
Debates sobre questões ligadas à pandemia da Covid-19 têm 
sido frequentes nas sessões plenárias da Casa de Leis. Como 
representantes da população sul-mato-grossense, os deputados 
avaliam e debatem ações e medidas de enfrentamento à doença, 
apresentam requerimentos e indicações ao Executivo, discutem 
problemas e cobram soluções.   

Assuntos destacados pela impressa, discutidos pela sociedade 
ou demandados por grupos e pessoas são repercutidos pelos 
parlamentares, objetivando buscar os melhores caminhos no 
avanço do combate à pandemia. 

Entre os vários temas debatidos pelos deputados, estão o 
crescimento do número de mortes e de pessoas infectadas, 
aglomerações, falta de leitos, falta de remédios, atendimento 
a pacientes e seus familiares, reconhecimento do trabalho 
dos profissionais da linha de frente e prioridades na vacinação 
contra a Covid-19. 

Leia mais:

17/06 – Falta de remédio para Covid-19 em MS
preocupa parlamentares.

16/06 – Paulo Corrêa pede prioridade de vacinação a 
jornalistas e trabalhadores de atacadistas.

10/06 – Parlamentares repercutem campanha para vacinação
em massa em MS.

08/06 – Medidas precisam ser tomadas para conter avanço da 
Covid-19, afirma Kemp.

05/05 – Presidente da ALEMS ressalta percentual de
vacinados em Campo Grande.

29/04 – Dia do Trabalhador com sabor amargo de perdas,
afirma Cabo Almi.

28/04 – Deputados comentam vacinação brasileira e
críticas à China.

22/04 – Deputada pede inclusão de grávidas e lactantes em 
prioridade de vacinação.

22/04 – Deputado repercute falta de médico e de
leitos de UTI em Dourados.

13/04 – Deputados destacam atitudes positivas de profissionais 
na linha de frente contra Covid.

Covid-19 na tribuna
Deputados debatem no plenário questões 
que afligem a população na pandemia
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De forma virtual ou presencial, deputados discutem problemas que afetam toda sociedade
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No primeiro semestre do ano 
passado, quando teve início este 
informativo, a imunização contra 
a Covid-19 era apenas uma 
esperança. Nesta sétima edição, 
a tão aguardada vacina é uma 
realidade. Entretanto, a situação 
da pandemia continua grave, 
com o país registrando mais de 
meio milhão de mortes e Mato 
Grosso do Sul se aproximando 
de oito mil vidas perdidas para 
a doença. Esse quadro crítico 
reforça a necessidade do avanço 
da campanha de vacinação.

Antes da vacina e durante 
esses meses de imunização, a 
Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso do Sul (ALEMS) tem agido 
da mesma forma: elaborando 
ações e estratégias para combater 
a pandemia e seus efeitos. Pelas 
mãos dos deputados estaduais, 
projetos foram apresentados, 
discutidos e votados. A Casa de Leis 
também se mobilizou com outras 
entidades e instituições, sempre se 

pautando pelo respeito à saúde e à 
vida dos sul-mato-grossenses e às 
orientações da ciência.

Atualmente, tramitam na ALEMS 27 
projetos de leis de enfrentamento 
à Covid-19, dos quais 21 foram 
apresentados neste ano. Com 
aprovações dos deputados, 24 
municípios têm o estado de 
calamidade pública reconhecido 
até o fim deste mês. Desde o 
início da pandemia, já foram 
aprovadas e sancionadas 17 leis 
relacionadas à pandemia; dessas, 
cinco foram publicadas neste ano. 
 
Essas e outras ações foram 
realizadas com atenção à ciência. 
E é com essa postura que a Casa 
de Leis tem atuado para que a 
vacinação contra a Covid-19 
alcance o maior número de sul-
mato-grossenses no menor tempo 
possível. Afinal, como considera o 
deputado Paulo Corrêa, presidente 
da ALEMS, a vacina é o único 
caminho para vencer a pandemia.

Editorial

Vacinação
Presidente da ALEMS enfatiza que a vacina 
é o único caminho para vencer a Covid-19

Mato Grosso do Sul tem se destacado nacionalmente na 
campanha de vacinação contra a Covid-19, com índices de 
imunização altos relativamente aos demais estados. Essa atuação 
é acompanhada de perto pelos deputados estaduais, que têm 
proposto projetos referentes à vacinação, sobretudo, à inclusão 
de grupos populacionais entre os prioritários na campanha.

