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ALEMS dos Sul-mato-grossenses
Representando os cidadãos, os 24 deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso 
do Sul (ALEMS) deram seguimento, no primeiro semestre de 2020, a medidas de transparência, 
economia, modernização e acessibilidade, amplamente integradas à vida de todos.

11ª LEGISLATURA
A leitura da mensagem do Poder 
Executivo e o pronunciamento oficial 
do presidente da ALEMS, deputado 
Paulo Corrêa (PSDB), iniciaram a  
2ª Sessão Legislativa da  
11ª Legislatura no Parlamento Estadual.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
DE MATO GROSSO DO SUL

Comissões
A ALEMS conta com 16 comissões permanentes, 
quatro especiais e uma parlamentar de inquérito, 
além de 27 frentes parlamentares. Mesmo em 
meio à pandemia de Covid-19, a Casa de Leis não 
parou. Com o auxílio da tecnologia, a Assembleia 
Legislativa discute, propõe e amplia ações conjuntas 
com entidades e sociedade civil em geral, para 
resolver problemas e encaminhar soluções. 

1º Semestre 
Balanço 2020
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RESPEITO À VIDA
ALEMS no combate ao novo coronavírus

 
Atenta à saúde e à vida de todos, 
a ALEMS tem centrado esforços 
no combate à disseminação da 
Covid-19. O volume e o ritmo de 
trabalho são intensos, mesmo 
com as dificuldades suscitadas 
pela pandemia. Durante este 
período de restrições, em 
respeito ao cidadão, a Casa de 
Leis segue com os trabalhos, 
sempre atenta às medidas de 
prevenção ao contágio pelo 
novo coronavírus, adaptando 
a rotina à nova realidade. 
 

Diversas ações estão sendo realizadas para reduzir os impactos provocados pela pandemia nos 
vários setores da sociedade. Entre as iniciativas do Parlamento sul-mato-grossense, estão repasse 
de emendas parlamentares aos municípios, aplicação de medidas de restrição em conformidade 
com as orientações de órgãos da Saúde, apresentação e votação de várias proposições, 
sanitização das dependências da Casa de Leis e serviço de informação quanto a fake news. 
 
Em esforço coletivo, os 
legisladores destinaram, aos 79 
municípios, mais de R$ 20 
milhões em emendas 
parlamentares para compra 
de equipamentos de proteção 
individual, de materiais para 
hospitais e unidades de saúde, 
recuperação de ambulâncias, 
entre outros tipos de despesa. 
 
Para cumprir sua função 
constitucional de fiscalizar o 
Executivo, a Casa de Leis criou 
uma comissão, formada por cinco deputados estaduais, para acompanhar a situação fiscal 
e orçamentária das medidas relacionadas à emergência de saúde pública durante o período 
de calamidade. A ALEMS se mobilizou para ajudar os servidores públicos a organizarem suas 
finanças, aprovando, com emendas, o Projeto de Lei 55/2020, que possibilitou a suspensão de 
empréstimos consignados por 90 dias, e articulou a prorrogação do abono salarial dos 
servidores públicos até dezembro de 2021.

1º Semestre 
Balanço 2020
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Para redução de gastos e uso responsável do dinheiro público, algumas ações foram e 
estão sendo implementadas pelo Parlamento como a redução do consumo de energia e de 
telefonia e a redução de impressões de documentos com introdução da assinatura digital. 
 
Como forma de proteger a população, os servidores e os deputados, a Mesa Diretora da 
ALEMS estabeleceu série de medidas que seguem as orientações médicas de prevenção 
ao contágio por coronavírus. São restrições, como suspensão do atendimento da Casa 
de Leis ao público e de realização de eventos coletivos, que incluem, por exemplo, 
sessões solenes, eventos de lideranças partidárias e reuniões de frentes parlamentares. 
 
Mesmo na pandemia, população pode 
acompanhar o trabalho legislativo 
com os devidos cuidados seguindo as 
orientações dos órgãos de Saúde. A ALEMS 
se adaptou para continuar os trabalhos e 
possibilitar que a população acompanhe 
as ações dos parlamentares, com a ajuda 
da tecnologia. As sessões são realizadas 
por videoconferência e, de maneira inédita, 
passaram a ser transmitidas ao vivo pela 
página oficial do Facebook da Casa de 
Leis. A primeira live foi feita no dia 7 de 
abril. O público ainda tem acompanhado o 
Legislativo pelo Youtube, Instagram e Twitter. 
 

