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As comissões analisam todas as matérias que 
tramitam pela Casa de Leis.  Além das permanentes, 
há as temporárias, instituídas por meio de Atos da 
Mesa Diretora e classifi cadas como especiais, de 
representação e parlamentar de inquérito. 

Frentes Parlamentares
Neste ano, foram realizadas 30 reuniões das 
27 frentes parlamentares em atividade. 
Assim, a ALEMS discute, propõe e amplia 
projetos em conjunto com as entidades 
e sociedade civil em geral, para resolver 
problemas e encaminhar soluções. 

11ª LEGISLATURA
A posse dos 24 deputados eleitos e 
reeleitos, no dia 1º de fevereiro, iniciou a 
11ª Legislatura no Parlamento Estadual. 
União entre juventude e experiência 
consolidada na nova composição.

PRONTA PARA O FUTURO

ALEMS dos Sul-mato-grossenses
Decisões importantes para a comunidade e Parlamento foram tomadas na Casa de Leis em 
2019. Medidas de transparência, modernização, economia e acessibilidade são amplamente 
integradas à vida de todos.

Hoje, a ALEMS conta com 16 
comissões permanentes, 3 especiais 
e  1 parlamentar de inquérito.

Comissões

Debates levaram o Parlamento ao encontro da sociedade e as Leis benefi ciaram a população. 
Neste ano, foram realizadas 31 audiências públicas, 47 sessões solenes, seminários, 
simpósios, encontros, palestras, ofi cinas, reuniões de frentes parlamentares, visitas ofi ciais, visitas 
escolares, exposições, etc.
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Comemoração dos 40 anos do Parlamento
A ALEMS homenageou um dos capítulos mais importantes da história do Estado: a criação 
da Assembleia Constituinte, responsável pela elaboração da primeira Constituição de Mato 
Grosso do Sul. Neste ano, a Casa de Leis promoveu uma série de ações em comemoração 
aos 40 anos do Parlamento e da promulgação da primeira e segunda Constituições. Parte 
dessas ações foi além das atividades comuns do Legislativo, contemplando aspectos 
relevantes do cotidiano dos cidadãos, como qualidade de vida e sustentabilidade.

Aproximando comunidade e o Poder Legislativo, foram realizadas sessões 
solenes, a 1º Corrida e Caminhada da Casa de Leis e o 1º Prêmio de Jornalismo 
da Assembleia Legislativa. Personalidades e servidores que ajudaram a 
construir a trajetória da ALEMS desde a sua instalação foram reconhecidos.

ALEMS 40 anos
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ALEMS Mais Sustentável

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: 
“Energia Limpa”, “Papel 
Zero” e “Chega de Plástico”.
 

ALEMS Acessível

Para promover a inclusão, a ALEMS realizou obras que facilitam o acesso físico e a 
movimentação no prédio. Em um programa amplo, denominado ALEMS Acessível, o 
Parlamento busca efetivar a inclusão de defi cientes, idosos e pessoas com mobilidade 

reduzida, com diversas reformas, iniciadas 
em 2018 e intensifi cadas neste ano.

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

ALEMS 40 anos
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Campanhas Institucionais
Campanhas institucionais e termos de Cooperação Técnica fi rmados com entidades 
representativas asseguraram um relacionamento estreito da Assembleia com a sociedade 
civil. Diversas ações integraram as campanhas institucionais fortalecidas com veiculação 
dos materiais nas mídias sociais, TV e Rádio da Casa de Leis.
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Atos
A Mesa Diretora da Casa de Leis editou mais de  
60 Atos que regulamentaram a organização 
do Poder Legislativo e também a vida funcional 
dos servidores. Entre as medidas estão: jornada 
de trabalho, registro e controle de frequência, 
banco de horas, férias, entre outros.

Concurso
A ALEMS fi nalizou o primeiro Concurso Público 
de Provas e Títulos para o provimento de 
cargos. Os atos de nomeações dos aprovados 
foram publicados em edições do Diário Ofi cial 
do Legislativo e completaram a lista de 80 
vagas abertas pelo edital do concurso.

ALEMS EM TRANSFORMAÇÃO

PAC II
Por meio do Programa de Atualização Cadastral 
(PAC), as informações cadastrais dos servidores 
ativos, inativos e pensionistas da ALEMS foram 
atualizadas no primeiro semestre.

CPI da Energisa
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
foi instaurada para investigar possíveis 
irregularidades nas faturas de energia elétrica 
emitidas pela empresa Energisa no Estado. O 
grupo é composto pelos deputados Barbosinha 
(DEM), Renato Câmara (MDB), Capitão 
Contar (PSL), João Henrique Catan (PL), sob a 
presidência de Felipe Orro (PSDB).

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

A publicação 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.

Em 2019, a TV ALEMS reformulou 
a sua programação com a criação 
de novos programas, objetivando 
aproximar o Parlamento estadual 
da população. Hoje, são produzidos 
22 programas, 12 programetes 
próprios do Legislativo, além de 30 
programas exibidos e desenvolvidos 
em parceria com diversos órgãos. 

Para 2020, a TV ALEMS contará 
com novas atrações e a conclusão 
da implantação dos equipamentos 
para se tornar TV Aberta, e, com isso, 
levar cada vez mais conteúdo de 
forma acessível e clara à população 
do Estado.
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Escola do Legislativo

Atenta à qualifi cação profi ssional e ao bem-estar dos servidores da ALEMS, a Escola do Legislativo 
Senador Ramez Tebet executou três conjuntos integrados de ações: “Segunda Legal”, “Apoio Legal” 
e “Sextou na ALEMS”. Além de realizar Sessões Ordinárias do Parlamento Jovem, a Escola organizou 
sessão do Parlamento Kids, alusiva ao Dias das Crianças, além de Seminários de Vereadores/
Vereadoras e a Abertura do XXXIII Encontro Nacional das Escolas do Legislativo e de Contas/Abel.

A Rádio ALEMS fecha o ano com boletins diários e 
dez programas: Notícias do Legislativo, Resumo da 
Semana, Vida Saudável, Agora é Lei, Ordem do Dia, 
Informe Assembleia, Conhecendo o Legislativo, Frente 
Parlamentar, Talento Regional e o especial de 40 
anos da ALEMS. Para 2020, a programação contará 
com o Jornal da Rádio ALEMS. Além disso, equipes 
técnicas trabalham no aprimoramento do aplicativo 
da Assembleia Legislativa visando ampliar o alcance 
da Rádio ALEMS. Desta forma, o ouvinte poderá se 
conectar à Rádio ALEMS onde estiver.
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TOTAL
PROJETOS APRESENTADOS 

TOTAL DE 
PROPOSIÇÕES

502

OUTRAS
PROPOSIÇÕES 14.590

15.092

Projetos de Lei
Projetos de Lei Complementar
Emenda à Constituição
Decreto Legislativo
Projetos de Resolução

7

137

323
18

17

Neste primeiro ano, foram aprovados (leis sancionadas/promulgadas) 137 Projetos de Lei, dez 
Projetos de Lei Complementar, três Projetos de Emenda Constitucional, 11 Projetos de 
Decreto Legislativo e 125 Projetos de Resolução. 

Estão em tramitação 120 Projetos de Lei, cinco Projetos de Lei Complementar, quatro 
Projetos de Emenda Constitucional, três Projetos de Decreto Legislativo e nove 
Projetos de Resolução.

448

Vetos
Indicações
Moções
Requerimentos
Emendas
Ofícios 

3.352
22

914

464
9.390
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