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Projetos Aprovados em primeira discussão

Projeto de Lei n° 54/17, autor deputado Felipe Orro (PSDB), inclui no Calendário Oficial de Eventos 
de Mato Grosso do Sul a encenação da peça teatral “Paixão de Cristo” em Aquidauana.

Projeto de Lei n° 88/16, autor Poder Executivo, revogam-se as Leis nº 1.623, de 7/11/1995, e nº 3.734, 
de 9/9/2009.

Projeto de Lei n° 61/17, autor Poder Executivo, dá nova redação ao § 1º do art. 2º da Lei nº 2.105, de 
30/5/2000, e altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 3.498, de 13/2/2008.

Projetos Aprovados em segunda discussão

Projeto de Emenda Constitucional n° 1/17, autor Poder Executivo, acrescenta os artigos 55, 56, 
57, 58 e 59 ao Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias, para instituir o Regime de 
Limitação de Gastos, e dá outras providências.

Projeto de Lei n° 209/16, autor deputado George Takimoto (PDT), obriga a divulgação e cumprimen-
to da Lei Federal 13.111/2015 por empresas que comercializam veículos automotores novos e usados 
no Estado.

Projeto de Lei n° 55/17, autor Tribunal de Justiça, atualiza os valores constantes do anexo da Lei nº 
3.687, de 9/6/2009, altera a Lei nº 3.310, de 14/12/2006 e dá outras providências.

Projetos Aprovados em discussão única

Projeto de Lei n° 51/17, autor Tribunal de justiça, denomina “Maria Rozy Ferreira da Silva” o prédio 
do Fórum da comarca de Ribas do Rio Pardo.

Projeto de Resolução n° 8/17, autora deputada Mara Caseiro (PSDB), declara o senador Ramez 
Tebet (in memoriam) Patrono Cívico do Poder Legislativo do Estado.

Veto Discutido e Votado

Veto Total ao Projeto de Lei nº 17/17, autor deputado Beto Pereira (PSDB), denomina “Lourisvaldo 
Paes Gomes” o Trecho da Rodovia Estadual MS-223, entre as cidades de Figueirão e Costa Rica. Man-
tido. Arquivado.
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Projetos Apresentados 

Projeto de Lei n° 66/17, autor deputado João Grandão (PT), inclui no Anexo ao Calendário oficial de 
Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei nº 3.945, de 4/8/2010, a Festa do Peixe 
de Dourados.

Projeto de Lei n° 67/17, autor deputado George Takimoto (PDT), trata sobre o transporte de animais 
domésticos e de cães-guia em veículos de transporte coletivo terrestre, intermunicipais e dá outras 
providências.

Projeto de Lei n° 68/17, autor deputado Renato Câmara (PMDB), estabelece medidas de proteção 
ao consumidor na publicidade de combustíveis que diferencie preços para pagamento à vista em di-
nheiro ou débito dos preços para pagamento em cartão de crédito, e dá outras providências.

Projeto de Lei n° 69/17, autor deputado Maurício Picarelli (PSDB), dispõe sobre a permuta excepcio-
nal de serviços para pagamento de débitos com a Fazenda Pública e dá outras providências.

Projeto de Lei n° 70/17, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), declara de utilidade Pública o 
Rotary Club com sede no município de Maracaju.

Projeto de Lei n° 71/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), cria a implantação do programa far-
mácia de distribuição de medicamentos nas Unidades Básica de Saúde, no âmbito de Estado de Mato 
Grosso do Sul e dá outras providências.

Projeto de Lei n° 72/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), trata sobre as normas de cobrança 
de preço pelos estacionamentos particulares localizados no Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras 
providências.

Projeto de Lei n° 73/17, autor deputado Eduardo Rocha (PMDB), denomina “Magid Thomé” o Hospi-
tal Regional em construção na cidade de Três Lagoas.

Projeto de Lei n° 74/17, autora deputada Mara Caseiro (PSDB), cria o Programa de Prevenção e 
Combate ao Jogo da Morte - Baleia Azul e dá outras providências.

Projeto de Lei n° 75/17, autor deputado Coronel David (PSC), denomina “Capitão QOPM Onderson 
Roberto Winckler” o Prédio da sede do 3º Batalhão de Polícia Militar em Dourados.

Projeto de Lei n° 76/17, autor Poder Executivo, prorroga para até 31 de março de 2018, o prazo esta-
belecido no Anexo II da Lei nº 4.868, de 1/6/2016, que concede abono salarial aos servidores estaduais 
efetivos ativos, integrantes da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do 
Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos que especifica.

Emenda Modificativa nº 1, Projeto nº 30/17, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), propõe 
emenda modificativa visando acrescentar ao projeto o valor da multa para o caso de descumprimento 
do disposto.

Emenda Aditiva nº 2, Projeto nº 22/17, autor deputado Amarildo Cruz (PT), propõe acréscimo do 
artigo nº 33 revogando a Lei 1.238, de 18/12/1991.
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Segurança Pública

Certame

Deputados recebem homenagem e reafirmam 
parceria com PM

Resultado da avaliação de cotistas deve ser divulgado 
dia 24

Parlamentares participaram da solenidade de lançamento do Programa de Policiamento Ostensivo 
e Preventivo Aéreo, da entrega da Medalha Tiradentes e da formatura de 202 novos cabos da 
Polícia Militar - Polo de Campo Grande, nesta quarta-feira (19/4). O deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB) 
e a deputada Grazielle Machado (PR) foram homenageados com a comenda. “Além de anunciar 
investimentos, o Governo do Estado reconhece o trabalho de pessoas ilustres que, de alguma 
forma, contribuem com o nosso Estado”, disse o presidente da Casa de Leis, Junior Mochi (PMDB). 
Leia mais.

A Fundação Carlos Chagas (FCC) deverá divulgar dia 24 de abril os resultados da avaliação dos 
cotistas aprovados por meio da reserva de vagas no I Concurso Público de Provas e Títulos para 
Provimento de Cargos na Assembleia Legislativa. De acordo com a Comissão Organizadora do 
Concurso, dos 115 candidatos negros convocados, 102 compareceram à entrevista de avaliação. 
Todos os 12 candidatos indígenas convocados participaram da avaliação e, dos 28 candidatos com 
deficiência aprovados, 24 foram à avaliação multiprofissional. Leia mais.

Deputados aprovam em segunda 
discussão PEC que limita gastos do 
Governo

Assembleia é parceira de iniciativas 
para o aperfeiçoamento dos serviços 
públicos

Com 17 votos favoráveis e cinco 
contrários, foi aprovada durante a 
sessão ordinária desta terça-feira (18/4) a 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
001/2017, do Poder Executivo. A PEC 
institui o Regime de Limitação de Gastos 
ao Governo do Estado e acrescenta 
cinco artigos (do 55 ao 59) ao Ato das 
Disposições Gerais e Transitórias. Leia 
mais.

O presidente da ALMS, deputado Junior 
Mochi (PMDB), participou do ato de posse 
de Youssif Domingos para o cargo de 
diretor-presidente da Agência Estadual 
de Regulação de Serviços Públicos de 
Mato Grosso do Sul (Agepan). Durante o 
evento, Junior Mochi reafirmou a parceria 
do Parlamento junto às iniciativas para o 
aperfeiçoamento dos serviços públicos. 
Leia mais.
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