RESPEITO À VIDA 1º Semestre 
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Fato ou Fake?
Para que o cidadão não 
tenha os olhos fechados 
pelas fakes, mas abertos 
pelo fatos, a ALEMS tem 
publicado, desde o início 
da pandemia, enquetes 
com afirmações diversas, 
com as opções “Fato” ou 
“Fake”. Depois de clicar 
em uma alternativa, a 
pessoa é informada se 
a afirmação procede 
ou não.

Diversas proposições relativas à pandemia 
foram apresentadas neste semestre. São 
matérias que versam sobre medidas de 
prevenção à população, recuperação de 
empresas, manutenção de empregos, 
proteção dos trabalhadores, redução 
de impostos sobre medicamentos e 
equipamentos de proteção individual, 
segurança, transparência, assistência à 
comunidades indígenas e quilombolas, 
combate à violência doméstica, entre 
outros objetivos.
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ALEMS Mais Sustentável
Pensando no meio ambiente e nas próximas gerações, deputados assinaram um Protocolo de 
Intenções por uma Assembleia Mais Sustentável, que estabelece série de princípios, como consumo 
sustentável dos recursos naturais, eliminação do desperdício e uso de materiais recicláveis. Para 

efetivação das diretrizes do 
protocolo, a ALEMS instituiu 
três campanhas institucionais: 
“Energia Limpa”, “Papel Zero” e 
“Chega de Plástico”.

Integrando solução tecnológica, 
neste semestre o sistema 
legislativo do Parlamento 
sul-mato-grossense passou 
a ser totalmente digital. 

ALEMS Mais Acessível
A Casa de Leis intensificou as obras estruturais que facilitam o acesso físico e a movimentação 
no prédio. Em um programa amplo, denominado ALEMS Acessível, o Parlamento deu 
seguimento às diversas reformas, iniciadas em 2018, para promover a inclusão de deficientes, 
idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Foram 
realizadas adequações de piso tátil e uma nova 
rampa de acesso ao estacionamento até as vagas 
reservadas, melhorando a chegada de pessoas com 
mobilidade reduzida, além da construção de mais 
um banheiro adaptado.

O Legislativo conquistou destaque nacional entre as 
Casas Legislativas do país com o 2° lugar na categoria 
Atendimento ao Cidadão do “Prêmio Assembleia 
Cidadã“ criado pela União Nacional dos Legisladores 
e Legislativos Estaduais (Unale).

Sanitização
As dependências internas e externas da 
ALEMS passam por processo de sanitização, 
como forma de reforçar a prevenção 
à propagação de vírus e bactérias, em 
conformidade com as orientações da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os 
trabalhos objetivam, além da higienização 
com produtos especiais, a orientação do 
pessoal da limpeza e a capacitação de 
uma equipe de defesa biológica dentro do 
quadro de colaboradores da Casa de Leis.

RESPEITO À VIDA 1º Semestre 
Balanço 2020
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ALEMS Mais Moderna 

Proporcionando modernização e segurança, as reformas na Assembleia Legislativa continuaram 
neste semestre. Foram trocadas as coberturas (claraboias) que ampliam a iluminação do saguão 
principal e geram economia aos cofres públicos. Estiveram em andamento as reformas nos setores 
administrativos e gabinetes, além da entrega de uma nova guarita no estacionamento.

Fortalecimento da Comunicação
O Legislativo reforçou sua presença na 
internet e o serviço de disparo de mensagens 
pelo aplicativo WhatsApp, proporcionando 
mais uma ferramenta para divulgação das 
ações realizadas pelos deputados estaduais, 
aproximando o cidadão do cotidiano legislativo. 
 

A Newsletter semanal “Ação ALEMS”, disparada 
via Web e WhatsApp, apresenta o resumo das 
atividades do Legislativo e das votações durante 
as sessões plenárias, contribuindo para uma 
relação transparente e para a prestação de contas 
do trabalho dos parlamentares.

ALEMS EM TRANSFORMAÇÃO 1º Semestre 
Balanço 2020



7

Em 2020, a TV ALEMS reformulou a sua 
programação com a veiculação de novos 
programas, com o objetivo de aproximar 
cada vez mais o Parlamento da população. 
Hoje, são produzidos 31 programas, 15 
programetes próprios do Legislativo, além 
de 24 programas exibidos e desenvolvidos 
em parceria com diversos órgãos. 
 
