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PLENÁRIO  Semana de 8 a 10/11/2016 

Projetos Apresentados 
Projeto de Lei n° 201/16, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), trata sobre a sinalização de 
locais inseridos na Zona de Recarga Direta do Aquífero Guarani.

Projeto de Lei n° 202/16, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), institui o Dia Estadual dos 
Doutores Palhaço.

Projeto de Lei n° 203/16, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), obriga os hospitais públi-
cos, filantrópicos e privados a oferecer atendimento multidisciplinar para o controle e tratamento 
de impactos físicos e emocionais às vítimas de violência sexual e humana.

Projeto de Lei n° 204/16, autor deputado Felipe Orro (PSDB), declara de Utilidade Pública Estadu-
al a Associação Olimpio Vargas, com sede e foro em Maracaju.

Projeto de Lei nº 205/16, autor deputado Coronel David (PSC) declara de Utilidade Pública Estadu-
al o Centro de Promoção Social Palotinas (CPROSPAL), em Campo Grande.

Projeto de Lei nº 206/16, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), nomeia a Universidade do 
Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.

Projeto de Lei Complementar nº 23/16, autor Poder Executivo, altera e acrescenta dispositivos à 
Lei Complementar nº 197 de dezembro de 2014, e dá outras providências.

Projeto de Resolução n° 78/16, autor deputado Maurício Picarelli (PSDB), altera e acrescenta dis-
positivos à Resolução n° 58/2010 - Institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar, e dá outras 
providências.
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Projetos Aprovados em primeira discussão
Projeto de Emenda Constitucional nº 6/16, autor deputado João Grandão (PT), altera a redação 
do disposto no artigo 164 da Constituição do Estado.

Projeto de Lei nº 186/16, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), determina a colocação de 
cestos para lixo nos eventos realizados no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Projeto de Lei nº 188/16, autor deputado Paulo Corrêa (PR), estabelece conceitos, objetivos, di-
retrizes e ações da Política Estadual de Preservação dos Serviços Ambientais (PESA), institui o 
Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais (PEPSA) e cria o Fundo Estadual de 
Pagamento por Serviços Ambientais (FEPSA).

Projeto Aprovado em segunda discussão
Projeto de Lei Complementar nº 21/16, autor Poder Executivo, altera a redação e acrescenta 
dispositivos à Lei Complementar nº 114, de 19/12/2005, que aprova a Lei Orgânica da Polícia do 
Estado de Mato Grosso do Sul, trata sobre sua organização institucional e as carreiras, os direitos 
e as obrigações dos seus membros.

Projetos Aprovados em discussão única
Projeto de Lei nº 182/16, autor deputado João Grandão (PT), declara de Utilidade Pública a Coope-
rativa dos Produtores Rurais da Agricultura Familiar de Corumbá, Ladário e Região.

Projeto Aprovado em redação final
Projeto de Lei Complementar nº 2/16, autor Poder Executivo, regulamenta o disposto no § 2º 
do artigo 82 da Constituição Estadual; dispõe sobre a estrutura, a organização e as atribuições da 
Controladoria-Geral do Estado (CGE), e sobre a organização da carreira Auditoria, integrante do 
grupo ocupacional Auditoria, do Plano de Cargos, Empregos e Carreiras do Poder Executivo.

Posse

Junior Mochi e novo reitor da UFMS   
destacam parceria institucional

O presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi (PMDB), e o novo reitor da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Marcelo Augusto Santos Turine, ressaltaram a importância 
das parcerias institucionais para fomentar o desenvolvimento do Estado. Durante Sessão Solene 
de Transmissão do Cargo de Reitor, no Teatro Glauce Rocha, Turine disse que é apaixonado por 
educação, ciência, tecnologia e inovação e que o maior desafio da nova gestão da universidade - 
quadriênio 2016-2020 - é oferecer ensino de qualidade. Leia mais.

Debate

Proposta que estabelece limites de gastos 
federais foi debatida na ALMS

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55/2016 que está tramitando no Senado e estabelece um 
limite para os gastos federais para os próximos 20 anos foi debate na Casa de Leis nesta quinta-feira 
(10/11). De acordo com o deputado João Grandão a proposta viola vários princípios que estão na 
Constituição Federal. Leia mais.

Deputados participam do Lançamento 
da Campanha Matrícula Digital 2017

Audiência debate avanços na 
legislação da pulverização no Estado

Este é o segundo ano que o Estado 
realiza as matrículas dos alunos via 
on-line. A campanha Matrícula Digital 
para 2017 foi lançada na manhã desta 
segunda-feira (7/11), no auditório 
da Governadoria, e contou com a 
participação do presidente da Assembleia 
Legislativa, Junior Mochi (PMDB), e o líder 
do governo na Casa de Leis, deputado 
Professor Rinaldo (PSDB). O processo foi 
implantado nos 79 municípios de Mato 
Grosso do Sul. Leia mais.

Autoridades e especialistas debateram 
em audiência pública o Aperfeiçoamento 
da Legislação sobre Pulverização Aérea. 
A proposição é do deputado Amarildo 
Cruz (PT), em parceria com o Ministério 
Público Estadual (MPE), Ministério Público 
Federal (MPF), Ministério Público do 
Trabalho (MPT) e a Comissão de Combate 
aos Impactos de Agrotóxicos no Estado. 
No MS, a estimativa é que cada pessoa 
consome proporcionalmente até 40 litros 
de agrotóxicos por ano. Leia mais.
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