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Projetos Aprovados em primeira discussão
Projeto de Lei nº 193/16, autor Poder Executivo, acrescenta o art. 3º-A à Lei nº 2.575, de 19/12/2002, 
e a alínea a.1 ao inciso II do § 4º do art. 1º da Lei nº 4.805, de 21/12/2015.

 

Projeto de Lei nº 221/16, autor Poder Executivo, autoriza o Executivo Estadual a formalizar aditivo 
ao contrato de refinanciamento de dívidas com a União.

 

Projeto de Lei nº 214/16, autor deputado Onevan de Matos (PSDB), inclui no Calendário Oficial de 
Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul a “Exposição Agropecuária de Deodápolis - EXPOAD”, de-
nominada Festa do Peão, em Deodápolis.

 

Projeto de Lei nº 210/16, autor Ministério Público, altera o Anexo VI da Lei nº 4.134, de 6/12/2011, 
para criar quatro cargos de Assessor Jurídico.

 

Projeto de Lei nº 211/16, autor Ministério Público, altera a Lei nº 4.134, de 6/12/2011, e a ela acres-
centa dispositivos.

 

Projeto de Lei Complementar nº 24/16, autor Ministério Público, modifica o anexo da Lei Comple-
mentar nº 72, de 18/1/1994, e dá outras providências.

Projetos Aprovados em segunda discussão
Projeto de Lei nº 166/16, autor deputado Professor Rinaldo (PSDB), institui a campanha Agosto 
Lilás e o programa Maria da Penha vai à Escola, visando sensibilizar a sociedade sobre a violência 
doméstica e familiar contra a mulher e divulgar a Lei Maria da Penha.

 

Projeto de Lei nº 62/16, autor deputado João Grandão (PT), institui o reconhecimento do caráter 
educacional e formativo da capoeira em suas manifestações culturais e esportivas e permite a cele-
bração de parcerias para o seu ensino nas unidades educacionais, públicas e privadas, da Educação 
Básica, no Mato Grosso do Sul.

 

Projeto de Lei nº 163/16, autor deputado Amarildo Cruz (PT), autoriza o Poder Executivo a criar o 
Programa de Incentivos Fiscais pela utilização da energia solar, correlatos no Estado de Mato Grosso 
do Sul e dá outras providências.

 

Projeto de Lei nº 168/16, autor Poder Executivo, autoriza a Agência Estadual de Gestão de Empre-
endimentos (AGESUL) a doar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), o 
imóvel localizado no Município de Três Lagoas, e dá outras providências.

 

Projeto de Lei nº 223/16, autor Poder Executivo, acrescenta o § 6º ao art. 1º da Lei nº 3.709, de 16 
de julho de 2009, que fixa a obrigatoriedade de compensação ambiental para empreendimentos e 
atividades geradoras de impacto ambiental negativo não mitigável.

 

Projeto de Lei nº 191/16, autor Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Estadual a doar, com 
encargo, ao Município de Campo Grande, o imóvel que especifica, e dá outras providências.

 

Projeto de Lei nº 192/16, autor Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Estadual a doar, com 
encargo, ao Município de Campo Grande, o imóvel que especifica, e dá outras providências.

 

Projeto de Lei nº 193/16, autor Poder Executivo, acrescenta o art. 3º-A à Lei nº 2.575, de 19/12/2002, 
e a alínea a.1 ao inciso II do § 4º do art. 1º da Lei nº 4.805, de 21/12/2015.

 

Projeto de Lei nº 195/16, autor Poder Executivo, prorroga por dois anos o prazo estabelecido no 
art. 2º da Lei nº 4.375, de 10/7/2013, e no da Lei nº 4.378, de 10/7/2013.

 

Projeto de Lei Complementar nº 23/16, autor Poder Executivo, altera e acrescenta dispositivos à 
Lei Complementar nº 197, de 26/12/2014, e dá outras providências.

