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Investigação

Audiência

Resistência

CPI das Irregularidades Fiscais e Tributárias 
aprova seis requerimentos

Debate revela importância de bancos públicos para 
desenvolvimento social

Programa escolar de combate as drogas comemora 
20 anos

Nesta quarta-feira (21/6) foi realizada a primeira reunião do grupo de trabalho da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) das Irregularidades Fiscais e Tributárias do Estado de Mato 
Grosso do Sul. Os membros titulares aprovaram seis requerimentos. Os parlamentares que 
conduzirão os trabalhos da CPI foram definidos no início desta semana. Paulo Corrêa (PR) 
e Eduardo Rocha (PMDB) são, respectivamente, presidente e vice-presidente. Flavio Kayatt 
(PSDB) é o relator, enquanto Dr. Paulo Siufi (PMDB) e Pedro Kemp (PT) são membros da CPI. 
Leia mais.

Na noite de terça-feira (20/6), o plenário da Assembleia foi palco para audiência pública 
proposta pelo deputado João Grandão (PT) e outros parceiros. O tema central foi a “Defesa dos 
Bancos Públicos para o Desenvolvimento Social” que resultou em uma carta aberta que será 
encaminhada à bancada federal, às centrais sindicais, à Frente Nacional criada em Brasília, entre 
outros destinatários. Leia mais.

A Assembleia Legislativa comemorou o aniversário do Programa Educacional de Resistência às 
Drogas e à Violência (Proerd) em uma sessão solene na tarde de terça-feira (20/6) proposta pelo 
deputado Coronel David (PSC). O Proerd já atendeu, desde sua implantação, aproximadamente 
279 mil pessoas em todo o Estado, somando um total de 3.998 escolas, das redes estadual, 
municipal e particular. Leia mais.

Servidores da ALMS participam de 
campanha e doam sangue

Deputados se mobilizam contra 
fechamento de zonas eleitorais

Os servidores da Assembleia Legislativa, 
mais uma vez, aceitaram o apelo 
de solidariedade e participaram da 
campanha “Doar Sangue é um Gesto de 
Humanidade”. Realizada pela Assembleia 
Legislativa e a Rede Hemocentro 
(Hemosul), a iniciativa desperta novos 
voluntários e incentiva a doação de 
sangue entre os servidores. Na segunda-
feira, fez parte da programação da 
campanha a palestra “Mitos e verdades 
da doação de medula óssea”, ministrada 
pelo presidente do Instituto Sangue Bom, 
Carlos Alberto Rezende, conhecido como 
professor Carlão. Leia mais.

Uma resolução do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) afeta diretamente a vida de 
eleitores de todo país. Em Mato Grosso do 
Sul, vários municípios devem ser atingidos 
com fechamento de zonas eleitorais. 
Podem ser extintas as zonas eleitorais 
de Porto Murtinho, Pedro Gomes, Rio 
Negro, Deodápolis, Inocência, Nioaque, 
Sete Quedas, Anaurilândia, Corumbá, 
Três Lagoas e Ponta Porã. Os deputados 
estaduais participaram de uma reunião 
na Associação dos Municípios de Mato 
Grosso do Sul (Assomasul) para debater os 
impactos das alterações. Leia mais.

Junho VermelhoEleições

Projetos Aprovados em primeira discussão

Projeto de Lei nº 87/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), inclui no Calendário Oficial de Eventos 
do Estado de Mato Grosso do Sul a Feira da Bolívia, realizada em Campo Grande.

Projeto de Lei nº 82/17, autor deputado Renato Câmara (PMDB), inclui no Calendário Oficial de Even-
tos do Estado a Festa da Padroeira Santa Luzia, em Juti.

Projetos Aprovados em segunda discussão

Projeto de Lei nº 79/17, autor Tribunal de Justiça, prorroga a licença-paternidade a servidores e ma-
gistrados.

Projeto de Lei nº 44/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), altera e acrescenta dispositivos da 
Lei nº 2.681, de 15/10/2009, que dispõe as condições para o exercício das atividades de esteticista e 
cosmetólogo e dá outras providências.

