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Em 2022 a Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso do Sul (ALEMS) iniciou 
os trabalhos atendendo as demandas 
dos cidadãos e contribuindo para o 
desenvolvimento do Estado.

Na sessão solene de abertura das 
atividades legislativas, o deputado 
Paulo Corrêa (PSDB), presidente do 
Legislativo Estadual, antecipou um dos 
destaques para o ano legislativo: trabalho 
visando ao progresso de Mato Grosso 
do Sul, especificamente à efetivação do 
projeto da Rota Bioceânica. E isso sem 
perder de vista o atendimento a outras 
demandas dos sul-mato-grossenses, 
entre as quais as causadas pela pandemia. 
 
“Já estamos com a ordem de serviço 
assinada, e nós presenciamos isso, que 
é a obra da ponte sobre o rio Paraguai 
[como parte] da Rota Bioceânica. 
Faltam só 15 quilômetros de asfalto até 
atingirmos a cidade de Filadélfia, no 
Paraguai. Praticamente, estamos com 
a Rota Bioceânica pronta”, disse Paulo 
Corrêa na solenidade.
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https://al.ms.gov.br/Noticias/116416/sessao-solene-na-alems-da-inicio-ao-ultimo-ano-da-11-legislatura
https://al.ms.gov.br/Noticias/116416/sessao-solene-na-alems-da-inicio-ao-ultimo-ano-da-11-legislatura
https://www.youtube.com/watch?v=0_ZYuTnrDaM
https://www.youtube.com/watch?v=0_ZYuTnrDaM


RETORNO 
das atividades presenciais
Com responsabilidade e seriedade, a Casa de 
Leis retomou as atividades no dia 2 de maio. 
Após a reabertura do Parlamento ao público 
externo, foram realizados importantes eventos, 
como o 1º Fórum da Rota Bioceânica.

Atenção à saúde

Como parte das medidas de 
biossegurança para prevenção ao 
contágio do coronavírus, a ALEMS 
testou todos os servidores no início das      
   atividades legislativas.

efetivação da DEMOCRACIA
Importantes espaços democráticos, o Parlamento Estadual conta com 
31 Frentes Parlamentares, 16 comissões permanentes, 6 especiais  
e 1 Comissão Parlamentar de Inquérito.

Reforma no Legislativo Estadual segue 
cronograma garantindo a modernização 
das instalações e a adequação aos novos 
dispositivos legais em todos os setores do 
Palácio Guaicurus.

Modernização na ALEMS
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https://al.ms.gov.br/Noticias/116416/sessao-solene-na-alems-da-inicio-ao-ultimo-ano-da-11-legislatura
https://www.al.ms.gov.br/Paginas/714/frentes-parlamentares
https://www.al.ms.gov.br/Paginas/30/permanentes
https://www.al.ms.gov.br/Paginas/28/comissoes-especiais
https://www.cpidaenergisa.al.ms.gov.br


1º fórum 
“a integração dos municípios do corredor Bioceânico”
A ALEMS sediou nos dias 26 e 27 de maio o 1º Fórum “A Integração dos Municípios do Corredor 
Bioceânico”. Em sete painéis com mais de 70 palestras, foram debatidas questões importantes 
sobre o funcionamento do corredor de 2.254 quilômetros, que ligará Campo Grande a 
Antofagasta, no Chile. Esse eixo rodoviário possibilitará melhor alternativa na exportação ao 
mercado asiático, desenvolvimento regional, entre outros benefícios.
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vantagens

Fonte: Carta de Campo Grande

Maior competitividade dos produtos de MS e do Brasil; 
Redução de 12 a 14 dias para o escoamento da produção; 
Menor custo de transporte; 
Possibilidade de efetivação da integração ferroviária de 
países do Cone Sul; 
Otimização do uso de portos fluviais de MS, Paraguai e 
Argentina; 
Potencial crescimento de atividades, como mineração e 
turismo regional; 
Geração de emprego, renda, novos fluxos de comércio, 
serviços e investimentos.
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beneficiadas  
pelo Programa  
Mais Social

5

Acesse a página multimídia do 
1º Fórum “A Integração dos Municípios do Corredor Bioceânico” 

para conferir palestras e outros conteúdos.

