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Projetos Aprovados em primeira discussão

Projeto de Lei nº 4/17, autor Poder Executivo, altera à Lei nº 3.758, de 9/10/2009 e a nomencla-
tura da unidade administrativa estadual responsável pela disseminação de informações sobre o 
clima e tempo, vinculada à Secretaria de Produção e Agricultura Familiar, que passará a ser cha-
mada de Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso d Sul (Cemtec-MS).

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 236/16, autor deputado Zé Teixeira (DEM), acrescenta dispositivo ao art. 77 da 
Lei nº 3.823, de 21/12/2009, que disciplina o exercício de atividade sanitária animal, com ou sem 
finalidade econômica, alterando a regra sobre o primeiro cadastro junto à Agência Estadual de 
Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro).

Projeto de Lei nº 7/17, autor deputado George Takimoto (PDT), institui obrigatoriedade de utiliza-
ção de separadores magnéticos nos processos de produção de alimentos para consumo humano 
e animal no Estado de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei nº 12/17, autor deputado Professor Rinaldo (PSDB), dispõe sobre os serviços e 
procedimentos farmacêuticos permitidos em farmácias e drogarias.

Projetos Aprovados em segunda discussão

Projeto de Lei nº 8/17, autor Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a doar, com encargo, à 
Missão Franciscana do Mato Grosso do Sul (MIFRA) o imóvel que especifica.

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 trata 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 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 Plano 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 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 20/17, autor Poder Executivo, regulariza situação de imóvel doado à Associação 
dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).

Projetos Aprovados em discussão única

Projeto de Lei nº 230/16, autor deputado João Grandão (PT), declara de utilidade pública a Asso-
ciação do Projeto de Assentamento Princesa do Sul, em Japorã.

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 a Cidades de Figueirão e Costa Rica.

Projeto de Resolução nº 2/17, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), concede Título de Ci-
dadã Sul-mato-grossense à Senhora Joseanne Cristina Roque.

Projeto de Resolução nº 3/17, autor deputado Paulo Corrêa (PR), concede Título de Cidadão Sul-
-mato-grossense ao Doutor Fabrício Colacino Silva.
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Projetos Apresentados 
Projeto de Lei nº 24/17, autor deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), trata sobre a obrigatoriedade 
de colocação de faixas elevadas de pedestres, com a respectiva sinalização vertical, em todas as 
instituições de ensino públicas ou privadas no Estado.

Projeto de Lei nº 25/17, autor deputado Pedro Kemp (PT), institui o Dia de Conscientização das 
Doenças Raras e dá outras providências.

Projeto de Resolução nº 2/17, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), concede Título de Ci-
dadã Sul-mato-grossense à Senhora Joseanne Cristina Roque.

Projeto de Resolução nº 3/17, autor deputado Paulo Corrêa (PR), concede Título de Cidadão Sul-
-mato-grossense ao Doutor Fabrício Colacino Silva.

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

Projeto de Resolução nº 5/17, autoria Mesa Diretora, concede licença ao deputado Eduardo Ro-
cha (PMDB).

Emenda de Redação nº 1, Projeto 13/17, autor deputado Amarildo Cruz (PT), altera redação do 
art.23 do Projeto de Lei 13/2017 do Poder Executivo.
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Reestruturação

Audiência

Deputados aprovam mudanças na estrutura  
do Governo para gerar economia

Casa de Leis discutiu o fechamento de  
agências fazendárias e postos fiscais

Em regime de urgência os deputados aprovaram na sessão desta quinta-feira (9/3), o Projeto 
de Lei 13/2017, do Governo do Estado, que reorganiza a estrutura básica do Poder Executivo. A 
proposição adequa ações dos órgãos estaduais às exigências da atual conjuntura administrativa e 
econômica de Mato Grosso do Sul. Leia mais.

Na tarde desta terça-feira (7/3), em audiência pública, diversos servidores da Secretaria de Estado 
de Fazenda de Mato Grosso do Sul (Sefaz/MS), prefeitos, vereadores, pequenos produtores 
e comerciantes de municípios do Estado debateram o fechamento das agências fazendárias 
e postos fiscais. A transformação das 48 Agências Fazendárias (Agenfas) em postos de 
atendimentos e o fechamento de quatro postos fazem parte da reestruturação da Sefaz, por meio 
da Reforma Administrativa e Previdenciária do Governo do Estado. Leia mais.

Políticas públicas e violência 
contra a mulher foram debatidos

“Violência contra mulher só diminuirá com 
o fim da cultura machista”, alerta juíza

Eleitos presidentes e vices de cinco 
Comissões Permanentes da ALMS

Mato Grosso do Sul pode se tornar maior 
produtor em piscicultura do Brasil

A Assembleia Legislativa, por intermédio 
da bancada do Partido dos Trabalhadores 
(PT), realizou na quinta-feira (9/3) a 
abertura do Seminário: Nenhum direito a 
menos, a luta é todo dia!, alusivo ao Dia 
Internacional da Mulher. Na sexta-feira o 
seminário debateu os temas: a reforma 
da previdência e os impactos na vida das 
mulheres, e a participação das mulheres 
na política, nos espaços, poder e decisão. 
Leia mais.

O Dia Internacional da Mulher, 
comemorado em 8 de março, traz 
reflexões sobre o fim da violência  
sofrida por elas todos os dias. A cada dois 
minutos, cinco mulheres no Brasil são 
espancadas. A cada 1h30 uma mulher é 
morta. A cada 11 minutos, uma mulher é 
estuprada. Os dados foram apresentados 
durante sessão na Assembleia Legislativa 
pela juíza Jacqueline Machado. 
Leia mais.

O comando de cinco das 16 Comissões 
Permanentes da Assembleia Legislativa 
de Mato Grosso do Sul já foi definido 
pelos parlamentares. Os atos das eleições 
e posses foram publicados no Diário 
Oficial do Legislativo desta quinta-feira 
(9/3). As comissões são responsáveis por 
discutir e votar projetos, além de realizar 
audiências públicas e encaminhar pedidos 
de informações, entre outras prerrogativas. 
Leia mais.

Com abundância de rios e peixes, o 
Mato Grosso do Sul está prestes a se 
tornar o maior produtor em piscicultura 
do Brasil, com a abertura de licitação 
de áreas aquícolas em Selvíria (MS). A 
medida foi divulgada nesta terça-feira 
(7/3) durante sessão na Assembleia 
Legislativa, pelo coordenador de Pesca e 
Agricultura do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA), César 
Moura. Leia mais.
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