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PLENÁRIO  Semana de 20 a 22/9/2016

Projetos Apresentados 
Projeto de Lei n° 176/16, autoria Defensoria Pública, cria cargos de Defensor Público para compor 
a estrutura de pessoas de Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, alterando a com-
posição do Quadro de Pessoal da Carreira de Defensor Público, e dá outras providências.

Projeto de Resolução n° 37/16, autoria Mesa Diretora, altera a redação do parágrafo único do art. 
20, do Anexo da Resolução nº 65, 17/12/2008 - Regimento Interno.

Projeto de Resolução n° 38/16, autor deputado Felipe Orro (PSDB), outorga a Comenda do Mérito 
Legislativo ao Sr. Daisaku Ikeda, Presidente da Soka Gakkai International.

Projeto de Resolução n° 39/16, autor deputado Junior Mochi (PMDB), concede o Título Honorífico 
de Cidadão Sul-mato-grossense ao Sr. Anito Fassini.

Projeto de Resolução n° 40/16, autoria Mesa Diretora, concede licença ao deputado Renato Câ-
mara (PMDB), período de 20 a 29/9/2016, para tratar de assuntos de interesse particular.

Projeto de Emenda Constitucional n° 6/16, autor deputado João Grandão (PT), altera a redação 
do disposto no art. 164 da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul.
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Projetos Aprovados em primeira discussão
Projeto de Lei n° 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 n° 166/16, autor deputado Professor Rinaldo (PSDB), institui a campanha Agosto 
Lilás e o programa Maria da Penha vai à Escola visando sensibilizar a sociedade sobre a violência 
doméstica e familiar contra a mulher e divulgar a Lei Maria da Penha.

Projeto de Lei n° 171/16, autor Poder Executivo, altera a redação de dispositivos da Lei nº 4.483, de 
3/4/2014, que autoriza a Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul (Agehab) 
a doar, com encargo, ao Município de Paranaíba o imóvel que especifica e dá outras providências.

Projeto de Lei Complementar n° 2/16, autor Poder Executivo, que regulamenta a Constituição 
Estadual e dispõe sobre a estrutura, a organização e as atribuições da Controladoria-Geral do 
Estado (CGE) e a carreira denominada auditoria.

Projetos Aprovados em segunda discussão
Projeto de Lei Complementar n° 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 n° 101/16, autor deputado Felipe Orro (PSDB), institui a reserva de vagas, em per-
centual de no mínimo 20%, nas empresas da área de segurança, vigilância e transportes de valo-
res, para vigilantes do sexo feminino, nas contratações que especifica e dá outras providências.

Projeto de Resolução n° 28/16, autor deputado Professor Rinaldo (PSDB), acrescenta letra M ao 
inciso VI, do Anexo da Resolução n. 65, de 17/12/2008 - Regimento Interno.

Projeto de Lei n° 86/16, autor Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Estadual a doar, com 
encargo, ao Município de Campo Grande, o imóvel que especifica e dá outras providências.

Projeto de Lei n° 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 n° 165/16, autor deputado Maurício Picarelli (PSDB), altera e acrescenta dispositi-
vos à Lei n° 3.844, de 10/2/2010 e dá outras providências.

Projeto Aprovado em discussão única
Projeto de Resolução n° 40/16, autoria Mesa Diretora, concede licença ao deputado Renato Câ-
mara (PMDB), período de 20 a 29/9/2016, para tratar de assuntos de interesse particular.

Veto Discutido e Votado
Veto Total ao Projeto de Lei nº 17/16, autor deputado Maurício Picarelli (PSDB), trata sobre a 
obrigatoriedade de exames preventivos de câncer de mama e colo do útero às servidoras públicas 
e contratadas. Mantido. Arquivado.

Serviço Público

Para Fórum dos Servidores, legislação em 
debate “precariza serviços públicos”

O presidente do Sindicato dos Policiais Civis de MS (Sinpol) e coordenador do Fórum dos Servidores 
Públicos do Estado, Gian Carlo Miranda, apresentou aos deputados estaduais a Carta de Mato 
Grosso do Sul, durante a sessão plenária desta terça-feira (20/9). A elaboração do documento foi um 
dos resultados da audiência pública Em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, 
realizada dia 16 de agosto, na Assembleia Legislativa. Leia mais.

Preocupação

Segurança pública é tema de debate 
na Assembleia Legislativa

Os deputados estaduais debateram na sessão ordinária desta quinta-feira (22/9), os últimos 
casos de violência ocorridos em Campo Grande e sugeriram a implantação de novas estratégias 
para combater as ações dos criminosos. Na tribuna, Lidio Lopes (PEN) lamentou o assassinato do 
empresário e ex-vereador Alceu Bueno. Leia mais.

ALMS e Cassems comemoram 
ampliação de atendimentos

Mesa Diretora propõe alteração no 
Regimento Interno

A ALMS e a Cassems celebraram 
um ano da assinatura do Termo de 
Cooperação que garantiu a ampliação 
dos atendimentos oferecidos aos 
servidores na Casa de Saúde da Casa 
de Leis. O presidente da Cassems, 
Ricardo Ayache, foi à tribuna durante 
a sessão plenária e ressaltou a 
importância da parceria. Leia mais.

A Mesa Diretora apresentou na sessão 
ordinária desta terça-feira (20/9), o 
Projeto de Resolução (PR) 37/2016 que 
altera a redação do parágrafo único do 
artigo 20, do Regimento Interno da Casa 
Leis que trata da posse da Mesa Diretora 
para a 3ª e a 4ª Sessão Legislativa. Com a 
mudança a Mesa Diretora tomará posse 
no dia 1º de fevereiro. Leia mais.

SaúdeProposta

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=47074
http://www.al.ms.gov.br/Default.aspx?Tabid=56&ItemID=47102
http://www.al.ms.gov.br/Default.aspx?Tabid=56&ItemID=47092
http://www.al.ms.gov.br/Default.aspx?Tabid=56&ItemID=47084

