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O Legislativo foi ao encontro da sociedade, por meio da realização de audiências públicas, sessões 
solenes, seminários, simpósios, palestras e campanhas institucionais. De maneira segmentada, os 
deputados atuaram em 27 frentes parlamentares, 16 comissões permanentes, quatro especiais 
e uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

Balanço 
2019/2020

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
DE MATO GROSSO DO SUL

Destacaram-se, também, neste período, atividades alusivas aos 40 anos da 
elaboração da Primeira Constituição de Mato Grosso do Sul e a instalação da 
Assembleia Legislativa, um dos capítulos mais importantes da história do Estado.  
Ex-deputados foram agraciados e dois eventos marcaram as comemorações: a 1ª Corrida e 
Caminhada da Casa de Leis e o 1º Prêmio de Jornalismo da Assembleia Legislativa.

11ª LEGISLATURA
A 11ª Legislatura do Parlamento 
Estadual, marcada por medidas de 
transparência, modernização, economia 
e acessibilidade, amplamente integradas 
à vida do cidadão sul-mato-grossense, 
teve início em 1º de fevereiro de 
2019, com a posse dos 24 deputados 
estaduais eleitos e reeleitos.
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Os 40 anos do Parlamento sul-mato-grossense também foram marcados pela assinatura de 
um protocolo que estabeleceu princípios de sustentabilidade, como melhor uso dos recursos 
naturais e eliminação do desperdício de materiais recicláveis. Como parte do projeto ALEMS 
Mais Sustentável, foram instituídas três campanhas: Energia Limpa, Papel Zero e Chega de 
Plástico.

Idealizado pela Mesa Diretora, o projeto ALEMS Mais Acessível contemplou uma série de 
reformas físicas para ampliar a acessibilidade e a inclusão de deficientes, idosos e pessoas com 
mobilidade reduzida.

Por meio dele, o Parlamento Estadual foi destaque nacional entre as Casas Legislativas do país, 
com a conquista do 2º lugar, na categoria Atendimento ao Cidadão, do “Prêmio Assembleia 
Cidadã”, criado pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).

Foram editados 90 Atos que regulamentaram a organização do Poder Legislativo e a vida 
funcional dos servidores. A relação de servidores ativos, inativos e pensionistas foi atualizada por 
meio do Programa de Atualização Cadastral (PAC).

Balanço 
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A Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet lançou, em 2019, três conjuntos de ações integradas,  
visando à qualificação profissional e o bem-estar do servidor: Segunda Legal, Apoio Legal e 
Sextou na ALEMS. A Escola também realizou o Seminário de Vereadores, o Encontro das Escolas 
do Legislativo e a edição inédita do Parlamento Kids, como parte do projeto Parlamento Jovem.

Mesmo com as incertezas trazidas pela pandemia, em respeito ao cidadão e seguindo todos 
os protocolos de biossegurança, a Assembleia Legislativa não parou. Em 2020, as obras de 
reforma e modernização da Casa de Leis foram intensificadas, para garantir mais conforto e 
acessibilidade ao cidadão.

Foram reformadas as redes elétrica e lógica, copas, banheiros, plenários, pisos e forros do saguão/
parte administrativa, guarita, além dos sistemas hidráulico e hidrossanitário, de sonorização e de 
ares-condicionados, e substituídas as claraboias, que ampliam a iluminação do saguão principal. 
 

Também foram concluídas a reforma, troca de mobiliários dos 24 gabinetes e melhorias em 
alguns setores administrativos. Uma nova unidade de tratamento de água foi implantada e 
foram construídas nova guarita no estacionamento, escadas de emergência e espaço para 
descarte de lixo orgânico e reciclável.

Inúmeras mudanças arquitetônicas e adequações em acessibilidade, como bebedouros, 
elevadores, corrimões com informações em braille, rampas de acesso, pisos podotáteis e rota 
acessível, tornaram a Casa de Leis mais inclusiva, garantindo conforto e segurança às pessoas 
com necessidades especiais.