 

Projeto de Lei nº 224/16, autor Poder Executivo, altera a redação do inciso I do § 3º do art. 4º e do 
caput do art. 10 da Lei nº 4.715, de 9/9/2015, e do art. 18 da Lei nº 4.857, de 6/5/2016.

 

Projeto de Lei nº 198/16, autores deputados Junior Mochi (PMDB), Pedro Kemp (PT) e Professor 
Rinaldo (PSDB), altera e acrescenta dispositivos à Lei n. 3.953, de 11/8/2010, que dispõe sobre o 
combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes por pessoas jurídicas titulares 
de benefícios ou incentivos fiscais, financeiros-fiscais no Estado do Mato Grosso do Sul.Projeto de 
Lei Complementar nº 24/16, autor Ministério Público, modifica o anexo da Lei Complementar nº 72, 
de 18/1/1994, e dá outras providências.

Projetos Aprovados em discussão única

Projeto de Resolução nº 79/16, autor deputado Renato Câmara (PMDB), cria a Comenda e o Di-
ploma de Honra ao Mérito Legislativo em homenagem aos pioneiros da comunidade japonesa em 
Mato Grosso do Sul.

 

Projeto de Decreto Legislativo nº 6/16, autor Poder Executivo, aprova o Plano de Aplicação de 
Recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul (Fundersul) 
para o exercício de 2017.

 

Projeto de Decreto Legislativo nº 8/16, autor Poder Executivo, aprova nome para recondução ao 
cargo de Diretor de Regulação e Fiscalização - Área Transportes, Rodovia e Portos da Agência Esta-
dual de Regulação de Serviços Públicos-MS (AGETRAN).

 

Projeto de Lei nº 212/16, autor Tribunal de Justiça, denomina “Nercílio Ferreira Leal” o prédio do 
Fórum da Comarca de Inocência.

 

Projeto de Decreto Legislativo nº 7/16, autor Poder Executivo, ratifica os Convênios ICMS, Proto-
colo ICMS, Protocolos ECF e Ajustes SINIEF, celebrados no âmbito - CONFAZ.
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Projetos Apresentados 
Projeto de Lei nº 228/16, autor Poder Executivo, autoriza a Agência de Habitação Popular do Estado 
de Mato Grosso do Sul (AGEHAB) a doar, com encargo, lotes de terreno de sua propriedade a bene-
fìciários do Programa de Produção e Adequação Habitacional Integrada e Fomento ao Desenvolvi-
mento Urbano do Estado, e dá outras providências.

 

Projeto de Lei nº 229/16, autor deputado Paulo Corrêa (PR), declara de Utilidade Pública Estadual a 
Rede Feminina de Combate ao Câncer de Chapadão do Sul.

 

Projeto de Lei nº 230/16, autor deputado João Grandão (PT), declara de Utilidade Pública Estadual 
a Associação do Projeto de Assentamento Princesa do Sul do município de Japorã.

 

Projeto de Lei nº 231/16, autor deputado João Grandão (PT), declara de Utilidade Pública Estadual 
a Associação dos Agricultores Familiares do Assentamento Savana (Afa-Savana) do município de 
Japorã.

 

Projeto de Lei nº 232/16, autor deputado João Grandão (PT), declara de Utilidade Pública Estadual 
a Associação do Pequeno Produtor Rural do Agricultor Familiar Organizado do P.A. Geraldo Garcia 
do município de Sidrolândia.

 

Projeto de Lei nº 233/16, autor deputado Cabo Almi (PT), trata sobre o ressarcimento ao Estado 
por via de cobrança na fatura de serviços telefônicos, por despesas decorrentes do acionamento 
comprovadamente indevido dos serviços telefônicos de atendimento a emergências envolvendo 
remoções ou resgates, combate a incêndios ou ocorrências policiais.

 

Projeto de Lei nº 234/16, autor deputado Amarildo Cruz (PT), trata sobre a instalação de monitora-
mento em asilos, creches e pré-escolas no âmbito da iniciativa privada no Estado de Mato Grosso 
do Sul.

 

Projeto de Lei nº 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 habita-
cionais, objetivando a construção de moradias populares.

