
Atos&Fatos

Proposta da Mesa Diretora disciplina 
uso do termo cartório no Estado 

Deputado propõe Programa de 
Incentivo nas escolas

Lei Maria da Penha completa 10 anos 
com avanços e desafios

Audiência Pública debate Ensino à 
distância para enfermeiros

O objetivo é proteger o consumidor da 
“ação indevida de empresas privadas, 
despachantes e assemelhados”, 
que induzem ao erro pelo uso da 
terminologia em seus estabelecimentos. 
A nova lei, caso o projeto seja aprovado, 
vedará aos intermediadores ou 
quaisquer pessoas físicas ou jurídicas 
a utilização dos termos cartório e 
cartório extrajudicial em seus nomes 
empresarial, firma, denominação ou 
nome fantasia. Leia mais.

Descobrir a aptidão vocacional e a 
percepção de oportunidades são os 
objetivos do Projeto de Lei que institui o 
Programa Estadual de Incentivo ao Jovem 
Empreendedor, a ser desenvolvido em 
escolas públicas e privadas no Estado 
de Mato Grosso do Sul. A proposição foi 
apresentada pelo deputado estadual 
Marcio Fernandes (PSDB). O programa 
visa ampliar as oportunidades de negócios 
para jovens empresários. Leia mais.

As mulheres conhecem mais seus 
direitos e sabem que podem acionar a 
rede de assistência ao serem vítimas de 
qualquer ato de violência. E isso acontece 
graças à Lei 11.340/2006, conhecida 
como Lei Maria da Penha, que está 
completando 10 anos. A avaliação é dos 
participantes da palestra Violência Contra 
a Mulher é Crime. Denuncie!, realizada 
pela Escola do Legislativo Senador Ramez 
Tebet como parte da programação 
alusiva ao Agosto Lilás. Leia mais.

Durante a audiência pública realizada 
na Assembleia Legislativa para debater 
o ensino à distância no curso de 
enfermagem, os dados apresentados 
pelo membro da Câmara Técnica de 
Atenção à Saude do Conselho Federal de 
Enfermagem (Cofen), Ricardo Costa de 
Siqueira, servem de alerta. Ele destacou 
que o enfermeiro é a segunda mão de 
obra do país e 8,1% destes profissionais 
estão no Centro-Oeste. Leia mais.
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Concurso Público

Mais de 2,4 mil candidatos ganham isenção 
para inscrição no concurso

O presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi (PMDB), informou que até agora 
foram registrados 4.469 pedidos de isenção da taxa de inscrição para o primeiro 
concurso público da Casa de Leis. Destes, 2.436 foram aceitos porque atendiam as 
normas legais. As inscrições para o concurso podem ser realizadas no site da Fundação 
Carlos Chagas (FCC) até às 14h (horário de Brasília) do dia 15 de agosto. Leia mais.

PLENÁRIO  Semana de 9 a 11/8/2016

Projetos Apresentados 
Projeto de Lei nº 151/16, autor deputado Felipe Orro (PSDB), altera a redação do caput do art. 1º 
da Lei Estadual nº 4.823, de 10/3/2016, que obriga as concessionárias de serviços público de ener-
gia elétrica a disponibilizarem em seus sites o valor mensal repassado às Prefeituras Municipais a 
título de Iluminação Pública.

Projeto de Lei nº 152/16, autoria Mesa Diretora, disciplina o uso dos termos cartório e cartório 
extrajudicial, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei nº 153/16, autor deputado Felipe Orro (PSDB), declara de Utilidade Pública Estadu-
al a Colônia dos Pescadores Artesanal de Aquidauana/MS-Z-07, em Aquidauana.

Projeto de Lei nº 154/16, autor Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Estadual a doar, com 
encargo, ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, os imóveis que especifica.

Projeto de Lei nº 155/16, autor Marcio Fernandes (PMDB), institui o Programa Estadual de Incen-
tivo ao Jovem Empreendedor, a ser desenvolvido nas escolas públicas e privadas.

Projeto de Lei nº 156/16, autor Marquinhos Trad (PSD), cria o Programa Estadual de Atenção aos 
Portadores de Doenças Graves e Crônicas no Estado de Mato Grosso do Sul.