ALEMS EM TRANSFORMAÇÃO
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Em busca de respostas às demandas dos cidadãos sul-mato-grossenses, os parlamentares da 
Assembleia Legislativa debruçaram-se, desde o início de 2020, sobre medidas essenciais que 
minimizam os problemas causados ou intensificados pela pandemia do novo coronavírus, sobre 
grupos e setores diversos.

São medidas de ajuda financeira aos municípios, recuperação de empresas, manutenção de 
empregos, proteção dos trabalhadores, cuidado com as pessoas em tratamento, com os idosos, 
com profissionais da Saúde e da Segurança, respeito ao consumidor, redução dos impactos sobre 
as finanças das famílias, auxílio aos mais pobres e comunidades indígenas, combate à violência 
doméstica e notícias falsas, atenção à saúde mental da população, entre outros temas.

Com os devidos cuidados, seguindo as orientações dos órgãos de Saúde, a ALEMS se adaptou para 
continuar os trabalhos e garantir transparência à atuação dos deputados estaduais. Com ajuda 
da tecnologia, a população pode acompanhar ao vivo, e de maneira inédita pela página oficial da 
Casa de Leis no Facebook, pelo canal da TV Assembleia no Youtube e pela Rádio ALEMS, todas as 
sessões plenárias, audiências públicas e sessões solenes, realizadas de forma remota, desde o dia 7 
de abril. O público ainda tem acompanhado o Legislativo pelo Instagram e Twitter.

Além do cancelamento de eventos 
coletivos e restrição de acesso ao 
público externo, a Casa de Leis também 
passou por processo de sanitização, em 
conformidade com normas da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
como forma de evitar a disseminação da 
Covid-19 - e de outros vírus e bactérias -, entre  
parlamentares, servidores e colabora-
dores terceirizados.

A primeira etapa foi realizada em maio 
e objetivou, além da higienização das 

instalações com produtos especiais, a orientação do pessoal da limpeza e a capacitação de uma 
equipe de defesa biológica dentro do quadro 
de colaboradores do Legislativo Estadual.

Na segunda, realizada em julho, as dependências 
físicas foram borrifadas com fumacê, para 
combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor 
da Zika, Dengue e Chikungunya.

Já na terceira, todas as instalações do 
Palácio Guaicurus foram desinfectadas para 
proporcionar mais segurança aos servidores.

Balanço 
2019/2020RESPEITO À VIDA
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Pessoas são maiores que números. Pessoas são do tamanho de suas vidas. E é com essa atenção 
às pessoas que a Comunicação Institucional da ALEMS pautou seu trabalho neste ano tão difícil. 
Com entrevistas, notícias, reportagens especiais e produtos diversos, a Comunicação permitiu 
aos cidadãos acesso a informações importantes a suas vidas. Também possibilitou, por meio das 
mídias sociais, a interação da sociedade com a Casa de Leis. Isso tudo aproximou, ainda mais, as 
pessoas do Poder Legislativo em um momento de isolamento e de distanciamento social. 

Com o ingresso das relações remotas nas rotinas, as intermediações propiciadas pelos canais 
de comunicação e mídias sociais se tornaram imprescindíveis. Assim, os cidadãos participaram, 
à distância, de audiências públicas e reuniões de frentes parlamentares, enviando perguntas e 
comentários. Também puderam acompanhar, em tempo real, as sessões plenárias e reuniões 
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). E em todos esses eventos, divulgados 
também na Newsletter e no aplicativo da Casa de Leis para smartphones, ocorreram debates e 
tomadas de decisões que impactaram as vidas das pessoas.

