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Projetos Aprovados em primeira discussão

Projeto de Lei n° 226/16, autor deputado Renato Câmara (PMDB), altera a redação da Lei n. 4.282, de 
14/12/2012, que estabelece os valores das taxas da Tabela de Serviços do Departamento Estadual de 
Trânsito de Mato Grosso do Sul (DETRAN-MS), e dá outras providências.

Projeto de Lei n° 59/17, autor deputado Lidio Lopes (PEN), trata sobre a obrigatoriedade da presença 
de profissionais de odontologia nas Unidades de Terapia Intensiva de todos os hospitais públicos e 
privados do Estado.

Projeto de Lei n° 27/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), dispõe sobre a substituição do profis-
sional farmacêutico que entrar em suplência temporária, eventual e assistência técnica nas unidades 
de Saúde de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei n° 57/17, autor deputado Amarildo Cruz (PT), altera a Lei nº 3.522, de 30/5/2008, que 
dispõe sobre a proteção do patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei n° 39/17, autora deputada Mara Caseiro (PSDB), obriga as redes pública e privada de 
Saúde oferecer acompanhamento psicológico e leito separado para mulheres que tiveram bebês na-
timortos e com óbito fetal.

Projeto de Lei n° 58/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), acrescenta dispositivos ao artigo 1º da 
Lei 3.829 de 23/12/2009, que estabelece prioridade para a vacinação contra o vírus H1N1, no Estado 
de Mato Grosso do Sul. 

Projeto Aprovado em segunda discussão

Projeto de Lei n° 49/17, autor Poder Executivo, altera a redação do art. 3° da Lei nº 4.857, de 6/5/2016, 
que institui o Programa de Regularização de Contratos de Imóveis, pertencentes ou incorporados à 
carteira imobiliária da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), denominada 
Morar Legal.

Projeto Aprovado em discussão única

Projeto de Decreto Legislativo n° 5/17, autor Poder Executivo, solicita autorização do Legislativo 
para que o Governador do Estado de Mato Grosso do Sul se ausente do país entre os dias 4 
e 6 de maio.

Projetos Aprovados em redação final

Projeto de Lei Complementar n° 1/17, autoria Defensoria Pública, altera e acrescenta dispositivos 
da Lei Complementar n. 111, de 17/10/2005, da Lei Complementar n. 208, de 5/11/2015, e da Lei Com-
plementar n. 228, de 7/11/2016, que estabelece normas gerais quanto à concessão de auxílio-alimen-
tação, saúde e licença-prêmio aos defensores públicos.

Projeto de Lei Complementar n° 2/17, autor Ministério Público, altera e acrescenta dispositivos 
da Lei Complementar nº 72, de 18/1/1994, e dá outras providências, trata da ajuda de custo para 
despesas de transporte e mudança, licença-prêmio, nomeação, promoção e remoção dos promo-
tores de Justiça.

Projeto de Lei n° 209/16, autor deputado George Takimoto (PDT), obriga a divulgação e cumprimento 
da Lei Federal 13.111/2015, por empresas que comercializam veículos automotores novos e usados 
no Estado de Mato Grosso do Sul.
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Projeto de Lei n° 85/17, autor Poder Executivo, acrescenta e altera a redação de dispositivos à Lei nº 
3.482, de 20/12/2007, que cria o Fundo de Habilitação de Interesse Social (FEHIS), institui o Conselho 
Gestor do (FEHIS) e dá outras providências.

Projeto de Lei n° 86/17, autor Poder Executivo, trata sobre as diretrizes para elaboração e para exe-
cução da Lei Orçamentária de 2018, e dá outras providências.

Projeto de Lei n° 87/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), inclui no Calendário Oficial de Eventos 
do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei nº 3.945, de 4/8/2010, a Feira da Bolívia realizada 
em Campo Grande.

Projeto de Lei n° 88/17, autor deputado Lidio Lopes (PEN), trata sobre a obrigatoriedade do Procon 
do Estado de Mato Grosso do Sul repassar o percentual de 10%, sobre o valor da multa aplicada, em 
favor do denunciante.

Projeto de Lei Complementar n° 3/17, autor Poder Executivo, altera a redação do inciso V do art. 
271 da Lei Complementar nº 114, de 1/12/2005, que aprova a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado 
de Mato Grosso do Sul, dispõe sobre sua organização institucional e as carreiras, os direitos e as obri-
gações dos seus membros.

Emenda Aditiva n° 1, Projeto n° 88/16, autor deputado Beto Pereira (PSDB), acrescenta-se disposi-
tivo ao Projeto de Lei.

Emenda Aditiva n° 4, Projeto n° 126/16, autor deputado Amarildo Cruz (PT), propõe emenda ao 
Projeto de Lei.