Além disso, como afirma o presidente da ALEMS, deputado 
Paulo Corrêa, a Casa de Leis tem se mobilizado com entidades 
representativas de setores produtivos para ajudar na definição de 
estratégias de recuperação da economia. Esse processo passa, 
necessariamente, pela imunização de grande parte da população.

De acordo com Paulo Corrêa, é preciso solidariedade e 
contribuição de todos para se vencer o vírus pelo único caminho 
possível: a vacinação.

“O que vai resolver o problema da Covid no país é 
a vacina. Não adianta vir com conversa fiada.  

É preciso vacinar a população”. 
 

“Aglomeração é algo surreal: quanto 
mais aumentam as mortes, mais as 
pessoas se aglomeram. Precisamos 

inverter essa lógica. As pessoas têm que 
entender que esta é uma doença 
muito séria. Parem de aglomerar, 

usem álcool em gel, sigam as 
instruções da ciência”.

Dep. Paulo Corrêa 
Presidente da ALEMS

Deputado Paulo Corrêa, presidente da ALEMS, destaca a importância da vacina
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Ensino remoto, novas rotinas, saúde mental, situação dos 
presídios, vacinação, relato da luta contra a doença... Esses e 
outros temas, que fazem parte do dia a dia das pessoas neste 
período de pandemia, são abordados em reportagens especiais 
do site e em programas da Rádio e da TV da Casa de Leis. 
Além de informar os cidadãos das ações desenvolvidas pelos 
parlamentares, essas matérias também possibilitam melhor 
compreensão de diversos assuntos por meio de análises e 
explicações de especialistas. 

O aumento do peso da rotina das mães na pandemia foi um 
dos assuntos das reportagens especiais. Outro tema abordado 
foi o agravamento de problemas relativos à saúde mental. 
No programa Considerações, o secretário estadual de Saúde, 
Geraldo Resende, analisou o primeiro ano de pandemia. 
Jornalistas da Casa de Leis debateram, no programa Sala de 
Imprensa, sobre o ensino remoto. Na Rádio ALEMS, entre 
outros assuntos, foi discutida a importância da vacina contra a 
Covid-19 no programa Vida Saudável.

Leia mais:

Dia das Mães: Em meio à pandemia, o desafio de maternar

Combate à depressão: Semana estimula o debate  
sobre saúde mental

Programa Considerações faz balanço de um ano da  
pandemia da Covid-19

Programa Sala de Imprensa debate o acesso às aulas em MS

Programa Vida Saudável da Rádio ALEMS fala sobre vacinas da 
Covid-19 e H1N1

Situação dos presídios de MS é debatida no  
programa Considerações

Recuperado da Covid-19 compartilha história de superação no 
Vida Saudável desta semana

Pandemia no cotidiano é pauta de 
programas e matérias especiais

Comunicação
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Comunicação da ALEMS tem abordado assuntos do dia a dia das pessoas

Com atenção constante à situação da pandemia da Covid-19 
em Mato Grosso do Sul, a ALEMS tem adotado medidas de 
biossegurança e prorrogado suas vigências. Essas medidas tiveram 
início em março do ano passado e, devido ao avanço de casos e 
mortes pela doença, foram atualizadas por Atos da Mesa Diretora. 
A finalidade é proteger a saúde dos servidores, parlamentares e 
da população de modo geral. 

Inicialmente, no dia 17 de março de 2020, os deputados decidiram 
suspender as atividades presenciais na Casa de Leis por 15 dias. 
Entretanto, com a continuidade e agravamento da pandemia, a 
Mesa Diretora passou a publicar Atos estabelecendo restrições 
temporárias. Conforme o último Ato (10/2021, publicado no dia 14 
de maio), as medidas de prevenção ao contágio pelo coronavírus 
seguem até 30 de junho. 

Assim, segue suspenso o atendimento ao público externo e as 
sessões e outras reuniões continuam sendo realizadas de forma 
virtual. Os expedientes presenciais também prosseguem reduzidos, 
com os servidores, em maior parte, trabalhando remotamente. 

Com a adoção dessas medidas de proteção contra a Covid-19, 
que estão em consonância com as orientações da ciência, a 
Casa de Leis tem se adaptado para seguir funcionando e, assim, 
cumprir o seu papel, dando respostas necessárias às demandas 
da sociedade neste momento crítico.  

