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Unidade do Hospital do Câncer de 
Barretos pede apoio

CPI dos Combustíveis aprova 
relatório final por unanimidade

O pedido foi feito pelos representantes 
do Instituto de Prevenção Antônio 
Morais dos Santos, unidade em 
Campo Grande do Hospital de Câncer 
de Barretos e de outras instituições 
durante reunião com a presidente 
da Comissão Permanente de Saúde 
da Assembleia Legislativa, deputada 
estadual Mara Caseiro (PSDB) e os 
deputados Marquinhos Trad (PSD) e 
Professor Rinaldo (PSDB). Eles querem a 
celebração de convênios para manter os 
atendimentos relativos aos serviços de 
prevenção ao câncer de mama e colo do 
útero, realizados desde 2014. Leia mais.

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
dos Combustíveis encerrou sua atividade 
com a aprovação do relatório final por 
unanimidade. Ao documento foi feito um 
apenso de contribuições assinado pelos 
deputados presidente da CPI, Beto Pereira 
(PSDB), vice-presidente João Grandão 
(PT) e membro Coronel David (PSC), que 
foi aceito e incorporado pelo deputado 
relator da CPI, Maurício Picarelli (PSDB). 
Também compôs a Comissão, o deputado 
estadual Angelo Guerreiro (PSDB). O 
relatório final analisou mais de 20 mil 
documentos. Foram constatadas pela CPI: 
Leia mais.

Apoio ParlamentarCPI

Mochi apresenta Carta de Costa Rica 
como base para políticas públicas

Professor Rinaldo ressalta 
importância de cooperativas para MS

O presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Junior Mochi (PMDB) 
apresentou na Tribuna a Carta de Costa 
Rica, um documento de intenções 
produzido no 15º Encontro Diocesano 
de Fé e Política, que tem o intuito de 
nortear políticas públicas para o país. 
Leia mais.

O deputado informou que este ano é 
celebrado o 94º Dia Internacional do 
Cooperativismo, no dia 2 de julho. Com 
o slogan Cooperativas: o poder de agir 
para um futuro sustentável, será realizado 
evento Dia C do Cooperativismo que 
reunirá 28 entidades na Vila Nasser, em 
Campo Grande. Leia mais.

Políticas PúblicasDia C

Eleições 2016

XII Seminário de Vereadores                     
oferece curso sobre eleições 2016

O tema central este ano é o processo eleitoral e as alterações introduzidas pela minerreforma 
(Lei nº 12.891/2013). O curso intensivo de 2 dias foi ministrado pelo secretário judiciário do 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS) e especialista em Legislação Eleitoral, Hardy Waldshmidte, 
e teve como conteúdo programático as condutas vedadas aos agentes públicos em campanha; 
participação dos partidos na eleição; candidaturas; elegibilidade, inelegibilidade e documentos 
para o registro de candidatura; desincompatibilização e sistema Eleitoral Brasileiro. Leia mais.

Integração

Cônsul do Japão é recebido pelo   
Presidente da Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa recebeu a visita de cortesia do cônsul geral do Japão em São Paulo, 
Takahiro Nakamae, acompanhado do presidente da Associação esportiva e Cultural Nipo 
Brasileira, Acelino Sinjó Nakasato, com o objetivo de estreitar as relações com o Legislativo. 
Deputados estaduais acompanharam o encontro. Leia mais.

PLENÁRIO Semana de 28 a 30/6/2016

Projetos Apresentados 
Projeto de Lei nº 123/16, autor Tribunal de Justiça, dá denominação ao prédio do Fórum da comar-
ca de Terenos.

Projeto de Lei nº 124/16, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), proíbe refrigerantes em esco-
las de educação básica.

Projeto de Lei nº 125/16, autor Poder Executivo, altera e acrescenta dispositivos à Lei Estadual nº 
4.335, de 10/4/2013, que institui o Código de Segurança Contra Incêndio, Pânico e Outros Riscos.

Projeto de Lei nº 126/16, autor deputado Amarildo Cruz (PT), cria o Complexo de Preservação, 
Proteção e Recuperação Ambiental dos Poderes do Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras 
providências.

Projeto de Lei nº 127/16, autor deputado Junior Mochi (PMDB), institui a Política de Aproveitamen-
to de Alimentos do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 128/16, autoria Mesa Diretora, altera a redação do caput dos arts. 2º e 6º da Lei 
Estadual nº 4.657, de 23/4/2015.

Projeto de Lei nº 129/16, autora deputada Mara Caseiro (PSDB), inclui no Calendário Oficial de 
Eventos o Dia do Fiscal Estadual Agropecuário.

Projeto de Resolução nº 26/16, autor deputado Flavio Kayatt (PSDB), altera a redação do artigo 222 
da Resolução nº 65 de 17/12/2008 - Regimento Interno.

