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Projetos Aprovados em primeira discussão

Projeto de Lei nº 227/16, autoria deputados Antonieta Amorim (PMDB), Beto Pereira (PSDB), João 
Grandão (PT), Renato Câmara (PMDB) e ex-deputado Angelo Guerreiro (PSDB), trata sobre a obri-
gatoriedade na marcação de exames e consultas para pessoas com mais de 60 anos nas Unidades 
de Saúde Públicas pertencentes ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Emenda Constitucional n° 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 
Limitação de Gastos, e dá outras providências.

Projeto de Lei Complementar n° 1/17, autor Defensoria Pública, altera e acrescenta dispositivos 
da Lei Complementar n. 111, de 17/10/2005, da Lei Complementar n. 208, de 5/11/2015, e da Lei 
Complementar n. 228, de 7/11/2016.

Projeto de Lei n° 9/17, autor Ministério Público, altera e acrescenta dispositivos da Lei nº 4.134, 
de 6/12/2011, acrescenta dispositivos à Lei nº 1.861, de 3/7/1998, e dá outras providências.

Projeto de Lei n° 2/17, autor Ministério Público, altera e acrescenta dispositivos da Lei Comple-
mentar nº 72, de 18/1/1994, e dá outras providências.

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

Projeto de Lei n° 23/17, 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 “Festa do Sereno” de Batayporã.

Projeto de Lei n° 197/16, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), torna obrigatória, em todos 
os supermercados e congêneres no Estado de Mato Grosso do Sul, a adaptação de 5% (cinco por cen-
to) dos carrinhos de compras às crianças, adultos e idosos com deficiência ou mobilidade reduzida.

Projeto Aprovado em segunda discussão

Projeto de Lei n° 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 benefìci-
ários do Programa de Produção e Adequação Habitacional Integrada e Fomento ao Desenvolvimento 
Urbano do Estado, e dá outras providências.

Projetos Aprovados em discussão única

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

Projeto de Lei nº 205/16, autor deputado Coronel David (PSC), declara Utilidade Pública Estadual o 
Centro de Promoção Social Palotinas (CPROSPAL) de Campo Grande.

Projeto Aprovado em redação final

Projeto de Lei nº 87/16, autor Poder Executivo, autoriza a Agência de Habitação Popular de Mato 
Grosso do Sul (AGEHAB) a doar, com encargo, a Associação de Moradores da Comunidade Indígena 
Água Bonita o imóvel que especifica.
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Projetos Apresentados 
Projeto de Lei nº 34/17, autor deputado Herculano Borges (SD), dispõe sobre o ingresso gratuito 
de ex-atletas profissionais em competições esportivas e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 35/17, autor deputado Maurício Picarelli (PSDB), obriga a realização de processo 
de sanitização (desbacterização) nos locais que menciona e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 36/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), trata sobre a concessão do direito 
de desembarque as mulheres, idosos e pessoas portadoras de deficiência e mobilidade reduzida, 
fora das paradas obrigatórias do Transporte Rodoviário Intermunicipal e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 37/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), dispõe sobre reserva de vagas 
nos processos seletivos para as pessoas portadoras da síndrome de Down, nos termos do art. 37, 
VIII da Constituição Federal e dá outras providências.

Projeto de Lei n° 38/17, autor Tribunal de Justiça, desmembra a atual Seção Criminal; cria a Seção 
Especial Criminal; e modifica e acrescenta dispositivos à Lei n. 1.511, de 5/7/1994.

Projeto de Lei n° 39/17, autora deputada Mara Caseiro (PSDB), dispõe sobre a obrigatoriedade 
da rede pública e privada de saúde oferecer leito separado para mães de natimorto e mães com 
óbito fetal e, se necessário ou solicitado, com acompanhamento psicológico.

Projeto de Lei n° 40/17, autora deputada Mara Caseiro (PSDB), estabelece a obrigatoriedade da 
realização de um Seguro Garantia nas obras, projetos e serviços contratados pelos órgãos da Ad-
ministração Direta e Indireta do Estado.

Projeto de Lei n° 41/17, autora deputada Mara Caseiro (PSDB), trata sobre a prestação de as-
sistência especial a parturientes cujos filhos recém-nascidos sejam portadores de deficiência ou 
patologia crônica.

Projeto de Lei n° 42/17, autor deputado Coronel David (PSC), dispõe sobre o Cadastro Estadual 
de Pedófilos no Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

Projeto de Lei n° 43/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), trata sobre a produção, o for-
necimento, o armazenamento, a venda e o uso da Linha Chilena e quaisquer outros materiais e 
artefatos nas linhas de pipas ou similares e dá outras providências.

Projeto de Lei n° 44/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), altera e acrescenta dispositivos 
da Lei nº 2.681 de 15/10/2009, que dispõe as condições para o exercício das atividades de esteti-
cista e cosmetólogo e dá outras providências.

Projeto de Lei n° 45/17, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), torna obrigatória a coleta 
e destinação final pelos revendedores de bebidas em embalagens de vidro do tipo “long neck na 
forma que especifica.

Projeto de Lei n° 46/17, autor deputado Zé Teixeira (DEM), denomina “Ramão Sidnei Almirão” o 
trecho da Rodovia MS-166, que liga a Cabeceira do Apa até a sede de Antônio João.