Proteção da Saúde
Medidas de biossegurança são adotadas e 
prorrogadas por respeito à vida

Leia mais:

Mesa Diretora prorroga até 30 de junho medidas de  
prevenção à Covid-19

Plenário vazio retrata a preocupação da ALEMS com a saúde e a segurança de todos
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Deputados já aprovaram 17 leis  
para combater a pandemia
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Legislação

Leis aprovadas pelos deputados atendem necessidades da população na pandemia

Para combater o coronavírus, são necessárias normas que 
protejam a saúde e os direitos de todos, com atenção aos grupos 
mais vulneráveis. Com essa consciência, os deputados estaduais 
já aprovaram 17 leis para o enfrentamento à pandemia. Apenas 
neste ano, foram publicadas cinco leis, o que corresponde à 
média de uma nova normativa a cada mês, considerando que o 
ano legislativo tem início em fevereiro.

As normativas contemplam necessidades diversas da população 
e de setores específicos. Entre essas leis, está a que institui 
o Programa Mais Social, que visa à promoção do direito à 
alimentação às famílias em situação de pobreza e de extrema 
pobreza, problemas agravados pela pandemia. 

Também foi sancionada lei que facilita o acesso a auxílios 
emergenciais e outros recursos a profissionais do setor cultural. 
Há, ainda, entre as leis sancionadas neste ano, a que estabelece 
multas a quem furar fila da vacinação contra a Covid-19, com 
valores que chegam a 2,4 mil Unidades Fiscais do Estado de Mato 
Grosso do Sul (Uferms) ou R$ 97,24 mil considerando o valor atual 
de R$ 40,52 da Uferms.

Confira as leis relacionadas à pandemia sancionadas neste ano:

Lei 5.628/2021 – Suspende os prazos de validade dos concursos 
públicos com o objetivo de evitar aglomerações de pessoas.

Lei 5.636/2021 – Estabelece multas a quem desrespeitar a ordem 
de vacinação contra a Covid-19.

Lei 5.639/2021 – Institui o Programa Mais Social, com o objetivo 
de prestar atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade 
social e insegurança alimentar e nutricional.

Lei 5.645/2021 – Veda a retenção ou descontos sobre pagamentos 
de verbas provenientes de editais e prêmios na área da cultura ou 
de verbas de auxílios emergenciais.

Lei 5.653/2021 – Reconhece a prática da atividade física e do 
exercício físico como essenciais para população em tempos de 
crises, desde que observadas as medidas de biossegurança.

Confira as demais leis que combatem a pandemia, publicadas no 
ano passado:

5.500/2020

5.501/2020

5.502/2020

5.530/2020

5.575/2020

5.589/2020

5.594/2020

5.608/2020

5.613/2020

5.620/2020

5.625/2020

5.576/2020
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Tramitam na Casa de Leis 27 projetos para 
combater os impactos da pandemia

Trabalho legislativo

Desde o início do ano passado, os parlamentares têm 
apresentado, discutido e votado diversas propostas para 
enfrentar a pandemia da Covid-19 e reduzir seus impactos 
nos vários segmentos da sociedade. Atualmente, tramitam na 
ALEMS 27 projetos de leis, dos quais 21 foram protocolados 
neste ano. Esse número não considera os projetos de resolução 
nem os projetos de decreto legislativo. 

Os projetos estão em diferentes momentos. Os mais recentes 
seguem para análise da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação (CCJR), outros estão nessa comissão e cinco já passaram 
pelo plenário em primeira discussão e estão sendo analisados nas 
comissões de mérito. 

As propostas tratam de questões importantes para o combate da 
pandemia em várias frentes. As disposições dos projetos aprovados 
em primeira discussão são as seguintes: reconhecimento das 
atividades de ação social como essenciais em tempos de crise, 
medidas de prevenção à violência autoprovocada, ações para 
redução da mortalidade materna, infantil e fetal, instituição de 
política para a saúde mental e criação de serviço de informação 
e acolhimento a familiares de pacientes com Covid-19. 

Confira os projetos de leis aprovados em primeira discussão:

88/2020 – Reconhece as ações de entidades sociais como 
atividade essencial em tempos de crises ocasionadas por moléstias 
contagiosas ou catástrofes naturais.

98/2020 – Estabelece a obrigação do poder público de realizar 
campanhas intensivas de conscientização e prevenção à violência 
autoprovocada durante o período de pandemia da Covid-19.

118/2020 – Dispõe sobre diretrizes para a prevenção e redução da 
mortalidade materna, infantil e fetal durante o período da pandemia 
de Covid-19.

218/2020 – Institui a Política Estadual de Atenção à Saúde Mental 
das Vítimas da Covid-19.

88/2021 – Determina a criação do serviço virtual e presencial de 
informação e acolhimento a familiares de pacientes com Covid-19. 

