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Licitação vai escolher
empresa para realizar
concurso na Assembleia

Ato da mesa cria frente de
enfrentamento à Dengue, Zika e
Chikungunya

A realização do primeiro concurso público na
Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul
avança com o lançamento do Edital de Licitação para contratação de entidade especializada em processo de seleção de pessoal, em
especial para a realização de concurso público de provas e títulos. A empresa terá a finalidade de planejar, organizar e executar todo o
certame, com a elaboração, impressão, aplicação de provas, respostas de recursos interpostos e apuração de resultados, com vistas
ao provimento de cargos efetivos, de nível médio e superior do quadro de pessoal da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde aponta um total de
39.544 notificações de dengue e oito mortes em
todo o Estado, até o último dia 17/03. Com objetivo de sugerir, discutir e acompanhar a execução de políticas públicas e privadas para
conter a epidemia em Mato Grosso do Sul, Ato
da Mesa Diretora cria no âmbito da Assembleia
Legislativa a Frente Parlamentar de Enfrentamento à Dengue, Chikungunya e Zika Vírus que
foi proposta pelo deputado estadual Renato Câmara (PMDB). Além dos deputados, poderão
aderir ao grupo de trabalho órgãos, empresas
e representantes da sociedade civil organizada.
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Deputados destacam posições diante da crise política no país

Durante esta semana os deputados estaduais trataram da crise política no país em pronunciamentos durante as sessões plenárias.
No âmbito da pluralidade de posições idéias
e convicções, houve críticas à atuação do juiz
federal Sergio Moro, repúdio à nomeação do
ex-presidente Lula, pedidos de ampliação das
investigações, defesa dos grampos e até alertas para o enfraquecimento das instituições.
LEIA MAIS >>

Assembleia define novas composições das Comissões Permanentes
O deputado José Carlos Barbosinha (PSB) foi reconduzido à presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). O vice-presidente é o deputado Lidio Lopes (PEN). Na Comissão
de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia a presidência ficou com o Deputado Pedro
Kemp (PT) e a vice com a deputada Mara Caseiro (PSDB). Na Comissão de Trabalho, Cidadania e
Direitos Humanos, o presidente é o deputado Lídio Lopes (PEN), e o vice o deputado Pedro Kemp
(PT). Na Comissão de Controle de Eficácia Legislativa e Legislação Participativa, o presidente é o deputado Maurício Picarelli (PSDB) e o vice deputado Paulo Corrrea (PR). A Comissão de Turismo, Indústria e Comércio a presidência continua com o deputado Paulo Correa (PR) e a vice com o deputado Eduardo Rocha (PMDB). A Comissão de Segurança Pública e de Defesa Social o presidente
é o deputado Pedro Kemp (PT) e a vice a deputada Antonieta Amorim (PMDB). A Comissão de Assistência Social e Seguridade Social a presidente é a deputada Antonieta Amorim (PMDB) e o vice
o deputado Felipe Orro (PSDB). As formações de outras 8 Comissões ainda estão sendo definidas.
LEIA MAIS >>

CLIQUE AQUI PARA MAIS INFORMAÇÕES: AGÊNCIA DE NOTÍCIAS E TV ASSEMBLEIA

ACOMPANHE A AÇÃO PARLAMENTAR

Clique Aqui

PLENÁRIO Semana de 15 a 17/03/2016
Projetos Apresentados
Projeto de Lei nº 43/16, de autoria do Poder Judiciário, que altera dispositivo da Lei nº 1.511, de 5 de
julho de 1994 - Código de Organização e Divisão Judiciárias.
Projeto de Lei nº 44/16, de autoria do deputado Felipe Orro, que dispõe sobre a durabilidade e qualidade dos comprovantes emitidos ao consumidor no Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 45/16, de autoria do deputado Felipe Orro, que veda ao fornecedor impedir ou dificultar a escolha pelos consumidores, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, do posto de assistência técnica autorizada a que devem recorrer em caso de vícios ocorridos no produto, durante o
período de garantia.
Projeto de Lei Complementar nº 02/16, de autoria da deputada Mara Caseiro (PSDB), que dispõe
sobre os procedimentos adotados pela Autoridade Policial para registro de ocorrências de crimes de
furto e roubo de aparelho de telefonia móvel celular e dá outras providências.
Projeto de Decreto Legislativo nº 02/16, de autoria do Poder Executivo, que submete à apreciação
da Casa de Leis, os seguintes Convênios ICMS, Protocolos ICMS e Ajustes SINIEF, celebrados no
âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).
Emenda Modificativa nº 24/16, de autoria do deputado Maurício Picarelli (PSDB), que altera o artigo
1º do Projeto de Lei n º 24/16, o qual assegura meia entrada para a categoria mencionada.

Projeto Aprovado em segunda discussão
Projeto de Lei nº 36/16, de autoria do deputado Pedro Kemp (PT), que institui no âmbito do Estado de
Mato Grosso do Sul o “Dia Estadual da Educação Especial” e dá outras providências.

Informativo produzido pelas Diretorias de Relações Institucionais e Comunicação Social

