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Projeto Aprovado em primeira discussão

Projeto de Lei nº 126/16, autor deputado Amarildo Cruz (PT), cria o Complexo de Preservação, 
Proteção e Recuperação Ambiental dos Poderes do Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras 
providências.

Projetos Aprovados em discussão única

Projeto de Lei nº 19/17, autor deputado Beto Pereira (PSDB), declara de Utilidade Pública Estadu-
al a Associação dos Estudantes Universitários de Maracaju (AUNIMAR).

Projeto de Resolução nº 4/17, autor deputado Onevan de Matos (PSDB), concede Título Honorí-
fico de Cidadão Sul-mato-grossense a Elias Galdino Gomes.

Projeto de Resolução nº 5/17, autoria Mesa Diretora, concede licença médica ao deputado Edu-
ardo Rocha (PMDB).
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Projetos Apresentados 
Projeto de Lei nº 26/17, autor deputado Renato Câmara (PMDB), acrescenta o §3º ao artigo 2º da 
Lei nº 3.344, de 22/122006.

Projeto de Lei nº 27/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), dispõe sobre a substituição de 
Farmacêuticos que entrarem em suplência temporária, eventual e assistência técnica nas unida-
des de saúde do Estado de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei nº 28/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), institui o Programa de Terapia 
Floral Integrativa e/ou complementar ao bem estar e a saúde.

Projeto de Lei nº 29/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), institui o Programa Estadual de 
coleta e reciclagem de óleos de origem vegetal.

Projeto de Lei nº 30/17, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), trata sobre a utilização em 
UTI’s neonatais e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 31/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), institui o Programa Estadual de 
Vacinação contra a Gripe (H1N1) aos feirantes e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 32/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), dispõe sobre a isenção do esta-
cionamento rotativo, em vias públicas para renais crônicos.

Projeto de Lei nº 33/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), institui a vacinação contra a gripe 
(H1N1) aos profissionais dos Centros Comerciais Populares de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Decreto Legislativo nº 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 nº 6/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), institui a Medalha Legisla-
tiva Mérito Educativo “Paulo Freire”.
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CCJR aprova parecer favorável à PEC que limita gastos 
do Executivo

Proibição da pesca do Dourado nos rios do Estado foi 
debatida na ALMS

Audiência debate a implantação de um piso salarial 
para os farmacêuticos

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa aprovou, 
nesta terça-feira (14/3), parecer favorável do Professor Rinaldo (PSDB) à Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 1/2017, do Poder Executivo, que institui o Regime de Limitação de Gastos 
ao Governo do Estado. A proposta acrescenta cinco artigos (do 55 ao 59) ao Ato das Disposições 
Gerais e Transitórias, discriminando a destinação de despesas a serem realizadas durante os 
próximos dez anos. Leia mais.

Nesta quarta-feira (15/3), a Assembleia Legislativa sediou, no Plenário Júlio Maia, a Audiência 
Pública com o objetivo de debater o Projeto de Lei (PL) 237/2016, que proíbe a pesca do Dourado 
nos rios do Estado. O deputado estadual Beto Pereira (PSDB), vice-líder do governo na Casa de 
Leis, é autor do projeto e propositor da Audiência. Leia mais.

A ALMS sediou a Audiência Pública “Piso Salarial dos Farmacêuticos” proposta pelos deputados 
Dr. Paulo Siufi (PMDB) e Professor Rinaldo (PSDB), em parceria com o Conselho Federal de 
Farmácia (CFF), Conselho Regional de Farmácia (CRF/MS) e Sindicato dos Farmacêuticos do 
Estado (Sinfar/MS). Ao final do debate, foi criada uma Comissão composta por deputados com 
a participação de um membro do CFF, um do CRF/MS e outros farmacêuticos para o término da 
elaboração da proposta. Leia mais.

Nefrologista alerta sobre crescimento 
silencioso de doença renal

Procurador explica propostas 
encaminhadas à Casa de Leis

Medalha Conceição dos Bugres 
reconhece trabalho de artesãos

Defensor solicita aprovação de Projeto 
de Lei Complementar

A epidemia da obesidade acompanha o 
alarmante número de casos novos de 
doença renal crônica. Nesta quarta-feira 
(15/3), o médico nefrologista Alexandre 
Silvestre Cabral participou da sessão 
ordinária para alertar sobre o crescimento 
silencioso da doença e enfatizar a 
necessidade de implantação de uma política 
preventiva. A Sociedade Brasileira de 
Nefrologia e a Comunidade Internacional de 
Nefrologia elegeu 9 de março como o Dia 
Mundial do Rim. Leia mais.

O procurador-geral de justiça, Paulo 
Passos, esteve reunido com os 
deputados nesta terça-feira (14/3), na 
sala da Presidência para explicar as duas 
propostas do Ministério Público Estadual 
(MPE). Eles trataram do PLC 2/2017, que 
altera e acrescenta dispositivos da Lei 
Complementar 72/1994 e do PLC 9/2017, 
que altera e acrescenta dispositivos da 
Lei 4.134/2011 e acrescenta dispositivos 
à Lei 1.861/1998. Leia mais.

A ALMS concedeu na noite desta quinta-
feira (16/03) a Medalha Conceição 
dos Bugres, em sessão solene que 
homenageou o trabalho dos artesãos de 
Mato Grosso do Sul. O evento foi proposto 
pela deputada Mara Caseiro (PSDB), em 
alusão ao Dia do Artesão, comemorado 
em 19 de março. A Medalha Conceição 
dos Bugres foi instituída pela Resolução 
4/2013 e é destinada a pessoas e entidades 
que tenham se destacado na produção 
artesanal. Leia mais.

O defensor público-geral do Estado, 
Luciano Montalle, foi à tribuna da 
ALMS para solicitar aos deputados a 
aprovação do PLC 1/2017. “Não estamos 
criando e nem aumentando despesas, 
só não podemos permitir que direitos 
adquiridos sejam retirados porque 
também somos cidadãos e pagamos os 
impostos e, nesse sentido, as mudanças 
não estão além do que a Defensoria 
pode suportar”, afirmou. Leia mais.
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