Projeto de Resolução nº 27/16, autor deputado João Grandão (PT), altera a redação de dispositivos 
do Anexo da Resolução n. 65/08 - Regimento Interno.

Emenda Aditiva nº 2, Projeto 2/16, autor deputado Beto Pereira (PSDB), acrescenta o §2º ao Art. 45 
do Projeto de Lei Complementar nº 2/16.

Emenda Modificativa nº 1, Projeto 2/16, autor deputado Beto Pereira (PSDB), modifica o Art. 45 do 
Projeto de Lei Complementar nº 2/16.

Emenda Modificativa nº 3, Projeto 2/16, autor deputado Beto Pereira (PSDB), modifica a redação 
do § 4º do art. 50 do Projeto de Lei Complementar nº 2/16.

Emenda Supressiva nº 4, Projeto 2/16, autor deputado Beto Pereira (PSDB), suprime os incisos I e 
II do art. 62 do Projeto de Lei Complementar nº 2/16.

Emenda de Redação nº 1, Projeto 117/16, autor deputado Junior Mochi (PMDB), altera a redação e 
acrescenta dispositivos à Lei Estadual nº 3.953, de 11/8/2010.

Emenda Supressiva nº 1, Projeto 126/16, autor deputado Amarildo Cruz (PT), suprime o parágrafo 
único do Artigo 4º do presente Projeto de Lei.

Projeto de Lei Complementar nº 10/16, autor Poder Executivo, altera a redação de dispositivos dos 
arts. 16 e 52 da Lei Complementar nº 188, de 3/4/2014.

Projeto de Lei Complementar nº 11/16, autor Poder Executivo, altera a redação do inciso III do § 3º 
do art. 67-B da Lei Complementar nº 114, de 19/12/2005.

Projeto de Lei Complementar nº 12/16, autor Poder Executivo, revoga o inciso V do art. 23 da Lei 
Complementar nº 127, de 15/5/2008
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Projetos Aprovados em primeira discussão
Projeto de Lei nº 101/16, autor deputado Felipe Orro (PSDB), institui reservas de vagas em percen-
tual mínimo de 20%, nas empresas da área de segurança, vigilância e transportes de valores, para 
vigilantes do sexo feminino em suas contratações.

Projeto de Lei nº 103/16, autor deputado Flavio Kayatt (PSDB), implanta o Selo de “Empresa Cons-
ciente” no Estado de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei nº 109/16, autor deputado Amarildo Cruz (PT), cria o Projeto “Sangue Bom” visando 
fomentar o cadastro de doadores de medula óssea e erradicar o problema de déficit de sangue 
nos hospitais e bancos de sangue para os atendimentos emergenciais, operações cirúrgicas e 
transplantes.

Projetos Aprovados em segunda discussão
Projeto de Lei nº 63/16, autores deputados Mara Caseiro (PSDB) e Paulo Corrêa (PR), proíbe a fabrica-
ção, a comercialização, distribuição e o uso, a qualquer título, de buzina de pressão à base de gás pro-
panobutano, envasado em tubo de aerosol, no Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 80/16, autor deputado Onevan de Matos (PSDB), altera a Lei n. 1890, de 26/10/1998, 
que denominou Sebastião Paes de Ananias (Tiãozinho do Posto) a Rodovia Estadual entre os mu-
nicípios de Costa Rica e Figueirão.

Projeto de Lei nº 81/16, autor deputado Lidio Lopes (PEN), proíbe o uso placas informativas, im-
pressão em bilhetes ou cupons, em estacionamentos e/ou similares com os seguintes dizeres: 
Não nos responsabilizamos por danos materiais e/ou objetos deixados no interior do veículo.

Projetos Aprovados em discussão única
Projeto de Resolução nº 23/16, autora deputada Mara Caseiro (PSDB), concede Comenda do Méri-
to Legislativo ao Senhor Fernando César Paiva.

Projeto de Lei nº 67/16, autora deputada Mara Caseiro (PSDB), declara de Utilidade Pública Esta-
dual o Sindicato Rural de Amambai, em Amambai.

Projeto de Lei nº 70/16, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), declara de Utilidade Pública 
Estadual a Associação dos Produtores de Mandioca em Camapuã (Promandioca), em Camapuã.

Projeto Aprovado em redação final
Projeto de Lei nº 77/16, autor deputado Cabo Almi (PT), trata sobre os produtos essenciais e disci-
plina regras e prazos para o caso de vício.

Vetos Discutidos e Votados
Veto Total ao Projeto de Lei nº 310/15, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), denomina “Gus-
tavo Teixeira” o prédio do Fórum de Ribas do Rio Pardo. Mantido. Arquivado.

Veto Total ao Projeto de Lei nº 109/15, autor deputado Cabo Almi (PT), trata sobre a Política Educa-
cional de Resistência às Drogas - Adolescente. Mantido. Arquivado.
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