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PLENÁRIO  Semana de 20 a 22/12/2016  

Projetos Apresentados 
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.

Projeto de Lei nº 237/16, autor deputado Beto Pereira (PSDB), trata sobre a proibição da captura, 
do embarque, do transporte, da comercialização, do processamento e da industrialização da es-
pécie Salminus brasiliensis ou Salminus maxillosus - “Dourado”.

Projeto de Lei nº 238/16, autor deputado Cabo Almi (PT), dá nova redação ao art. 148 da Lei 1.102, 
de 10/10/1990 e dá outras providências.
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Projeto Aprovado em primeira discussão
Projeto de Lei nº 228/16, autor Poder Executivo, autoriza a Agência de Habitação Popular do Es-
tado de Mato Grosso do Sul (AGEHAB) a doar, com encargo, lotes de terreno de sua propriedade 
a benefìciários do Programa de Produção e Adequação Habitacional Integrada e Fomento ao De-
senvolvimento Urbano do Estado, e dá outras providências.

Projetos Aprovados em segunda discussão
Projeto de Lei nº 184/16, autor Poder Executivo, aprova a primeira revisão do Plano Plurianual 
para o período de 2016/2019.

Projeto de Lei Complementar nº 3/16, autor Tribunal de Contas, altera a redação da Seção V da 
Lei Complementar nº 160, de 2/1/2012, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 213/16, autor Tribunal de Justiça, prorroga a vigência da Lei nº 4.835, de 
12/4/2016, altera dispositivos da Lei nº 1.511, de 5/7/1994, e Lei nº 1.071, de 11/7/1990, e dá ou-
tras providências.

Projeto de Lei nº 222/16, autor Poder Executivo, cria o Programa de Educação em Tempo Integral, 
denominado “Escola da Autoria”, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 194/16, autor Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a doar, com encargos, 
ao Município de Nioaque os imóveis que especifica, e dá outras providências.

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.

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 
acrescenta dispositivos.

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”, 
denominada Festa do Peão, no Município de Deodápolis.

Projeto de Lei nº 221/16, autor Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Estadual a formalizar 
aditivo ao contrato de refinanciamento de dívidas com a União, efetuado no âmbito da Lei Federal 
nº 9.496, de 11/9/1997.

Projeto de Lei nº 112/16, autor Poder Executivo, altera a redação de dispositivos da Lei nº 3.150, 
de 22/12/2005, que consolida e atualiza a Lei nº 2.207, de 29/12/2000, que instituiu o Regime de 
Previdência Social do Estado de Mato Grosso do Sul - MSPREV.

Projetos Aprovados em redação final
Projeto de Lei nº 185/16, autor Poder Executivo, estima a receita e fixa a despesa do Estado para 
o exercício financeiro de 2017.

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 138/15, autor deputado Felipe Orro (PSDB), trata sobre a introdução e a manu-
tenção de programas de educação física adaptada nas instituições de ensino do Estado de Mato 
Grosso do Sul.

Projeto de Lei nº 4/16, autor deputado Marquinhos Trad (PSD), estabelece prazo mínimo para o 
armazenamento de arquivos por empresas que atuam no segmento de eventos do tipo formatu-
ra no âmbito do Estado do Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

Balanço

Deputados analisaram 356 projetos  
durante 123 sessões em 2016

Tramitaram na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul 356 projetos durante a segunda 
sessão legislativa da 10ª Legislatura, ao longo de 2016. O balanço anual dos trabalhos legislativos foi 
apresentado durante a última sessão ordinária do ano, nesta quinta-feira (22/12), pelo presidente 
Junior Mochi (PMDB). Ele ressaltou os quatro pilares da Assembleia Legislativa - transparente, 
atuante, fortalecida e eficiente - como norteadores da atuação da Mesa Diretora ao longo do ano. 
Leia mais.

Concurso

FCC: Publicado resultado final dos cargos de 
nível superior do concurso ALMS

A Fundação Carlos Chagas (FCC) divulgou nesta quinta-feira (22/12) o resultado final dos cargos 
de nível superior do I Concurso Público de Provas e Títulos destinado ao provimento de cargos 
efetivos do quadro de pessoal da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A lista completa 
dos candidatos habilitados por ordem de classificação está disponível no Diário Oficial do Legislativo 
e também no site da FCC. O resultado definitivo foi divulgado antecipadamente da data prevista 
(27/12), após análises de títulos comprobatórios conforme normas estabelecidas no Capítulo X, do 
Edital de Abertura. Leia mais.

Herculano Borges é empossado 
novo deputado da ALMS

Deputados aprovam Plano 
Plurianual e o Orçamento de 2017

Foi empossado nesta quarta-feira 
(21/12), durante a sessão ordinária 
no Plenário Júlio Maia da Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso do Sul, o 
deputado estadual Herculano Borges 
Daniel (SD). O parlamentar assume 
a vaga deixada por Angelo Guerreiro 
(PSDB), que foi eleito prefeito do 
município de Três Lagoas. Em seu 
discurso de posse, Herculano lembrou 
sua trajetória política e agradeceu 
os 16.813 votos que recebeu pela 
coligação Novo Tempo (PSDB/DEM/
PSD/SD/PPS/PMN).Leia mais.

Os deputados estaduais aprovaram nesta 
quarta-feira (21/12) o Projeto de Lei (PL) 
185/2016 - a Lei Orçamentária Anual 
2017 (LOA), que estima a receita e fixa a 
despesa do Estado para 2017. O governo 
prevê arrecadar R$ 13.991.974.000, valor 
pouco acima dos R$ 13.926.525.000 
previstos para este ano de 2016. O 
projeto foi aprovado em 2ª discussão 
durante a sessão ordinária e em redação 
final em sessão extraordinária, devido 
à incorporação de 427 emendas à peça 
orçamentária. Leia mais.
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