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ALMS prestigia comemoração dos 
181 anos da Polícia Militar de MS

Mara lembra que 90% dos 
suicídios podem ser evitados

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul 
completou 181 anos e durante evento 
solene comemorou a data com entrega 
da Medalha do Mérito e da Medalha 
da Insígnia do Mérito. Participaram da 
solenidade os deputados estaduais Junior 
Mochi (PMDB), Professor Rinaldo (PSDB) e 
Coronel David (PSC), que representaram a 
Assembleia Legislativa. Leia mais.

Todos os anos, 800 mil pessoas tiram 
a própria vida em todo mundo, o 
que representa uma morte a cada 
40 segundos. São 12 mil suicídios 
somente no Brasil. Os números, da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), 
foram apresentados pela deputada 
Mara Caseiro (PSDB), autora da Lei 
Estadual 4.777, que instituiu o Setembro 
Amarelo de Prevenção ao Suicídio 
em Mato Grosso do Sul, celebrado 
simultaneamente à campanha nacional. 
Leia mais.
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Indígenas aprovam o estatuto e elegem 
representantes do Fórum dos Caciques

Ex-deputado lança livro Trabalho e 
Democracia em Campo Grande

O ex-deputado estadual Arthur Jorge do Amaral está lançando o livro Trabalho e Democracia em 
Campo Grande, que reúne histórias, poesias e reflexões. Esta semana ele esteve na Assembleia 
Legislativa e presenteou com exemplares da obra o presidente da Casa de Leis, Junior Mochi 
(PMDB), o 2º secretário, Cabo Almi (PT) e os deputados Professor Rinaldo (PSDB) e Renato Câmara 
(PMDB). Leia mais.

PLENÁRIO  Semana de 6 e 8/9/2016. 

Projetos Apresentados 
Projeto de Lei n° 171/16, autor Poder Executivo, altera a redação de dispositivos da Lei nº 4.483, 
de 3/4/2014, que autoriza a Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul 
(Agehab) a doar, com encargo, ao município de Paranaíba o imóvel que especifica.

Projeto de Lei n° 172/16, autor Poder Executivo, trata sobre o piso salarial profissional do advo-
gado empregado no Estado de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei Complementar n° 19/16, autor Poder Executivo, altera e acrescenta dispositivos à 
Lei Complementar nº 95, de 26/12/2001 e dá outras providências.

Emenda Substitutiva Integral n° 1, Projeto nº 157/16, autor deputado Maurício Picarelli (PSDB), 
dispõe sobre a condução de vítimas atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar que possuam 
cobertura de planos de saúde, aos locais que menciona e dá outras providências.

Projeto de Resolução nº 36/16, autor deputado Marcio Fernandes (PMDB), concede Título de Ci-
dadão Sul-mato-grossense ao Senhor Vicente de Paula Ferreira dos Santos.
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Projetos Aprovados em primeira discussão
Projeto de Lei nº 159/16, autor Poder Executivo, revoga a Lei nº 3.144, de 21/12/2005.

Projeto de Lei nº 154/16, autor Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Estadual a doar, com 
encargo, ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, os imóveis que espe-
cifica, e dá outras providências.

Projetos Aprovados em segunda discussão
Projeto de Lei nº 103/16, autor deputado Flavio Kayatt (PSDB), dispõe sobre a implantação do 
Selo de “Empresa Consciente” no Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei nº 129/16, autora deputada Mara Caseiro (PSDB) inclui no Calendário Oficial de 
Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul o Dia do Fiscal Estadual Agropecuário, a ser comemo-
rado no dia 21 de maio.

Projeto Aprovado em discussão única
Projeto de Resolução nº 35/16, autor deputado Lidio Lopes (PEN), concede Título de Cidadão 
Sul-mato-grossense ao Senhor Albert Schiaveto de Souza.

Vetos Discutidos e Votados
Veto Total ao Projeto de Lei nº 147/15, autora deputada Antonieta Amorim (PMDB), trata sobre 
a revista pessoal dos visitantes e dos presos nos estabelecimentos prisionais do Estado de Mato 
Grosso do Sul e dá outras providências. Mantido. Arquivado.

Veto Total ao Projeto de Lei nº 287/15, autor deputado Marquinhos Trad (PSD), dispõe sobre a 
obrigatoriedade de informações de valores dos produtos ou serviços que estarão em promoção 
nos dias conhecidos como “Black Friday” no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras 
providências. Mantido. Arquivado.

Indígenas dos municípios de Anastácio, Aquidauana, Brasilândia, Campo Grande, Corumbá, Dois 
Irmãos do Buriti, Miranda, Nioaque, Porto Murtinho e Sidrolândia estiveram reunidos na Casa de 
Leis para leitura e aprovação do estatuto e eleição do Fórum dos Caciques de Mato Grosso do Sul 
(FOCAMS). Trata-se de novo espaço para consolidar o diálogo e dar voz aos caciques e às demandas 
de suas aldeias. Leia mais.
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