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Projetos Aprovados em primeira discussão

Projeto de Lei n° 235/16, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), trata sobre a prioridade na 
alienação de imóveis do Poder Público do Estado de Mato Grosso do Sul para cooperativas habitacio-
nais, objetivando a construção de moradias populares.

Projeto de Lei n° 25/17, autor deputado Pedro Kemp (PT), institui o Dia de Conscientização das Do-
enças Raras e dá outras providências.

Projeto de Lei n° 16/17, autor deputado Pedro Kemp (PT), dispõe sobre a valorização das mulheres 
e o combate ao machismo na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei n° 6/17, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), trata sobre as obrigações quan-
to à limpeza dos imóveis não utilizados no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, com vistas à 
preservação da Saúde Pública, e dá outras providências.

Projeto de Lei n° 225/16, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), dispõe sobre a obrigatorie-
dade de publicação na internet, com atualização semanal, da lista de espera dos pacientes que serão 
submetidos a cirurgias médicas eletivas realizadas nos hospitais públicos do Estado de Mato Grosso 
do Sul e dá outras providências.

Projetos Aprovados em discussão única

Projeto de Decreto Legislativo n° 1/17, autor Poder Executivo, solicita a retificação da parte final do 
Decreto Legislativo nº 553, de 23/4/2013, para que passe a constar: para mandato de 4 anos, período 
2013-2017, com efeitos a contar de 24 de abril.

Projeto de Resolução n° 7/17, autor deputado Paulo Corrêa (PR), concede o Título de Cidadão Sul-
-mato-grossense a Henrique Duarte Prata.

Projetos Aprovados em redação final

Projeto de Lei n° 10/17, autoria Mesa Diretora, altera e acrescenta dispositivos à Lei Estadual nº 
4.090, de 28/9/2011, que consolida e atualiza a Lei nº 1.426 de 6/10/1990, que dá nova redação ao Pla-
no de Cargos, Carreira e Vencimentos dos servidores pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal 
da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.

Projeto de Lei n° 201/16, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), dispõe sobre a sinalização de 
locais inseridos na Zona de Recarga Direta do Aquífero Guarani.
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Projetos Apresentados 
Projeto de Lei n° 50/17, autor Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de Bolsa-Atleta e Bolsa-
-Técnico e dá outras providências.

Projeto de Lei n° 51/17, autor Tribunal de Justiça, dá denominação ao prédio do Fórum da comarca 
de Ribas do Rio Pardo.

Projeto de Lei n° 52/17, autora deputada Mara Caseiro (PSDB), dispõe sobre a cessão gratuita de 
espaços nos Shoppping Centers do Estado para exposição e comercialização de trabalhos artesanais 
por artistas do Estado.

Projeto de Lei n° 53/17, autora deputada Mara Caseiro (PSDB), apresenta emenda modificativa ao 
Parágrafo único do art. 2° e ao art. 5° do Projeto de Lei n° 2/17.

Projeto de Lei n° 54/17, autor deputado Felipe Orro (PSDB), inclui no Calendário Oficial de Eventos 
do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei nº 3.945, de 4/8/2010, a encenação da peça teatral 
“Paixão de Cristo” em Aquidauana.

Projeto de Resolução n° 7/17, autor deputado Paulo Corrêa (PR), concede Título de Cidadão Sul-ma-
to-grossense ao Senhor Henrique Duarte Prata.

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

Projeto de Decreto Legislativo n° 2/17, autor Poder Executivo, submete à apreciação a indicação 
de Youssif Assis Domingos para o cargo de Diretor-Presidente da Agência Estadual de Regulação de 
Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEPAN).

Projeto de Decreto Legislativo n° 3/17, autor Poder Executivo, submete à apreciação os nomes das 
pessoas relacionadas para exercerem a função de membros efetivos e consultivos do Fórum Delibe-
rativo do MS-Indústria, para mandato no período de 2017-2018.