Parlamentares reforçam 
união internacional
Parlamentares do Brasil e de 
outros países reforçaram a 
necessidade do estreitamento de 
relações e do trabalho conjunto 
transnacional, visando à aprovação, 
no âmbito parlamentar, de medidas 
importantes para a dinamização do 
processo de viabilização da Rota 
Bioceânica. O assunto foi discutido 
durante a reunião da Frente 
Parlamentar Internacional pela 
Integração Bioceânica.

https://al.ms.gov.br/Paginas/778/1-forum-a-integracao-dos-municipios-do-corredor-bioceanico
https://al.ms.gov.br/Noticias/124325/brota-bioceanica-b-reuniao-reforca-necessidade-de-uniao-parlamentar-transnacional
https://al.ms.gov.br/Noticias/124325/brota-bioceanica-b-reuniao-reforca-necessidade-de-uniao-parlamentar-transnacional
https://al.ms.gov.br/Noticias/124325/brota-bioceanica-b-reuniao-reforca-necessidade-de-uniao-parlamentar-transnacional


Entre as atividades municipalistas do Legislativo, 
destaque para:

Consciente da importância de políticas públicas 
que melhorem a vida dos cidadãos, a ALEMS 
articulou auxílio às prefeituras do Estado.
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Interlocução com o Governo estadual 
para repasses de R$ 82 milhões aos municípios 
de Dourados e Coronel Sapucaia. O recurso foi 
destinado a obras e saúde.

Intermediação para elaboração pelo  
Tribunal de Contas do Estado do Programa de 
Regularização Fiscal.

Empenho na votação de projetos e 
articulações com outros Poderes que contribuem 
para que Mato Grosso do Sul possa se recuperar 
da crise causada pela pandemia, e também crescer 
economicamente, com destaque nacional.

Apoio à iniciativa privada com o objetivo 
de ajudar os municípios no enfrentamento à 
pandemia de Covid-19.

aLems 
municipaLista

https://al.ms.gov.br/Noticias/120904/com-interlocucao-da-alems-municipios-recebem-recursos-para-obras-e-saude
https://al.ms.gov.br/Noticias/120904/com-interlocucao-da-alems-municipios-recebem-recursos-para-obras-e-saude
https://al.ms.gov.br/Noticias/120904/com-interlocucao-da-alems-municipios-recebem-recursos-para-obras-e-saude
https://al.ms.gov.br/Noticias/124539/presidente-recebe-minuta-de-projeto-para-gestores-financiarem-multas-junto-ao-tce
https://al.ms.gov.br/Noticias/124539/presidente-recebe-minuta-de-projeto-para-gestores-financiarem-multas-junto-ao-tce
https://al.ms.gov.br/Noticias/122981/alems-contribui-para-pib-expressivo-de-ms-no-cenario-nacional
https://al.ms.gov.br/Noticias/122981/alems-contribui-para-pib-expressivo-de-ms-no-cenario-nacional
https://al.ms.gov.br/Noticias/124348/presidente-representa-alems-em-acoes-que-visam-ajudar-empresas-e-municipios
https://al.ms.gov.br/Noticias/124348/presidente-representa-alems-em-acoes-que-visam-ajudar-empresas-e-municipios


Atuação dos deputados no 
reconhecimento da carreira da  
POLÍCIA PENAL

sustentaBiLidade 
O meio ambiente é preocupação 
constante da ALEMS. Apoio à conclusão 
do Bioparque do Pantanal, incentivo, 
participação e realização de iniciativas 
em favor da energia limpa, da produção 
sustentável e defesa dos recursos 
hídricos, com destaque aos rios da região 
de Bonito, estão entre as iniciativas 
realizadas no primeiro semestre.
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Promoção 
SOCIAL

Projeto  
CNH SOCIAL 
beneficia 5 mil pessoas

aLems na 
defesa dos direitos
A ALEMS realizou várias atividades na defesa 
dos direitos humanos. Além das campanhas 
institucionais, o Parlamento também promoveu 
audiências públicas, sessões solenes, entre outros 
eventos com pautas de relevância social.