Por meio de termo de cooperação técnica, 
a TV ALEMS exibe em sua grade de 
programação produtos em parceria com: 
Câmara Municipal de Campo Grande, 
Procuradoria Geral do Estado (PGE), Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE/MS), polícias Civil 
e Militar, Corpo de Bombeiros, Defensoria 
Pública de MS, Detran-MS, Senado Federal, 
Câmara Municipal de SP, Superior Tribunal 
de Justiça e Tribunal Superior do Trabalho. 
 
A Rádio ALEMS produz e veicula nove programas 
e boletins diários, com cobertura detalhada da 
atuação parlamentar, alternando o conteúdo 
jornalístico com a programação musical, que 
traz estilos diferenciados para cada período 
do dia. Todos os materiais produzidos pela 
rádio institucional são encaminhados para as 
emissoras parceiras do interior e da capital. 

A presença online da Casa de Leis foi reforçada 
com a divulgação de conteúdos informativos 
no site oficial e mídias digitais. Foram 
desenvolvidos materiais especiais, entre eles 
reportagens, dois ebooks (Maio Laranja e 
Junho Prata), três edições do Informe ALEMS 
no Combate ao Coronavírus e série de posts 
de orientação e combate às fake news durante 
a pandemia. 

No Facebook, as ações desempenhadas entre 
janeiro de 2019 e junho de 2020 possibilitaram 
a ampliação do número de seguidores/fãs em 
142% (de 2.397 para 5.813). Outros canais 
que foram aprimorados são Instagram, Twitter, 
Flickr e o WhatsApp Institucional, ampliando 
a participação popular e divulgando as ações 
dos parlamentares.

ALEMS EM TRANSFORMAÇÃO 1º Semestre 
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8

Escola do Legislativo

Capacitação 
Primando pela entrega de melhores resultados 
ao cidadão, a ALEMS promoveu capacitação 
em planejamento e gestão estratégica, aplicada 
aos servidores do Legislativo Estadual.

Mulheres na política 
A Casa de Leis encara o incentivo à participação feminina na política como um dever. O Parlamen-
to promoveu, por meio da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, o curso “Estratégias para 
as Mulheres Conquistarem o Poder Político”, que lotou o Plenário Deputado Júlio Maia.

Corrida e Caminhada ALEMS 
Sucesso de público em sua primeira edição, a Corrida e Caminhada ALEMS, se tornou evento a ser 
comemorado anualmente pela Casa de Leis, por força da Resolução N° 01/20 da Mesa Diretora. 
Realizada em 27 de outubro de 2019, ela integrou o calendário alusivo aos 40 anos do Parlamento 
Estadual e reuniu aproximadamente 1,2 mil participantes.

ALEMS EM TRANSFORMAÇÃO 1º Semestre 
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Neste primeiro semestre do ano, mais precisamente até 15/07/2020, foram 
aprovados (leis sancionadas/promulgadas) 24 Projetos de Lei, 1 Projeto de 
Lei Complementar, 43 Projetos de Decreto Legislativo e 1 Projeto de Resolução.

Estão em tramitação 69 Projetos de Lei, 2 Projetos de Lei Complementar, 
2 Projetos de Emenda Constitucional, 5 Projetos de Decreto Legislativo e 1 
Projeto de Resolução.

AÇÃO LEGISLATIVA

Projetos de Lei
Projetos de Lei Complementar
Projetos de Emenda Constitucional
Projetos de Decreto Legislativo
Projetos de Resolução

2

4

141
3

54

Sessões realizadas
Diários Legislativos publicados
Votações realizadas em plenário

104
63

219

130

Vetos
Emendas
Indicações
Requerimentos
Ofícios 1ª Secretaria
Ofícios Presidência
Moções

76
8

1.205

1.416

408
482
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RELATÓRIO SEMESTRAL
01/01/2020 a 16/07/2020



Secretaria de Comunicação Institucional

Mesa Diretora
Paulo Corrêa (Presidente)

Eduardo Rocha (1º Vice-presidente)
Neno Razuk (2º Vice-presidente)
Antônio Vaz (3º Vice-presidente)

Zé Teixeira (1º Secretário)
Herculano Borges (2º Secretário)

Pedro Kemp (3º Secretário)

Barbosinha 
Cabo Almi 

Capitão Contar 
Coronel David 

Evander Vendramini 
Felipe Orro 

Gerson Claro 
Jamilson Name 
João Henrique 

Lidio Lopes 
Londres Machado 

Lucas de Lima 
Marçal Filho 

Marcio Fernandes 
Onevan de Matos 
Professor Rinaldo 
Renato Câmara

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
DE MATO GROSSO DO SUL

11ª LEGISLATURA