Emenda Substitutiva Integral n° 1, Projeto nº 27/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), propõe 
emenda ao Projeto de Lei.
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Medalha da Força Expedicionária foi entregue a 
personalidades

Embrapa completa 40 anos e recebe homenagem na 
ALMS

Sindicatos debatem desvantagens de reformas 
propostas pela União

Personalidades sul-mato-grossenses foram homenageadas com a Medalha do Mérito da Força 
Expedicionária em Sessão Solene realizada nesta quinta-feira (4/5). A honraria é uma forma de 
reconhecimento àqueles que se destacaram em atividades ligadas à Força Expedicionária e na 
defesa da paz, das liberdades fundamentais e da solidariedade. A solenidade foi uma proposição 
dos deputados Junior Mochi (PMDB) e Lidio Lopes (PEN). Leia mais.

Os 40 anos da Embrapa Gado de Corte foram celebrados na ALMS com sessão solene. Doze 
colaboradores da empresa receberam diplomas de honra ao mérito. O evento foi proposto pelos 
deputados Junior Mochi (PMDB), presidente do Poder Legislativo, e Onevan de Matos (PSDB), vice-
presidente. Segundo Junior Mochi, o Estado se tornou referência na agropecuária e a empresa é 
parceira do produtor rural e do progresso. A Embrapa concedeu placas a nove instituições, entre 
elas a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Leia mais.

O deputado Amarildo Cruz (PT), em parceria com a Federação de Trabalhadores em Educação de 
Mato Grosso do Sul (Fetems), foi proponente da Audiência Pública “Não às reformas” - Um debate 
sobre a retirada dos Direitos da Classe Trabalhadora. O evento contou com a participação de mais 
de 73 sindicatos e cinco centrais sindicais. Uma Carta será encaminhada à bancada Federal de Mato 
Grosso do Sul. Leia mais.

Sistema Municipal de Esportes será 
implantado em Campo Grande

Parlamentares começam análise de 
Diretrizes Orçamentárias para 2018

De cada 10 pessoas que vivem em 
Campo Grande, seis estão com peso 
acima do recomendado. Os dados foram 
apresentados pelo diretor-presidente 
da Fundação Municipal de Esportes 
(Funesp), Rodrigo Barbosa Terra. Ele 
discursou durante a sessão plenária de 
quarta-feira (3/5) e apresentou dados 
nacionais associados ao sobrepeso e 
sedentarismo. Segundo ele, a Prefeitura 
está elaborando o Sistema Municipal de 
Esporte e Lazer, que reunirá profissionais 
em ações integradas e multidisciplinares. 
Leia mais.

A Assembleia Legislativa iniciou nesta 
quinta-feira (4/5) a tramitação do Projeto 
de Lei (PL) 115/2017 que dispõe sobre as 
diretrizes para elaboração e execução da lei 
orçamentária de 2018. A Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) estabelece as metas 
e prioridades da Administração Pública e 
prevê para 2018, dentro das metas fiscais, 
uma receita total de R$ 13,8 bilhões, em 
valores a preços correntes. A estimativa 
projeta uma redução de 0,68% em relação à 
receita deste ano. Leia mais.

SaúdeLDO

Fórum discutiu Ética e Combate à 
Corrupção no TCE-MS

Auditor de controle externo é decisivo 
no combate à corrupção

A ALMS é parceira no II Fórum de Direito, 
Ética e Combate à Corrupção, realizado pelo 
Tribunal de Contas do Estado. O presidente 
da Assembleia, deputado Junior Mochi 
(PMDB), elogiou a iniciativa que reúne 10 
instituições de controle externo. “Nada mais 
oportuno que um evento como esse para 
discutir formas de prevenção e combate 
à corrupção. Vivemos no momento de 
transição do país que temos para o país que 
queremos e para isso temos que pensar na 
sociedade que temos e na sociedade que 
queremos”, ressaltou Mochi. Leia mais.

A sessão plenária de terça-feira (2/5) 
contou com a participação da auditora 
Kasla Garcia Gomes Tiago de Souza, 
representante da Associação dos 
Auditores de Controle Externo do 
Tribunal de Contas de MS (Audtce/MS). 
Kasla relatou na tribuna que o Estado 
tem 98 auditores de contas, vinculados 
ao Tribunal de Contas, responsáveis 
pela fiscalização de prefeituras, câmaras 
municipais e demais órgãos públicos. 
“O Brasil está tomado pela corrupção 
em todas as esferas e o antídoto é a 
transparência, que buscamos diariamente 
durante nosso exercício profissional”, 
afirmou. Leia mais.

DebateAuditores

http://www.al.ms.gov.br/tabid/56/Default.aspx
http://www.al.ms.gov.br
http://www.al.ms.gov.br/Default.aspx?tabid=56&ItemId=53462
http://www.al.ms.gov.br/Default.aspx?tabid=56&ItemId=53442
http://www.al.ms.gov.br/Default.aspx?Tabid=56&ItemID=53411
http://www.al.ms.gov.br/Default.aspx?tabid=56&ItemId=53438
http://www.al.ms.gov.br/Default.aspx?Tabid=56&ItemID=53460
http://www.al.ms.gov.br/Default.aspx?tabid=56&ItemId=53446
http://www.al.ms.gov.br/Default.aspx?tabid=56&ItemId=53416