A Comunicação Institucional também produziu conteúdos diversos sobre a atuação parlamentar 
e assuntos variados de interesse público, com destaque à pandemia da Covid-19. Em entrevistas 
à Rádio e à TV ALEMS e em matérias do site, especialistas abordaram temas relativos à saúde, 
economia, educação, direitos, etc. 
Além disso, informativo especial 
reuniu, em cinco edições, as 
ações legislativas de combate ao 
coronavírus, e e-books infantis 
trataram sobre direitos de forma 
lúdica usando como personagens 
animais do Pantanal.

Todo esse trabalho está alinhado 
com a atuação legislativa, focada 
na vida das pessoas. E por respeito 
às pessoas e às suas vidas, a ALEMS 
não parou durante a pandemia e, 
por conseguinte, a Comunicação 
da Casa de Leis também não. A 
continuidade dos trabalhos e a 
atenção à vida foram e são prioridade.  
A essência do trabalho de 
parlamentares e servidores 
do Poder Legislativo são as 
ações que visam à melhoria da vida 
de cada sul-mato-grossense. Afinal, 
os números só contam se a vida for 
levada em conta.

https://al.ms.gov.br/TvAssembleia
https://al.ms.gov.br/RadioAssembleia
https://al.ms.gov.br/
https://twitter.com/assembleia_ms
https://www.youtube.com/c/assembleialegislativadems
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=556733896393
https://al.ms.gov.br/Newsletter
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.app.gpu1553513.gpu40f07c507865e03ef66422c7404ba120&hl=pt_BR
https://www.facebook.com/assembleiams
https://www.instagram.com/assembleiams/
https://www.flickr.com/photos/assembleiams
https://apps.apple.com/br/app/assembleia-legislativa-do-ms/id1185708415
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Com o falecimento do deputado 
estadual Onevan de Matos (PSDB), 
ocorrido no dia 13 de novembro, em São 
Paulo, a Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso do Sul empossou a deputada 
estadual Mara Elisa Navacchi Caseiro 
(PSDB) para o seu terceiro mandato.  
 
A cerimônia foi marcada pela emoção 
e reconhecimento ao legado do 
parlamentar, que estava em seu nono 
mandato e possuía mais de 40 anos de 
vida pública.

 
TRAJETÓRIA

Onevan de Matos, que integrou a primeira Legislatura da Casa de Leis, responsável pela elaboração 
da Primeira Constituição de Mato Grosso do Sul, dedicou mais de 40 anos de sua vida para o 
crescimento e o desenvolvimento do Estado. Por respeito à sua história e à sua vida, a ALEMS 
decretou três dias de luto oficial.

Nascido em 17 de dezembro de 1942, no interior de Minas Gerais, Onevan mudou-se, em 1975, 
para Naviraí, para exercer a função de advogado. Em 1978, ano da criação de Mato Grosso do Sul, 
foi eleito deputado estadual na primeira Legislatura. Foi reeleito para uma vaga no Parlamento 
Estadual em 1978, 1987, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018.

Onevan também foi prefeito de Naviraí, exercendo o mandato de 1989 a 1992. Ele se licenciou da 
Assembleia Legislativa em 1987 para concorrer às eleições municipais e, vitorioso, deixou o cargo 
de deputado em 31 de dezembro de 1988 para assumir a prefeitura. Onevan, que integrava a 
bancada do PSDB na ALEMS, disputava, novamente, a prefeitura de Naviraí.
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*levantamento de 4 de fevereiro de 2019 a 16 de dezembro de 2020

TOTAL PROJETOS  APRESENTADOS 818

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

10

142

558
26

82

808

Vetos
Indicações
Moções
Requerimentos
Emendas
Ofícios 

5.608
33

1.719

726
15.135

TOTAL DE 
PROPOSIÇÕES 24.029

BIÊNIO 2019/2020

Balanço 
2019/2020

Balanço 
2019/2020AÇÃO LEGISLATIVA



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
Mara Caseiro 
Marçal Filho 

Marcio Fernandes
Onevan de Matos (em memória) 

Professor Rinaldo 
Renato Câmara
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