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Ensinar sobre envelhecimento é 
proposta da Frente Parlamentar

Pelo oitavo ano, servidores da ALMS 
participam de campanha do Hemosul

Na reunião de trabalho da Frente 
Parlamentar em Defesa dos Direitos 
da Pessoa Idosa, foram apresentados 
as diretrizes e encaminhamentos do 
projeto piloto da Universidade Federal 
Mato Grosso do Sul sobre a inserção de 
conteúdos disciplinares ligados ao processo 
de envelhecimento humano em escolas da 
rede estadual de ensino. Também fez parte 
da pauta as apresentações da Secretaria de 
Estado de Educação sobre vários projetos 
para a área. Leia mais.

Servidores da Assembleia Legislativa 
foram ao Hemosul para doar sangue. É 
o oitavo ano da parceria, com o objetivo 
de reforçar o estoque destinado a 
todos que necessitam de transfusão. 
“É um gesto extremamente importante 
por parte de quem se dispõe a doar e 
que ajuda muito, porque o Hemosul 
sempre tem uma demanda significativa”, 
afirmou a servidora Ignez Stephanini, que 
acompanhou o grupo de doadores que 
foi até ao Hemosul. Leia mais.
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Candidatos serão convidados para firmarem 
compromisso com a Primeira Infância

Parlamento é convidado para prestigiar 
exposição por uma cultura de paz

Os deputados estaduais foram convidados durante sessão para prestigiar a Exposição da Cultura 
de Violência para uma Cultura de Paz - Transformando o Espírito Humano, que estará em Campo 
Grande de 12 de setembro a 2 de outubro. Quem ocupou a tribuna para fazer o convite foi o 
relações públicas da Exposição, Vinícius Vitiritti Zanardo. Leia mais.

PLENÁRIO  Semana de 30/8 a 1/9/2016

Projetos Apresentados 
Projeto de Lei n° 167/16, autor deputado Professor Rinaldo (PSDB), denomina Arcebil de Souza 
Maia (Maete) a rodovia MS-316. 

Projeto de Lei n° 168/16, autor Poder Executivo, autoriza a Agência Estadual de Gestão de Empre-
endimentos (AGESUL) a doar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), 
o imóvel localizado em Três Lagoas.

Projeto de Lei n° 169/16, autor deputado Marquinhos Trad (PSD), trata sobre a Política Estadual 
de Estímulo, Incentivo e Promoção ao Desenvolvimento local de Startups.

Projeto de Lei n° 170/16, autor Ministério Público, altera o anexo VI da Lei nº 4.124, de 6/12/2011, 
para criar três cargos de Assessor de Procurador.

Projeto de Lei Complementar n° 18/16, autor Ministério Público, altera e acrescenta dispositivos 
da Lei Complementar nº 72, de 18/1/1994, modifìca seu anexo e dá outras providências.

Projeto de Decreto Legislativo n° 4/16, autor Poder Executivo, submete à apreciação os Con-
vênios ICMS, Protocolos ICMS e Ajustes SINIEF, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de 
Política Fazendária (CONFAZ).
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Projeto Aprovado em primeira discussão
Projeto de Resolução n° 28/16, autor deputado Professor Rinaldo (PSDB), acrescenta letra M ao 
Inciso VI, do artigo 46, do Anexo da Resolução nº 65, de 17/12/2008 - Regimento Interno.

Projetos Aprovados em segunda discussão
Projeto de Lei n° 130/16, autor Poder Executivo, altera a redação de dispositivos da Lei 1963, de 
11/6/1999, que cria o Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Gros-
so do Sul (Fundersul).

Projeto de Lei n° 108/16, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), dispõe sobre restrições a co-
mercialização de benzina, éter, tíner, clorofórmio, acetona e “anti-respingo de solda sem silicone” 
no Mato Grosso do Sul.

Projetos Aprovados em discussão única
Projeto de Resolução n° 34/16, autor deputado Amarildo Cruz (PT), concede Título Honorífico de 
Cidadão Sul- mato-grossense ao Senhor Roberto Magno Botareli Cesar.

Projeto de Lei n° 158/16, autor Poder Executivo, dá nova denominação ao trecho da Rodovia 
Mato Grosso do Sul-157, nos termos que especifica.

Vetos Discutidos e Votados
Veto Total ao Projeto de Lei nº 197/15, autor deputado Amarildo Cruz (PT), institui em Mato Gros-
so do Sul o dia 28 de agosto como Dia Estadual do Bancário e Financiários. Mantido. Arquivado.

Veto Total ao Projeto de Lei nº 298/15, autor deputado Angelo Guerreiro (PSDB), estabelece aos 
produtos considerados como repelente contra mosquitos, a condição de medicamento e dispõe 
sobre a redução ou isenção de impostos no Mato Grosso do Sul. Mantido. Arquivado.

Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 45/16, autor deputado Felipe Orro (PSDB), veda ao fornecedor 
impedir ou dificultar a escolha pelos consumidores do posto de assistência técnica autorizada a 
que devem recorrer em caso de vícios ocorridos no produto, durante o período de garantia. Man-
tido. Arquivado.

Veto Total ao Projeto de Lei nº 194/15, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), trata sobre 
o uso de energias renováveis nas novas edificações públicas do Estado de Mato Grosso do Sul. 
Mantido. Arquivado.

Veto Total ao Projeto de Lei nº 286/15, autor deputado Amarildo Cruz (PT), dispõe sobre normas 
e diretrizes para a verificação da segurança de barragens de qualquer natureza e de depósitos de 
resíduos tóxicos industriais e dá outras providências. Mantido. Arquivado.

No mês de outubro acontecem as eleições municipais para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em 
todo o Brasil. Para garantir o compromisso dos candidatos e candidatas com ações estratégicas, o 
Mato Grosso do Sul aderiu à “Agenda prioritária para a Primeira Infância: qualidade e equidade nas 
políticas públicas”. A ação, apoiada pela Assembleia Legislativa, foi organizada por diversas entidades 
que compõem a Rede da Primeira Infância. Durante a sessão desta quinta-feira (1/9), o presidente 
da Casa de Leis, deputado Junior Mochi (PMDB), apresentou aos demais parlamentares as medidas 
estratégicas que colocam a criança como prioridade absoluta. Leia mais.

http://www.al.ms.gov.br/Default.aspx?Tabid=56&ItemID=46988
http://www.al.ms.gov.br/Default.aspx?Tabid=56&ItemID=46969
http://www.al.ms.gov.br/Default.aspx?tabid=56&ItemId=46972
http://www.al.ms.gov.br
http://www.al.ms.gov.br/tabid/56/Default.aspx
http://www.al.ms.gov.br/Default.aspx?tabid=56&ItemId=46993