Formulação do Plano Cicloviário 
do Estado de Mato Grosso do Sul, 
beneficiando a prática do ciclismo.

LegisLação e  
segurança

Com conteúdos de interesse público e informações sobre o dia a dia do trabalho legislativo, a Comunicação 
aproxima a Casa de Leis dos cidadãos. São vários os produtos e programas, entre os quais podem ser 
destacados o documentário sobre a Rota Rupestre, as páginas multimídias, o podcast Falando da Casa 
e uma entrevista com o presidente Paulo Corrêa no programa Direto ao Assunto. 

No portal, também é possível acompanhar o que acontece no Legislativo ao vivo (Rádio ALEMS e  
TV ALEMS), bem como a cobertura de reuniões, sessões solenes e outros eventos. Estão disponíveis, 
ainda, materiais especiais com diversos temas de interesse público, livros digitais, a Constituição Estadual 
comentada, entre outros conteúdos.

comunicação      
cidadão mais perto do parLamento

https://al.ms.gov.br/Noticias/120862/bordem-do-dia-b-regulamentacao-da-policia-penal-segue-a-sancao
https://al.ms.gov.br/Noticias/124478/alems-reforca-compromisso-com-a-sustentabilidade-em-simposio-de-bioenergia
https://al.ms.gov.br/Noticias/124411/bmeio-ambiente-b-alems-reforca-compromisso-com-a-sustentabilidade-mundial
https://al.ms.gov.br/Noticias/124411/bmeio-ambiente-b-alems-reforca-compromisso-com-a-sustentabilidade-mundial
https://al.ms.gov.br/Noticias/120780/no-dia-mundial-da-agua-presidente-reafirma-necessidade-da-lei-das-aguas-cristalinas
https://al.ms.gov.br/Noticias/120780/no-dia-mundial-da-agua-presidente-reafirma-necessidade-da-lei-das-aguas-cristalinas
https://al.ms.gov.br/Noticias/120903/presidente-da-alems-destaca-recorde-de-inscricoes-no-programa-cnh-social
https://al.ms.gov.br/Noticias/120889/presidente-paulo-correa-comemora-cnh-social-e-apresenta-plano-cicloviario-para-ms
https://www.youtube.com/watch?v=3JU32V5bvOk
https://al.ms.gov.br/Paginas/756/especiais
https://al.ms.gov.br/Noticias/123145/direto-ao-assunto-presidente-da-alems-fala-sobre-melhoria-de-renda-e-sustentabilidade


* Levantamento SJL - 01/02/22 a 13/07/22

Total de projetos 
apresentados

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

Apres
en

tad
os

Aprovad
os

Re
jei

tad
os

Em
 tra

mita
ção

202
11

5

47
2

5

59
-

-

95
9

10 9 - 1

3 2 - 1
-

231
DEMAIS PROPOSIÇÕES

Total de 
proposições 6.483

794

79

Vetos
Indicações
Moções
Requerimentos
Emendas
Ofícios 

3
1.341

140

4.126
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ms cresce e as ações dos  
deputados estaduais  
estão em toda parte



Secretaria de Comunicação Institucional

Mesa Diretora
Paulo Corrêa (Presidente) 

Neno Razuk (2º Vice-presidente)
Antonio Vaz (3º Vice-presidente)

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

Pedro Kemp (3º Secretário)

Amarildo Cruz 
Barbosinha 

Cabo Almi (em memória) 
Capitão Contar 
Coronel David  

Eduardo Rocha (licenciado) 
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) 

Paulo Duarte (1º Suplente) 
Professor Rinaldo 
Renato Câmara

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
DE MATO GROSSO DO SUL

11ª LEGISLATURA

https://www.facebook.com/assembleiams
https://al.ms.gov.br/Newsletter
https://al.ms.gov.br/TvAssembleia
https://al.ms.gov.br/RadioAssembleia/Audios?idMenu=601
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=556733896393
https://www.instagram.com/assembleiams/
https://twitter.com/assembleia_ms
https://www.youtube.com/c/assembleialegislativadems
https://www.flickr.com/photos/assembleiams

