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Servidores

CPI da JBS

Projeto de Reforma da Previdência chega a Assembleia 
para análise

Relatório final da investigação foi aprovado  
pelos parlamentares 

Os deputados estaduais receberam a proposta de reorganização da previdência, das mãos 
do governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), que esteve reunido com parlamentares 
na Assembleia. O projeto prevê a criação de previdência complementar, o aumento da 
contribuição patronal e dos servidores, entre outras medidas. A Assembleia vai iniciar análise 
da proposta ouvindo os servidores estaduais. Leia mais.

Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Irregularidades Fiscais e 
Tributárias de Mato Grosso do Sul se reuniram na terça-feira (31/10) para a leitura e aprovação 
do relatório final, feito pelo relator da Comissão, deputado Flavio Kayatt (PSDB). A leitura das 96 
páginas pelos membros da CPI presentes na reunião concluiu que o grupo JBS expediu notas 
frias e fraudou o sistema tributário do Estado. Leia mais.

Audiência debate a obrigatoriedade da 
atuação do Assistente Social nas escolas 

Profissionais da UEMS debatem o 
orçamento necessário a Instituição

Toda escola pública em Mato Grosso do 
Sul deveria ter um assistente social. É o 
que prevê uma Lei Estadual. Depois de 11 
anos sem a regulamentação da norma, 
os profissionais se reuniram para discutir 
o assunto. O deputado Professor Rinaldo 
(PSDB) conduziu a audiência pública na 
noite de terça-feira (31/10) na Câmara 
Municipal de Campo Grande. Leia mais.

Professores, técnicos administrativos, 
acadêmicos e autoridades debateram em 
audiência pública na segunda-feira (30/10) 
o orçamento público e a função social da 
Universidade Estadual de Mato Grosso do 
Sul (UEMS). Para 2018, o Governo definiu o 
repasse R$ 207 milhões de recursos para 
a UEMS, contrapondo os R$ 251 milhões 
necessários para o pleno funcionamento da 
Universidade. Leia mais.

Educação IIEducação

Projetos Apresentados

Projeto de Lei nº 248/17, autoria do deputado Coronel David (PSC), dispõe sobre a reserva de 
vagas de trabalho para sentenciados no regime semi-aberto ou aberto e egressos do Sistema 
Penitenciário nas contratações de mão de obra ou serviços da Administração Pública Estadual.

Projeto de Lei nº 249/17, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a comunicação eletrônica, 
pelos notários, das transações realizadas com veículos automotores terrestres, no âmbito do 
Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 250/17, autoria deputado Cabo Almi (PT), torna obrigatória a destinação de 
parte da receita oriunda das multas de trânsito para ações de tratamento de saúde traumato-
lógico do Estado de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei nº 251/17, autoria deputado Pedro Kemp (PT), estabelece sanções administrati-
vas a serem aplicadas pela prática de atos de discriminação racial.

Emenda Modificativa nº 1/17, autoria deputado Pedro Kemp (PT), destina-se recursos à do-
tação orçamentária da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Emenda modificativa ao 
Projeto de Lei 233/2017.

Emenda Aditiva nº 1/17, acrescenta-se o art 9º ao PLC 10/2017.

Emenda Supressiva nº 1/17, autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), dá nova redação 
ao Art. 5º do Projeto de Lei nº 202/2017 que “Institui normas para certificação de propriedade 
monitoradas para Mormo em Mato Grosso do Sul.

Projetos Aprovados em Primeira Discussão

Projeto de Lei nº 202/17, autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), institui normas para 
certificação de propriedades monitoradas para Mormo em Mato Grosso do Sul, e dá outras 
providências.

Projeto de Lei nº 223/17, autoria do Poder Executivo, institui o Plano Estadual de Cultura de 
Mato Grosso do Sul (PEC/MS), e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 234/17, autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Estadual a 
contratar operação de crédito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
no âmbito do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal (PROFISCO II MS), com a garantia da 
União, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 237/17, autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), dispõe sobre o plantio 
de vegetais do gênero “citrus” no Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

Projetos Aprovados em Segunda Discussão

Projeto de Lei nº 136/17, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a alienação de bens imó-
veis localizados no loteamento denominado Bosque do Carvalho em Campo Grande-MS, de 
propriedade da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (AGEHAB), no âmbito de 
Interesse Social, e dá outras providências.

PLENÁRIO Semana de 31/10 a 1/11/2017

Clique AquiACOMPANHE A AÇÃO PARLAMENTAR

Comissão de Saúde distribui  
oito projetos para análise

Campanha Outubro Rosa encerrada 
com entrega de lenços arrecadados

O Presidente da Comissão Permanente de 
Saúde da Assembleia Legislativa, Dr. Paulo 
Siufi (PMDB) distribuiu na quarta-feira 
(1/11) oito projetos de lei para apreciação 
dos parlamentares membros do grupo 
de trabalho. Eles analisam o mérito das 
matérias que já passaram pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) 
e seguirão para segunda votação em 
plenário. Leia mais.

A campanha “Doe Lenços”, realizada 
no mês Outubro Rosa, arrecadou 792 
peças que foram doadas na manhã de 
quarta-feira (01/10) à Rede Feminina de 
Combate ao Câncer de Campo Grande. 
Participaram da Campanha o  Ministério 
Público Estadual, Tribunal de Contas do 
Estado, Tribunal de Justiça, Defensoria 
Pública, Prefeitura de Campo Grande e 
Governo do Estado. Leia mais.

Solidariedade Saúde
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