Propostas estão em análise da CCJR ou em outros momentos do trâmite legislativo

Confira os demais projetos de lei relacionados à pandemia da 
Covid-19 que estão tramitando na ALEMS

130/2021

133/2021

142/2021

147/2021

154/2021

158/2021

219/2020 

236/2020

34/2021

63/2021

82/2021

87/2021

98/2021

100/2021

103/2021

117/2021

119/2021 

128/2021

159/2021

170/2021

172/2021

173/2021

Cabo Almi: humildade e dedicação 
na luta pelo sul-mato-grossense

Homenagem

José Almi Pereira Moura, o deputado Cabo Almi, do Partido dos 
Trabalhadores, nasceu em Jardim Olinda (PR) em 17 de dezembro 
de 1962. Filho de lavradores, mudou-se para Mato Grosso do Sul 
com 1 ano de idade e aqui passou por diversas profissões até entrar 
via concurso público para a Polícia Militar, em 1983. Já na patente 
de cabo, se elegeu vereador por Campo Grande em 1996, cargo 
que ocupou por três mandatos. Em 2011 assumiu como deputado 
estadual, onde ficou até maio de 2021, quando faleceu por Covid-19. 
Em seus últimos discursos comemorou que seria vacinado.

“Eu estou ansioso pela minha vacinação, já estou cadastrado, sou 
do próximo grupo dos com mais de 50 anos e não vejo a hora de 
retomar à normalidade do que faço há mais de 20 anos, que é atender 
a sociedade como representante do povo de Mato Grosso do Sul”.

Homenageado por colegas como pessoa de grande gentileza 
e humildade, sua dedicação fica marcada no Parlamento 
Estadual. Cabo Almi deixa esposa, três filhos, dois netos 
e um legado de luta por uma sociedade com mais justiça 
social, democracia e defesa dos direitos aos trabalhadores.

Leia Mais:

ALEMS lamenta morte do deputado estadual Cabo Almi,  
vítima da Covid-19. 

Deputados lamentam o falecimento de Cabo Almi e  
reconhecem seu legado. 

Presidente levanta sessão e declara luto oficial em  
homenagem a Cabo Almi.

Dia do Trabalhador com sabor amargo de perdas, afirma Cabo Almi.

Cabo Almi pede agilidade no pagamento Mais Social e  
vacina aos motoristas de ônibus.

Com o afastamento social, Cabo Almi participava virtualmente das sessões ordinárias. 
“Tô  me cuidando”, ele sempre dizia.
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Assista:
ALEMS lamenta falecimento do deputado Cabo Almi 
 
Vida Pública - Cabo Almi (PT)

Decretos Legislativos de reconhecimento da 
ocorrência do estado de calamidade pública:

Leia mais:

Calamidade pública é prorrogada até 30 de junho em Rio Negro e 
Santa Rita do Pardo

Casa de Leis prorroga situação de calamidade pública 
em Pedro Gomes

Decreto Legislativo prorroga calamidade pública em Ponta Porã

Município - número do decreto legislativo  
(data da publicação no Diário Oficial da ALEMS)

Inocência - 623/2020 (30/04)  
Paranaíba - 625/2020 (14/05)  
Cassilândia - 627/2020 (22/05)
Brasilândia - 628/2020 (28/05)  
Fátima do Sul - 630/2020 (28/05) 
Aral Moreira - 633/2020 (04/06)  
Guia Lopes da Laguna - 634/2020 (04/06) 
Chapadão do Sul - 637/2020 (10/06)  
Sidrolândia - 638/2020 (10/06) 
Aquidauana - 644/2020 (18/06) 
Bonito - 645/2020 (18/06)
Itaporã - 650/2020 (18/06)   
Juti - 652/2020 (18/06) 
Caarapó - 653/2020 (25/06)

Iguatemi - 656/2020 (25/06)  
Eldorado - 657/2020 (25/06) 
Anaurilândia - 658/2020 (26/06) 
Ribas do Rio Pardo - 663/2020 (09/07) 
Bela Vista - 665/2020 (09/07) 
Coxim - 667/2020 (15/07) 
Selvíria - 668/2020 (15/07) 
Nova Andradina - 669/2020 (15/07)
Vicentina - 670/2020 (16/07) 
Nioaque - 673/2020 (06/08) 
Dois Irmãos do Buriti - 674/2020 (13/08)
Figueirão - 676/2020 (25/08)  
São Gabriel do Oeste - 678/2020 (03/09)
Coronel Sapucaia - 680/2020 (01/10)

