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Fundação divulga estatística dos inscritos e 
define vagas para as cotas

Provas serão realizadas dia 25 de setembro e 
locais já estão definidos

PLENÁRIO  Semana de 13 a 15/9/2016

Projetos Apresentados 
Projeto de Lei n° 173/16, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), institui política de Educa-
ção Física na Rede Estadual de Ensino e dá outras providências.

Projeto de Lei n° 174/16, autor deputado Zé Teixeira (DEM), dá nova redação à alínea “b” do inciso 
VIII do art. 41 da Lei nº 1.810, de 22/12/1997, e dá outras providências.

Projeto de Lei n° 175/16, autor deputado Paulo Corrêa (PR), declara de Utilidade Pública Estadual 
a entidade “Desafio Jovem Peniel”, com sede e foro em Bonito.

Projeto de Lei Complementar nº 20/16, autor Poder Executivo, revoga o art. 2º da Lei Comple-
mentar nº 208, de 5/11/2015.
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Projetos Aprovados em primeira discussão
Projeto de Lei nº 157/16, autor deputado Maurício Picarelli (PSDB), trata sobre a condução de 
vítimas atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar que possuam cobertura de planos de saúde, 
aos locais que menciona e dá outras providências.

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

Projeto de Lei Complementar nº 9/16, autor deputado Cabo Almi (PT), altera a redação do inciso 
XIX, do art. 47, do Titulo III - Dos Direitos e Prerrogativas dos Policiais Militares - Capitulo I, Seção I 
- Dos Direitos, Da Lei Complementar Nº 53 - Estatuto dos Policiais Militares do Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei nº 161/16, autor deputado Coronel David (PSC), altera a Lei nº 3.808/09 em relação 
ao Exame de Capacidade Física (ECAFI), determinando a obrigatoriedade de filmagem de todos os 
exercícios físicos.

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 públicos de 
energia elétrica a disponibilizarem em seus sites o valor mensal repassado às Prefeituras Munici-
pais a título de Iluminação Pública (CIP OU COSIP).

Projeto de Lei Complementar nº 19/16, autor Poder Executivo, altera e acrescenta dispositivos à 
Lei Complementar nº 95, de 26/12/2001, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 164/16, autor Poder Executivo, altera a redação do parágrafo único do art. 39 da 
Lei nº 4.455, de 18/12/2013, e dá outras providências.

Projeto de Lei Complementar nº 18/16, autor Ministério Público Estadual, altera e acrescenta dis-
positivos da Lei Complementar nº 72, de 18/1/1994, modifìca seu Anexo e dá outras providências.

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

Projeto de Lei nº 162/16, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), institui o Dia Estadual da 
Equoterapia, a ser comemorado anualmente no dia 3 de setembro.

Projetos Aprovados em segunda discussão
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, sobre a Organização Básica do Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS).

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, aprova a Lei Orgânica da Policia Civil 
do Estado de Mato Grosso do Sul, dispõe sobre sua organização institucional e as carreiras, os 
direitos e as obrigações dos seus membros.

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 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.

A Fundação Carlos Chagas (FCC) divulgou a estatística de inscritos para o I Concurso Público de 
Provas e Títulos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS). Ao todo, 18.040 pessoas 
estão inscritas, sendo 148 candidatos com deficiência, 595 negros e 37 indígenas, para os 21 cargos 
distribuídos entre nível médio e nível   hsuperior. O concurso é para preenchimento de 80 vagas para 
ensino médio e superior. Confira a tabela com a concorrência para cada cargo clicando neste Link. 
Leia mais.

As provas serão realizadas dia 25 de setembro, em Campo Grande. No período da manhã, o teste 
será aplicado aos candidatos que disputam vagas aos cargos de agente de apoio legislativo, agente 
de polícia legislativo, assistente legislativo, auxiliar de enfermagem, programador visual, técnico de 
informática e tradutor de libras. O horário de apresentação é às 8h (horário de MS) e os portões 
serão fechados às 8h30. A duração das provas é de quatro horas. Leia mais.

Solenidade homenageia 
18 personalidades pelo 
Dia do Administrador

Empreendedorismo tem inspirado 
jovens sul-mato-grossenses

Para Zé Teixeira, insegurança 
jurídica emperra transações 
imobiliárias rurais

Deputados estudantes debateram 
as eleições municipais em sessão

A Assembleia Legislativa prestou 
homenagens a diversos profissionais em 
comemoração ao Dia do Administrador. 
O evento ocorreu no Plenário Júlio Maia, 
por proposição dos deputados Felipe 
Orro (PSDB) e Flavio Kayatt (PSDB). Os 
homenageados receberam a Comenda 
do Mérito Legislativo Mary Parker Follet. 
Leia mais.

O empreendedorismo contribui 
significativamente para o 
desenvolvimento dos negócios no Brasil. 
Os jovens surgem como personagens 
de destaques quando o assunto é 
inovação. Nessa direção, a Assembleia 
Legislativa abriu a Semana do Jovem 
Empreendedor, instituída pela Lei 
3.974, de autoria do deputado Marcio 
Fernandes (PMDB). Leia mais.

O deputado levou o assunto à tribuna 
da Casa de Leis. “É um absurdo a 
insegurança jurídica que vive o nosso 
País e o que a Funai (Fundação Nacional 
do Índio) está fazendo simplesmente 
trava a economia”, disse, se referindo 
a portarias e instruções normativas do 
órgão que, segundo ele, burocratizam as 
transações imobiliárias rurais. Leia mais.

Os deputados estudantes se reuniram 
mais uma vez em sessão ordinária do 
projeto Parlamento Jovem, promovido 
pela Escola do Legislativo Ramez Tebet 
da Assembleia Legislativa de Mato Grosso 
do Sul. Antes da sessão, eles participaram 
da palestra “Empreendedorismo na vida 
real”, ministrada pelo administrador 
Marcos Silva. Leia mais.
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