Projeto de Lei n° 48/17, autor deputado Felipe Orro (PSDB), declara de Utilidade Pública Estadual 
a Associação Maracajuense - Projeto Judô para Todos, com sede e foro em Maracaju.

Emenda Aditiva n° 1, Projeto 1/17, autor deputado Pedro Kemp (PT), acrescenta dispositivo ao 
texto do Art. do Projeto de Emenda Constitucional 1/17, que institui o Regime de Limites de Gas-
tos para os Poderes.

Emenda Substitutiva Integral n° 1, Projeto 237/16, autor deputado Beto Pereira (PSDB), propõe 
Emenda Substitutiva Integral.

Emenda Modificativa n° 1, Projeto 4/17, autor deputado Beto Pereira (PSDB), altera-se a reda-
ção do caput do art 3º da Lei n. 3.758/2009, constante do art. 2º do Projeto de Lei nº 4/2017.

Emenda Modificativa n° 2, Projeto 4/17, autor deputado Beto Pereira (PSDB), altera-se a reda-
ção da alinea “a” do inciso I do art. 2º da Lei 3.758/2009, constante no art. 2º do presente projeto.

Emenda Modificativa n° 3, Projeto 4/17, autor deputado Beto Pereira (PSDB), altera-se a reda-
ção do art. 1º da Lei n. 3.758/2009 constante no Projeto de Lei n. 4/2017.
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Economia

Segurança

Por 17 votos a cinco, deputados aprovam PEC do teto 
de gastos

Números mostram a falta de segurança nas agências 
bancárias no Brasil

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 1/2017, de autoria do Executivo Estadual, que 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, foi tema de debates entre os deputados durante a 
sessão plenária desta quarta-feira (22/3). Com 17 votos favoráveis e cinco contrários, a matéria foi 
aprovada em primeira discussão, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação (CCJR). Leia mais.

Dados apresentados pela Confederação Nacional dos Trabalhadores de Segurança Privada 
(Contrasp) revelam o aumento da violência nos estabelecimentos bancários. Este ano até o dia 15 
de março, já são 367 ocorrências em agências do País. Em Mato Grosso do Sul, foram 20 ataques 
a bancos em 2015 e 19 em 2016. Para discutir a falta de segurança, a Assembleia Legislativa 
realizou audiência pública e formará um grupo de trabalho com representantes de todas as áreas 
envolvidas. No prazo de 45 dias, o deputado João Grandão (PT), proponente da audiência, deve 
apresentar um projeto de lei com as propostas do grupo. Leia mais.

Casa de Leis aposta na inclusão  
social há cinco anos

Deputados participam do acolhimento 
aos novos gestores da saúde do Estado

Mochi defende em Brasília 
fortalecimento das Assembleias

Oficializada a criação da Frente Parlamentar 
em Defesa da Vida e da Família

A ALMS completa cinco anos da celebração 
do protocolo de cooperação mútua firmado 
com a Sociedade Educacional Juliano 
Fernandes Varela para a contratação de 
jovens com Síndrome de Down. “Fico feliz 
em ver que a Assembleia Legislativa foi a 
primeira instituição do Estado a cumprir o 
direito social adquirido por estes jovens, 
inserindo-os no mercado de trabalho, 
respeitando-os enquanto cidadãos e 
crescendo como profissionais”, ressalta 
o primeiro secretário da Casa de Leis, Zé 
Teixeira (DEM). Atualmente cinco jovens 
estão inseridos no quadro de servidores do 
Legislativo. Leia mais.

Na noite desta segunda-feira (20/3), os 
deputados estaduais participaram do 
acolhimento aos novos gestores da saúde 
no Centro de Convenções Arquiteto 
Rubens Gil de Camilo. Para o presidente 
Junior Mochi (PMDB) é necessário unir 
esforços. “A saúde é a política pública 
mais demandada pela sociedade e 
cabe tanto ao gestor estadual como a 
Assembleia Legislativa a responsabilidade 
de discutir e diagnosticar as dificuldades 
no atendimento e buscar a resolução das 
demandas”, comentou. Leia mais.

O presidente da Assembleia Legislativa, 
Junior Mochi (PMDB), defendeu em Brasília, 
durante encontros com os presidentes da 
Câmara e do Senado e com o presidente 
da República, Michel Temer, o aumento da 
competência das Assembleias para legislar 
sobre vários temas, como trânsito e meio 
ambiente, e ainda apresentou propostas 
de mudanças nos projetos de reforma 
política, trabalhista e da previdência, que 
estão em discussão no Congresso Nacional. 
Os encontros em Brasília serviram 
para mostrar que as Assembleias estão 
mobilizadas, atentas e sensíveis ao que a 
sociedade está querendo. Leia mais.

A Assembleia Legislativa instituiu a 
partir desta quarta-feira (22/3) a Frente 
Parlamentar em Defesa da Vida e da 
Família. A proposta é criar um espaço 
de debate às questões relacionadas aos 
valores da vida e da família, à proteção 
ao nascituro, criança e ao adolescente, 
bem como às práticas contrárias às 
políticas de descriminalização e de 
autorização do aborto, promovendo 
debates, simpósios, seminários e outros 
eventos para divulgar o posicionamento 
sobre as questões da família. Leia mais.
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