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Projeto Aprovado em segunda discussão

Projeto de Resolução nº 78/16, autor deputado Maurício Picarelli (PSDB), altera e acrescenta 
dispositivos à Resolução n° 58/2010, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar, e dá 
outras providências.

Vetos Discutidos e Votados

Veto Total ao Projeto de Lei nº 69/16, autora deputada Grazielle Machado (PR), trata sobre o 
reconhecimento da profissão de Condutor de Ambulância, conforme estabelece a Lei Federal 
12.998/14. Mantido. Arquivado.

Veto Total ao Projeto de Lei nº 109/16, autor deputado Amarildo Cruz (PT), cria o Projeto “San-
gue Bom” visando fomentar o cadastro de doadores de medula óssea e erradicar o problema de 
déficit de sangue nos hospitais e bancos de sangue para os atendimentos emergenciais, opera-
ções cirúrgicas e transplantes. Mantido. Arquivado.

Veto Total ao Projeto de Lei nº 165/16, autor deputado Maurício Picarelli (PSDB), altera e acres-
centa dispositivos à Lei n° 3.844, de 10/2/2010 e dá outras providências. Mantido. Arquivado.

Veto Total ao Projeto de Lei nº 23/16, autor deputado Cabo Almi (PT), dispõe sobre a aplica-
ção de sanções administrativas de suspensão e cassação da inscrição estadual no cadastro de 
contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e multa às pessoas 
jurídicas que realizarem, facilitarem ou cederem o local para o induzimento à exploração sexual, 
à pedofilia e ao tráfico interno ou internacional de pessoas. Mantido. Arquivado.

Veto Total ao Projeto de Lei nº 3/16, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), obrigaria a ins-
talação de câmeras no interior das dependências dos pet shops de Mato Grosso do Sul. Mantido. 
Arquivado.
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Projetos Apresentados 
Projeto de Lei nº 13/17, autor Poder Executivo, altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 4.640, de 
24/12/2014, que reorganiza a Estrutura Básica do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso do Sul, 
e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 14/17, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), estabelece políticas públicas 
visando a conscientização e combate ao câncer em crianças e adolescentes.

Projeto de Lei nº 15/17, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), dispõe sobre a prevenção e a 
realização de exames de trombofilia e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 16/17, autor deputado Pedro Kemp (PT), trata sobre a valorização das mulheres 
e o combate ao machismo na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei nº 17/17, autor deputado Beto Pereira (PSDB), denomina-se “Lourisvaldo Paes Go-
mes”, o trecho da Rodovia Estadual MS-223, entre as cidades de Figueirão e Costa Rica.

Projeto de Lei nº 18/17, autor deputado Beto Pereira (PSDB), declara de Utilidade Pública Estadual 
a Associação Metodista de Ação em Cassilândia (AMAS).

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

Projeto de Lei nº 20/17, autor Poder Executivo, altera a redação do art. 1º da Lei nº 686, de 
16/12/1986, retificada pela Lei nº 723, de 17/6/1987, para fins de regularização dominial do imóvel 
doado à Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL).

Projeto de Lei nº 21/17, autor Poder Executivo, altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 2.315, de 
25/10/2001, que dispõe sobre o Processo Administrativo Tributário, e à Lei nº 4.155, de 23/12/2011, 
que dispõe sobre o arrolamento administrativo de bens e direitos, no âmbito da administração Fa-
zendária do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 22/17, autor deputado Amarildo Cruz (PT), altera e acrescenta dispositivos à Lei 
Estadual n. 2.951, de 17/12/2004, que dispõe sobre o uso, a comercialização e o armazenamento dos 
agrotóxicos, seus componentes e afins, no Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 23/17, autor deputado Felipe Orro (PSDB), inclui no Calendário Oficial de Even-
tos do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei nº 3.945, de 4/8/2010, a “Festa do Sereno” 
de Batayporã.