 

Emendas Aditivas nº 414 a 418, autor deputado Junior Mochi (PMDB), Projeto nº 185/16, autor de-
putado Junior Mochi (PMDB), destinam-se recursos ao Projeto de Lei 185/16.

 

Emenda Aditiva nº 419, Projeto nº 185/16, autor deputado Renato Câmara (PMDB), destina-se re-
cursos ao Projeto de Lei 185/16.   

Eleição

Mesa Diretora é escolhida e posse
será em 1º de fevereiro

A Mesa Diretora para o biênio 2017/2018 já está definida. Os 24 deputados estaduais escolheram 
os sete integrantes. A chapa única foi eleita durante sessão especial, de forma unânime, em votação 
nominal e aberta. Foram reeleitos os deputados Junior Mochi (PMDB - presidente), Onevan de Matos 
(PSDB - 1º vice-presidente), Grazielle Machado (PR - 2ª vice-presidente), Mara Caseiro (PSDB - 3ª vice-
presidente), Zé Teixeira (DEM - 1º secretário) e Felipe Orro (PSDB - 3º secretário).  Leia mais.

Parlamento Jovem realizou última 
sessão ordinária do ano

Frente Parlamentar do Idoso 
comemora as ações realizadas

Os deputados estudantes se reuniram 
para a última sessão ordinária de 
2016 do projeto Parlamento Jovem, 
promovido pela Escola do Legislativo 
Ramez Tebet da Assembleia Legislativa 
de Mato Grosso do Sul. Antes da 
sessão, eles participaram da palestra 
sobre o combate a dengue, ministrada 
pelo coordenador estadual do controle 
de vetores, Mauro Lucio Rosário. Leia 
mais.

A Frente Parlamentar em Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa realizou sua 
última reunião mensal e comemorou 
as ações desenvolvidas durante 2016. 
“A Frente Parlamentar conseguiu dar 
passos longos, fortes e importantes 
para a comunidade idosa sul-mato-
grossense e cumpriu com o seu 
objetivo”, constatou o coordenador do 
grupo de trabalho, deputado Renato 
Câmara (PMDB).  Leia mais.

FuturoIdosos

Cônsul de Portugal visita Assembleia 
Legislativa 

Cantata de Natal promove
confraternização ao reunir deputados
e servidores

O cônsul geral adjunto de Portugal 
do Consulado de São Paulo, Hugo 
Gravanita, acompanhado do cônsul 
honorário de Portugal em Campo 
Grande, Fernando Santos Gonçalves, 
fizeram uma visita de cortesia à 
Assembleia Legislativa com o objetivo 
de estreitar as relações e tratar de 
temas comuns. Foram recebidos pelo 
presidente deputado Junior Mochi 
(PMDB) e um grupo de deputados.   
Leia mais.

Deputados e servidores se reuniram 
para prestigiar a Cantata de Natal no 
saguão principal da ALMS. Em discurso, 
o presidente Junior Mochi (PMDB) fez um 
balanço positivo das atividades do ano 
e disse que o momento é de reflexão. 
O presidente afirmou que o trabalho 
parlamentar representa os diversos 
pensamentos e ideologias, mas que o 
bom senso deve imperar para alcançar as 
conquistas que sonhamos, queremos e 
merecemos para MS. Leia mais.

IntegraçãoCelebração

http://www.al.ms.gov.br
http://www.al.ms.gov.br/tabid/56/Default.aspx
http://www.al.ms.gov.br/Default.aspx?Tabid=56&ItemID=50577
http://www.al.ms.gov.br/Default.aspx?tabid=56&ItemId=50560
http://www.al.ms.gov.br/Default.aspx?tabid=56&ItemId=50560
http://www.al.ms.gov.br/Default.aspx?Tabid=56&ItemID=50578
http://www.al.ms.gov.br/Default.aspx?Tabid=56&ItemID=50569
http://www.al.ms.gov.br/Default.aspx?Tabid=56&ItemID=50582