Vetos Discutidos e Votados

Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 81/16, autor deputado Lidio Lopes (PEN), dispõe sobre a proibição 
do uso de placas informativas, impressão em bilhetes ou cupons, em estacionamentos ou similares 
com os dizeres: “Não nos responsabilizamos por danos materiais e/ou objetos deixados no interior 
do veículo”. Mantido. Arquivado.

Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 305/15, autor Tribunal de Contas, trata sobre a consolidação do 
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado e dá 
outras providências. Mantido. Arquivado.

Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 92/16, autor deputado Junior Mochi (PMDB), cria o Cadastro Es-
tadual de Alunos com Altas Habilidades/Superdotação matriculados na educação básica. Mantido. 
Arquivado.
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Projetos Apresentados 

Projeto de Lei nº 115/17, autor deputado Renato Câmara (PMDB), dispõe sobre a obrigatoriedade 
de colocação de banheiros químicos adaptados às pessoas portadoras de necessidades especiais nos 
eventos realizados no Estado.

Projeto de Lei nº 116/17, autor deputado Beto Pereira (PSDB), denomina “Lorisvaldo Paes Gomes” o 
trecho da Rodovia Estadual MS-223, entre as cidades de Figueirão e Coxim.

Projeto de Lei nº 117/17, autor deputado Renato Câmara (PMDB), declara de Utilidade Pública a ONG 
de Proteção dos Animais de Ponta Porã, com sede em Ponta Porã.

Projeto de Lei nº 118/17, autor Poder Executivo, altera a redação e acrescenta dispositivos à Lei nº 
3.333, de 21/12/2006, que dispõe sobre medidas sanitárias para a prevenção, o controle e a erradica-
ção da Ferrugem Asiática da Soja e sobre matérias correlatas, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 119/17, autor deputado Maurício Picarelli (PSDB), altera e acrescenta dispositivos à 
Lei n° 3364, de 22/2/2007 e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 120/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), autoriza a concessionária de ener-
gia elétrica do Estado de Mato Grosso do Sul a repassar os recursos oriundos de aplicação de perdas 
não-técnicas/comerciais de energia elétrica, decorrentes de fraude do ano anterior às Instituições não 
governamentais, entidades filantrópicas e entidades do terceiro setor e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 121/17, autor deputado Renato Câmara (PMDB), declara de Utilidade Pública o Sin-
dicato Rural de Ivinhema e Novo Horizonte do Sul, em Ivinhema.

Projeto de Lei nº 121/17, autor deputado Renato Câmara (PMDB), inclui no Calendário Oficial de 
Eventos do Estado a Festa ‘Encontro de Cowboys’, de Ribas de Rio Pardo.

Projeto de Lei Complementar nº 04/17, autor deputado Beto Pereira (PSDB), altera-se a redação do 
inciso IV do art. 46 da Lei Complementar n. 114 de 19/12/2015.

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.

Escola do Legislativo apresenta 
projeto aos diretores de escolas

Mais de R$ 29 milhões serão 
destinados para obras no Estado

Na quinta-feira (22/6), a Escola do 
Legislativo explicou o Projeto Parlamento 
Jovem aos diretores das escolas públicas 
e privadas. São 143 jovens estudantes que 
já participaram do projeto, que está na 
6ª edição. Para o presidente da Comissão 
de Educação, Cultura, Desporto, Ciência 
e Tecnologia, deputado Pedro Kemp (PT), 
o projeto desperta a consciência política 
do jovem e auxilia para estimular novas 
lideranças. Na reunião, a coordenadora 
da Escola do Legislativo, Cheila Vendrami, 
explicou o novo regulamento do projeto. 
Leia mais.

Deputados estaduais participaram da 
solenidade de assinatura de ordens 
de serviço para realização de obras de 
infraestrutura urbana com recursos 
provenientes de emendas parlamentares 
federais. Segundo informações do 
Governo do Estado, R$ 29.144.064,65 
serão investidos em 24 municípios. “São 
construções de escolas, novas unidades 
de saúde, obras em infraestrutura, o 
que é fundamental neste momento que 
vivemos para melhorar a vida das pessoas 
e gerar empregos nas cidades”, analisou o 
presidente da Casa de Leis, Junior Mochi 
(PMDB). Leia mais.
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