Projeto de Emenda Constitucional nº 1/17, autor Poder Executivo, acrescenta os arts. 55, 56, 57, 
58 e 59 ao Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias, para instituir o Regime de Limi-
tação de Gastos, e dá outras providências.

Emenda de Redação nº 1, Projeto nº 10/17, autoria Mesa Diretora, propõe a correção dos símbo-
los dos cargos.

Emenda Modificativa nº 1, Projeto nº 235/16, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), insti-
tui a política Estadual de Cooperativismo.
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Debate

Previdência Social

Deputados e secretário analisam reforma 
administrativa e PEC do Executivo 

Em audiência pública, Casa de Leis debateu a  
Reforma da Previdência

Os deputados estaduais se reuniram com o secretário estadual de Gestão Estratégica, Eduardo 
Riedel, para debater os projetos da reforma administrativa do Executivo, que prevê redução de 
secretarias, fusão de órgãos ligados às pastas e cortes no custeio, e da Emenda à Constituição 
(PEC) que estabelece limites de gastos aos Poderes. As matérias estão tramitando na Casa de Leis 
e devem ser apreciadas em plenário nas próximas sessões ordinárias. Leia mais.

Nesta quarta-feira (22/2), a Casa de Leis debateu em audiência pública as principais mudanças 
previstas na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016 que trata da reforma da 
Previdência Social no Brasil. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi 
(PMDB) destacou a necessidade do debate. Leia mais.

Zé Teixeira recebe novo comandante-
geral da Polícia Militar

Deputados participam de evento 
sobre setores da indústria em MS

Junior Mochi participa de reunião de 
colegiado em São Paulo

ALMS disponibiliza aos cidadãos 
aplicativo para dispositivos móveis

Em visita de cortesia à ALMS, o 
comandante-geral da Polícia Militar, 
coronel Waldir Ribeiro Acosta, afirmou 
a importância da aproximação da 
instituição com o Poder Legislativo. Ele 
participou de uma reunião com o 1º 
secretário da Casa de Leis, deputado 
Zé Teixeira (DEM), na manhã desta 
quarta-feira (22/2). O 1º secretário 
destacou que a ALMS estará unida à PM 
no enfrentamento as mudanças para 
fortalecer o Estado. Leia mais.

Nesta segunda-feira (20/2), no auditório 
da Federação das Indústrias de Mato 
Grosso do Sul (Fiems), os deputados Junior 
Mochi (PMDB), presidente da Assembleia 
Legislativa e o deputado Paulo Corrêa 
(PR), presidente da Comissão Permanente 
de Turismo, Indústria e Comércio, 
participaram da segunda rodada dos 
Encontros Setoriais da Indústria. No 
evento foram debatidas estratégias 
para solucionar os problemas dos 
segmentos da construção civil, cerâmico e 
extrativismo mineral. Leia mais.

O Colegiado de Presidentes da União 
Nacional dos Legisladores e Legislativos 
Estaduais (Unale) discutiu em São 
Paulo (SP) temas como a reforma 
da previdência, a crise carcerária 
e a PEC 47. Após este encontro, os 
parlamentares se reuniram com o 
governador Geraldo Alckmin, no Palácio 
dos Bandeirantes. O presidente da 
Assembleia Legislativa de Mato Grosso 
do Sul, deputado Junior Mochi (PMDB), 
participou do encontro. Leia mais.

No ano passado, o Brasil chegou a 
168 milhões de smartphones em uso, 
crescimento de 9% em relação a 2015, 
segundo pesquisa realizada pela Fundação 
Getúlio Vargas. O estudo estima que até 
2018 o País atinja 236 milhões de aparelhos 
desse tipo, ou seja, um aumento de 40%. 
Observando a importância de alcançar 
todos os públicos, a Mesa Diretora da 
ALMS lançou o aplicativo (app) como 
mais uma ferramenta de comunicação e 
transparência com a sociedade sul-mato-
grossense. Leia mais.
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