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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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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.

Modernização na ALEMS

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.

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.
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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.

Vantagens
12

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.
Fonte: Carta de Campo Grande
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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.

Acesse a página multimídia do
1º Fórum “A Integração dos Municípios do Corredor Bioceânico”
para conferir palestras e outros conteúdos.
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ALEMS

municipalista
Consciente da importância de políticas públicas
que melhorem a vida dos cidadãos, a ALEMS
articulou auxílio às prefeituras do Estado.
Entre as atividades municipalistas do Legislativo,
destaque para:
Intermediação
para
elaboração
pelo
Tribunal de Contas do Estado do Programa de
Regularização Fiscal.
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.
Apoio à iniciativa privada com o objetivo
de ajudar os municípios no enfrentamento à
pandemia de Covid-19.
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.
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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.

Legislação e

ALEMS na

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

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.

Segurança

defesa dos direitos

Atuação dos deputados no
reconhecimento da carreira da

POLÍCIA PENAL

C
omunicação						
cidadão mais perto do parlamento

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.

Promoção

SOCIAL

Projeto

CNH SOCIAL

beneficia 5 mil pessoas
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2022

MS cresce

e as ações dos

deputados estaduais

DEMAIS PROPOSIÇÕES
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