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As máscaras revelam a singularidade do
momento e confirmam à posteridade que
a abertura dos trabalhos da Assembleia
Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS)
em 2021 aconteceu durante a pandemia da
Covid-19. Com parlamentares, governador,
secretários, outras autoridades, policiais e
imprensa, a solenidade de instalação da
terceira sessão legislativa da 11ª Legislatura
foi realizada na manhã do dia 2 de fevereiro,
uma terça-feira.

Na época, a campanha de imunização contra
a Covid-19 estava no início e eram elevados
os números de casos e de mortes no Estado.
Também eram - e ainda são - significativos os
impactos causados ou agravados pela pandemia.
Nesse tempo todo, a ALEMS manteve-se
atenta às necessidades dos municípios e de
toda a população, discutindo e aprovando
proposições que atenuaram os efeitos da
pandemia, sem deixar de lado as demais
demandas.
O trabalho legislativo não foi interrompido e
se pautou pela responsabilidade e respeito à
saúde e à vida. Alinhada à Ciência, a ALEMS
apoiou a testagem em massa.
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Socorro aos mais vulneráveis

Juntamente com os outros Poderes, a iniciativa
privada e a sociedade de modo geral, a
Casa de Leis buscou soluções em todas as áreas,
especialmente para socorrer os mais vulneráveis
e os setores mais afetados pela pandemia.
A ALEMS garantiu recursos aos municípios,
aprovando, em regime de urgência, os projetos
de retomada econômica elaborados pelo Poder
Executivo com a colaboração dos deputados.
Foram mais recursos justamente a quem
estava em situação de vulnerabilidade social,
microempreendedores, pequenas empresas e
profissionais do setor de Bares e Restaurantes,
da Cultura e do Turismo.

R$763 milhões

aos setores
mais afetados
pela pandemia

Redução de impostos
E para quem nem imaginava como pagaria os impostos, um alívio: Foram aprovadas duas
reduções das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços
(ICMS) cobradas nas faturas de energia elétrica dos consumidores sul-mato-grossenses.
A ALEMS, atenta às necessidades de cada cidade, destinou R$ 36 milhões em emendas para os
79 municípios e entidades filantrópicas e de assistência social.
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Debates híbridos

Com o auxílio da tecnologia, foram mantidos
e ampliados os debates durante reuniões,
audiências e seminários. Foram instituídas três
novas Frentes Parlamentares, totalizando 30.
Estão em vigência na ALEMS 16 comissões
permanentes, quatro especiais e uma
parlamentar de inquérito.

Dia histórico: Ponte Bioceânica

possibilitará mais competitividade
para Mato Grosso do Sul
Consolidações de Leis Estaduais

Para aproximar o cidadão da Casa de Leis e
tornar ainda mais ágil a pesquisa à Legislação
estadual, a Secretaria de Assuntos Legislativos
e Jurídicos elaborou 14 publicações temáticas.
O material, acessível ao cidadão, está
disponível no site do Legislativo.
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Mês da Mulher

De iniciativa conjunta entre a
Escola do Legislativo Senador
Ramez Tebet e a Secretaria de
Comunicação
Institucional,
o
“Programa E agora, vereadora?”,
contribuiu para a formação de
lideranças femininas. O troféu
Celina
Jallad
homenageou
mulheres
que
atuaram
no
combate à Covid-19.

100 mil
famílias

beneficiadas
pelo
Programa
Mais Social

Comunicação

Com novos produtos de Comunicação, a informação oficial foi levada a todos os públicos. Em
2021, o Site e as Mídias Sociais da ALEMS apresentaram mais de 600 mil acessos e 86 mil
interações. A TV ALEMS alcançou, na internet, 12 mil, 148 horas e 50 minutos de exibição. Foram
mais de 180 horas de produção inédita.
O estúdio da TV Assembleia recebeu a denominação “Deputado Ary Rigo”, proposta pela
Mesa Diretora. A Rádio ALEMS impactou mais de 500 mil pessoas por meio de boletins e
conteúdos jornalísticos.
Em novembro, a equipe técnica da ALEMS cobriu e fez transmissões ao vivo durante a 24ª
Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), maior evento
Legislativo da América Latina. O deputado Lidio Lopes (PATRI-MS) foi aclamado presidente da
entidade durante o evento.
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Obras

As obras nas instalações
do Parlamento Estadual
estão na fase final do
projeto. Do que foi
planejado para a reforma
e a modernização das
estruturas, 90% está
concluído.

PROTEÇÃO DOS BANHADOS
dos rios em Bonito e Jardim é
aprovada totalizando área de

13.659 hectares

ALEMS garantiu reajustes e reorganização de carreiras dos servidores

Legado

Em 24 de maio de 2021, os parlamentares da
ALEMS perderam um integrante - deputado
estadual Cabo Almi (PT) - por complicações
do novo coronavírus. Ele foi eleito deputado
estadual em 2011 e estava em seu terceiro
mandato. Em decorrência do falecimento, o
deputado Amarildo Cruz (PT) foi empossado.
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ANO 2021
Neste ano foram aprovados (leis sancionadas/promulgadas) 113 Projetos de
Lei, 55 Projetos de Decreto Legislativo, 86 Projetos de Resolução e 12 Projetos
de Lei Complementar.
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proposições
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Estão em tramitação 174 Projetos de Lei, 1 Projeto de Lei Complementar,
3 Projetos de Decreto Legislativo e 2 Projetos de Resolução.
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