivo, institui o Morar Legal - Programa de Regularização 
de Contratos de Imóveis, pertencentes ou incorporados à carteira imobiliária da Agência de Habi-
tação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehad).

Projetos Aprovados em discussão única
Projeto de Lei nº 56/16, autor deputado Professor Rinaldo (PSDB), denomina Anízio de Emílio a 
Rodovia MS-347.

Projeto de Lei nº 35/16, autor deputado Renato Câmara (PMDB), denomina Escola Estadual Rita 
Angelina Barbosa Silveira o prédio da unidade de ensino em construção no Residencial Roma, em 
Dourados.

Projeto de Lei nº 73/16, autora deputada Grazielle Machado (PR), declara de Utilidade Pública Es-
tadual o União Recreativo Social Olímpico - URSO, em Mundo Novo.

Projeto de Lei nº 68/16, autora deputada Grazielle Machado (PR), declara de Utilidade Pública Es-
tadual o Esporte Clube 21 de Abril, em Fátima do Sul.

Projeto de Resolução nº 07/16, autoria deputados Paulo Corrêa (PR) e Junior Mochi (PMDB), con-
cede Título Honorífico de Cidadão Sul-Mato-Grossense ao Senhor Gustavo Alfredo Leite Gusinky.

Projeto de Resolução nº 08/16, autoria deputados Paulo Corrêa (PR) e Junior Mochi (PMDB), con-
cede Título Honorífico de Cidadão Sul-Mato-Grossense ao Senhor Ramón Jiménez Gaona Arellano.
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Assembleia Legislativa integra 
Movimento de Prevenção de Acidentes

Prevenção

A união de forças entre o poder público e a sociedade civil prevê a realização de 
uma série de ações de conscientização e prevenção aos acidentes de trânsito du-
rante o Maio Amarelo. Leia mais.
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