Emenda Modificativa n° 1, Projeto 2/17, autora deputada Mara Caseiro (PSDB), propõe emenda 
modificativa ao parágrafo único do art. 2º e o 5º.
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Crescimento

Homenagem

Mochi ressalta pilares do desenvolvimento e união de 
esforços por MS

Empoderamento feminino marca discursos em 
solenidade na ALMS

A união de esforços entre os agentes públicos para a superação da crise econômica e os pilares 
do desenvolvimento de Mato Grosso do Sul foram ressaltados pelo presidente da Assembleia 
Legislativa, Junior Mochi (PMDB), nesta quinta-feira (30/3), durante a abertura da Caravana do 
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO/Banco do Brasil). Para o deputado, 
a capacidade empreendedora dos sul-mato-grossenses, a diversidade dos biomas existentes no 
Estado, a diversificação das atividades econômicas, aliadas aos incentivos fiscais e aos recursos 
do FCO, ampliam as oportunidades de investimentos da iniciativa privada, o que é crucial neste 
momento. Leia mais.

O mês de março é dedicado às mulheres. Embora seja festivo, é marcado pela busca de igualdade 
para que a diferença de gênero deixe de ser pretexto para subordinar e inferiorizar a mulher. 
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou sessão solene na noite desta quarta-
feira (29/3), para homenagear nove personalidades que possuem a trajetória de vida pautada na 
construção de efetivas condições do exercício de cidadania das mulheres em todos os espaços 
públicos. A solenidade foi proposta pelas deputadas Mara Caseiro (PSDB), Antonieta Amorim (PMDB) 
e Grazielle Machado (PR). Leia mais.

ALMS reforça defesa de crianças e 
adolescentes com criação de Frente

Criação de Comissão da Reforma da 
Previdência é resultado da audiência

Aprovados são convocados para 
entrevista e avaliação

Propostas trazem eficácia legislativa à 
Frente Parlamentar do Idoso

Está criada a partir desta quinta-feira 
(30/3) na ALMS a Frente Parlamentar 
em Defesa da Criança e do Adolescente, 
instituída pelo Ato 3/2017, da Mesa 
Diretora. O objetivo é atuar em defesa 
dos direitos e dos deveres da criança e 
do adolescente, nos termos do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, editado 
pela Lei 8.069/1990. A Frente foi proposta 
no dia 28 de março pela deputada Mara 
Caseiro (PSDB). Leia mais.

A ALMS debateu em audiência pública 
os impactos da Reforma do Sistema 
Previdenciário Brasileiro. As mudanças 
previstas na Previdência ocorrerão caso a 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
287/2016 seja aprovada no Congresso 
Nacional. Como resultados do debate 
foram apresentados requerimentos 
para a criação de uma comissão de 
acompanhamento da Reforma da 
Previdência no Estado e para a instalação 
de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito para investigar o MSPrev.  
Leia mais.

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso 
do Sul convoca os aprovados no 1º 
Concurso Público de Provas e Títulos 
para o Provimento de Cargos da Casa de 
Leis à entrevista relativa aos programas 
de reserva de vaga e à avaliação 
multiprofissional dos candidatos com 
deficiência. Os editais 11 e 12/2017 foram 
publicados no Diário Oficial da ALMS desta 
terça-feira (28/3). Leia mais.

Nesta quarta-feira (29/3), no Plenarinho 
Deputado Nelito Câmara, a Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso do Sul 
realizou a 14ª reunião da Frente 
Parlamentar da Defesa dos Direitos da 
Pessoa Idosa. O objetivo da reunião foi 
discutir dois anteprojetos de lei voltados 
aos idosos, reprogramar o calendário 
de visitas para o ano de 2017, com 
ampliação de etapas de visitações e a 
apresentação da “Caderneta da Saúde 
da Pessoa Idosa”, pela Secretaria 
Municipal de Saúde Pública (Sesau).  
Leia mais.
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