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Previdência

Meio Ambiente

Aprovadas propostas do governo que alteram a 
previdência dos servidores

Parque das Nações Indígenas será reformado por 
sugestão da ALMS

Aprovado na sessão de terça-feira (28/11) dois projetos que alteram o regime previdenciário 
dos servidores públicos de Mato Grosso do Sul, sendo um especificamente para as carreiras 
militares estaduais, ambos por 13 votos a favor e sete contrários. Ao Projeto de Lei 253/2017, 
foram incorporadas emendas, com destaque para duas. A primeira delas exclui mais de 
75% dos servidores do aumento da contribuição previdenciária. O reajuste de alíquota, de 
11% para 14%, incidirá somente sobre os valores salariais acima de R$ 5.531,00, teto dos 
benefícios previdenciários calculado pelo INSS. Leia mais.

O deputado Paulo Corrêa (PR), membro da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, ressaltou, durante a sessão de quinta-feira (30/11), o protagonismo da Casa de Leis 
na iniciativa do Governo do Estado para reforma do Parque das Nações Indígenas. A estimativa 
do Governo é destinar R$ 946.580,17 às obras, que foram solicitadas pela Assembleia. As 
melhorias prepararão o espaço para receber as parcerias com empresas privadas por meio 
do Programa Adote PNI, que permite que empresas ou instituições interessadas em assumir a 
manutenção de áreas do parque possam fazê-lo com a devida segurança jurídica. Leia mais.

Campanha “Compartilhe o Natal” vai 
atender crianças de abrigos

Assembleia reconhece a importância 
dos portugueses para o Estado

A Campanha de Natal é uma iniciativa 
do Ministério Público Estadual e tem 
o objetivo de mobilizar a sociedade e 
instituições para doação de brinquedos 
para crianças e adolescentes de abrigos 
assistenciais do Mato Grosso do Sul. A 
Assembleia Legislativa é parceira desde 
a primeira edição na arrecadação e 
divulgação do projeto social. Leia mais.

Em reconhecimento a colônia portuguesa no 
Mato Grosso do Sul, a Assembleia Legislativa 
realizou uma solenidade para a entrega da 
Comenda e Diploma de Honra ao Mérito 
Legislativo. A honraria foi instituída pela 
Resolução 19/2017, de autoria do deputado 
Dr. Paulo Siufi (PMDB) e o evento foi realizado 
na noite de sexta-feira (24/11). Leia mais.

NatalSolenidade

Projetos Apresentados

Projeto de Lei nº 267/17, autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), dispõe sobre a validade e 
procedimentos pertinentes à emissão de notas fiscais por pescadores profissionais no Estado de 
Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 268/17, autoria deputado Felipe Orro (PSDB), dispõe sobre a obrigatoriedade 
de disponibilização de mobiliário adequado para alunos com deficiência física, mobilidade redu-
zida, obesos e/ou canhotos em estabelecimentos de ensino no âmbito do Estado de Mato Grosso 
do Sul e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 270/17, autoria deputado Coronel David (PSC), declara de Utilidade Pública Es-
tadual o Instituto Eduardo Dutra Lescano, com sede e foro no Município de Amambai - MS.

Projeto de Decreto Legislativo, nº 17/17, autoria deputado Amarildo Cruz (PT), dispõe sobre o 
processo de tombamento do prédio da Escola Modelo Antônio Corrêa no Município de Aquidaua-
na/MS e dá outras providências.

Emenda Modificativa nº 5/17, autoria do deputado Junior Mochi (PMDB), Emenda modificativa 
ao PLC 011/2017 que altera a redação do art. 2º, modificando a redação do § 4º do art. 7º da LC 
nº 53/1990.

Projetos Aprovados em primeira discussão

Projeto de Lei nº 109/17, autoria Poder Executivo, institui a Política Estadual de Educação Ambien-
tal nos currículos dos professores, em todos os níveis, e nas propostas de formação continuada.

Projeto de Lei nº 244/17, autoria deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), estabelece diretrizes dos ser-
viços clínicos farmacêuticos em Mato Groso do Sul.

Projeto Aprovado em segunda discussão

Projeto de Lei nº 253/17, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a alteração das Leis n. 3.150, 
de 22 de dezembro de 2005; n. 3.545, de 17 de julho de 2008; e n. 3.855, de 30 de março de 2010, 
e dá outras providências, reforma previdenciária.

Projeto de Lei Complementar nº 11/2017, autoria do Poder Executivo, altera a redação e acres-
centa dispositivos aos arts. 22 e 30 da Lei Complementar n. 127, de 15 de maio de 2008, e altera a 
redação do § 4º do art. 7º da Lei Complementar n. 53, de 30 de agosto de 1990.

Projeto de Lei nº 043/17, autoria deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), altera a redação do dispositivo 
da lei nº 3.436 de 19 de novembro de 2007, que proíbe no âmbito do estado de Mato Grosso do 
Sul, a utilização de cerol ou qualquer outro tipo de material cortante nas linhas de pipas ou simi-
lares e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 224/17, autoria deputado Renato Câmara (PMDB), “Inclui no Calendário Oficial 
de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul o Dia Estadual dos Desbravadores.”

Projeto Aprovado em segunda discussão

Projeto de Lei 48/17, autoria deputado Felipe Orro (PSDB), declara de Utilidade Pública Estadual 
a Associação Maracajuense Projeto Judô Para Todos, com sede e foro no município de Maracaju.
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