Emenda Modificativa nº 1, Projeto 9/16, autor deputado Beto Pereira (PSDB), modifica a redação 
do inciso XIX do art 47 alterado pelo art. 1º do presente Projeto de Lei Complementar.

Emenda Modificativa nº 1, Projeto 28/16, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), Emenda 
Modificativa ao artigo 2º e 6º do Projeto de Lei nº 28/16 que cria a Semana Estadual da Cultura.

Projeto de Resolução nº 31/16, autoria Mesa Diretora, concede licença ao deputado Renato Câ-
mara no período de 10/08/2016 a 25/08/2016.
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Projetos Aprovados em primeira discussão
Projeto de Lei nº 117/16, autor deputado Junior Mochi (PMDB), altera a redação e acrescenta dis-
positivo à Lei n. 3.953, de 11/8/2010, que trata sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de 
crianças e adolescentes, por pessoas jurídicas titulares de benefícios ou incentivos fiscais no Estado.

Projeto de Lei nº 130/16, autor Poder Executivo, altera a redação de dispositivos da Lei nº 1.963, 
de 11/6/1999, que cria o Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato 
Grosso do Sul (FUNDERSUL).

Projeto de Lei nº 150/16, autora Defensoria Pública, trata 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 nº 146/16, autor Tribunal de Justiça, regulamenta a Emenda Constitucional que 
acrescenta o art. 112-A à Constituição do Estado; promove elevação de comarcas à categoria de 
segunda entrância; altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 1.511, de 5/7/1994.

Projeto de Lei nº 147/16, autor Tribunal de Justiça, cria Vara Judicial na estrutura do Poder Judici-
ário do Estado e promove alterações na Lei nº 1.511, de 5/7/1994.

Projeto de Lei nº 149/16, autor Tribunal de Justiça, cria cargos de desembargador a compor a 
estrutura de pessoal da magistratura do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul e mo-
difica dispositivos da Lei nº 1.511, de 5/7/1994.

Projeto de Emenda Constitucional nº 5/16, autor Poder Executivo, acrescenta o artigo 112-A à 
Constituição do Estado que objetiva expandir o acesso do cidadão à justiça.

Projetos Aprovados em segunda discussão
Projeto de Lei Complementar nº 8/16, autor Tribunal de Contas, acrescenta e altera dispositivos 
da Lei Complementar nº 160, de 2/1/2012, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas 
e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 94/16, autor Poder Judiciário, altera dispositivo da Lei nº 3.687, de 9/6/2009, que 
dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal do Poder Judiciá-
rio do Estado de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei nº 116/16, autor Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Estadual a doar, com 
encargo, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), imóvel no município de Caracol.

Projeto de Lei nº 278/15, autor deputado Amarildo Cruz (PT), altera a Lei Nº 3.945, de 4/8/2010, 
instituindo o dia 8 de setembro como o “Dia Estadual De Conscientização, Mobilização Combate 
à Hanseníase”.

Projeto de Lei nº 120/16, autor Poder Executivo, altera e acrescenta dispositivos à Lei Estadual nº 
4.416, de 16/10/2013, que trata do acesso à informação à população.

Projeto de Lei nº 115/16, autor Poder Executivo, autoriza a doar, com encargo, ao município de 
Rio Verde de Mato Grosso o imóvel que especifica.

Projeto de Lei nº 66/16, autor deputado Cabo Almi (PT), dispõe sobre o reconhecimento dos 
direitos das pessoas portadoras de doença renal crônica e/ou transplantados e dá outras provi-
dências. 

Projeto de Lei nº 69/16, autora deputada Grazielle Machado (PR), trata sobre o reconhecimento 
da profissão do Condutor de Ambulância. 

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

Projetos Aprovados em discussão única
Projeto de Resolução nº 25/16, autora deputada Mara Caseiro (PSDB), concede Título Honorífico 
de Cidadã Sul-mato-grossense à Senhora Alaíde de Sá Bezerra Pereira.

Projeto de Resolução nº 31/16, autoria Mesa Diretora, concede licença ao deputado Renato Câ-
mara no período de 10/08/2016 a 25/08/2016.
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