Municípios em estado de calamidade em 2020*

*Nessa relação, estão apenas os municípios que ainda não solicitaram  
  a prorrogação do reconhecimento do estado de calamidade pública.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15 
16 
17 
18 
19 
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Terenos - 684/2021 (12/02)
Ladário - 685/2021 (12/02)
Costa Rica - 686/2021 (12/02)
Batayporã - 687/2021 (12/02)
Campo Grande - 688/2021 (12/02)
Rio Brilhante - 689/2021 (26/02)
Ivinhema - 690/2021 (26/02)
Naviraí - 691/2021 (26/02)  
Laguna Carapã - 692/2021 (05/03)
Douradina - 693/2021 (05/03)
Aparecida do Taboado - 694/2021 (12/03)
Três Lagoas - 696/2021 (18/03) 

Jardim - 699/2021 (05/04)
Rio Verde de Mato Grosso - 700/2021 (05/04)
Glória de Dourados - 701/2021 (05/04)
Porto Murtinho - 702/2021 (23/04)
Bodoquena - 703/2021 (28/04)
Água Clara - 704/2021 (29/04)
Deodápolis - 705/2021 (30/04)
Pedro Gomes - 706/2021 (05/05)
Rio Negro - 707/2021 (13/05)
Santa Rita do Pardo - 708/2021 (13/05)
Ponta Porã - 709/2021 (09/06)

Municípios em estado de calamidade até junho de 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20
21
22
23

Nova Alvorada do Sul

Município com pedidos de reconhecimento do estado de calamidade
1

Municípios
Declarações de calamidade pública 
auxiliam no enfrentamento à pandemia
Desde o início da pandemia, os deputados tem atendido prefeitos 
e declarado estado de calamidade pública nos municípios. Neste 
semestre, 23 municípios pediram a prorrogação da medida até 
30 de junho e um solicitou o reconhecimento desse estado 
até a mesma data Essa situação excepcional colabora com o 
enfrentamento da doença. 

“Nesse momento de pandemia é 
importante para os municípios solicitarem 

o reconhecimento do estado de 
calamidade. Em situações que demandam 

uma ação rápida e eficaz por parte da 
Administração Pública, as quais trazem 

reflexos orçamentários, se faz necessária 
essa declaração. Desta forma, diante da 

crise gerada pela Covid-19 e, sobretudo, 
da queda de arrecadação, as prefeituras 

ficam excepcionalmente dispensadas 
de cumprir algumas exigências da Lei 

de Responsabilidade Fiscal. Entre essas 
exigências, estão as metas fiscais e os 

limites de despesa com pessoal e da 
dívida consolidada do município”.

Valdir Couto de Souza Júnior 
Presidente da Assomasul 
e prefeito de Nioaque

Serviço
Testes e vacinas gratuitos à população
As Unidades de Saúde da Família (USF) de Campo Grande 
estão realizando a testagem gratuita de Covid-19 no período 
matutino das 8h às 11h, de terça a sexta-feira. Finais de semana 
e feriados, apenas a USF Parque do Sol e a USF Nova Lima 
estão com testagem das 6h às 18h.

A população ainda pode realizar o teste agendando pelo  
0800 647 0911 e será encaminhada. No interior, procure 
as Unidades de Saúde mais próximas da sua casa. De forma 
particular, as drogarias Raia, Drogasil e Pague Menos também 
realizam os testes.

Para vacinação gratuita em Mato Grosso do Sul, 
acesse: www.saude.ms.gov.br 
 
Em Campo Grande, pelo site: 
www.campogrande.ms.gov.br/sesau/vacinacg

ALEMS sempre em frente
Pandemia motivou cuidados,  
mas não parou os trabalhos

A ALEMS continua com as obras de modernização, sem nenhum 
prejuízo às atividades parlamentares. Foi um semestre com 
intensas atividades, mas sempre respeitando os limites impostos 
pela atual situação.

“Em nenhum momento deixamos de 
atender as demandas dos 79 municípios de 
Mato Grosso do Sul, mesmo diante desta 
terrível pandemia que castiga 
o mundo todo. Cumprimos 
todos os protocolos de 
biossegurança e garantimos 
aos servidores da Casa de 
Leis, um ambiente seguro 
para o trabalho”.

Dep. Zé Teixeira 
1º secretário da ALEMS

Voz e Mãos pela Vida

ALEMS se mobiliza com entidades e 
governo para superação da crise

Retomada da Economia

A ALEMS é parceira em iniciativa da Federação das Indústrias do 
Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS) que pretende retomar a 
economia estadual, afetada com a pandemia da Covid-19. O 
presidente, deputado Paulo Corrêa (PSDB), se reuniu com diversas 
categorias junto ao Programa Em Frente MS, representando a 
Casa de Leis e destacou que o Parlamento irá dar todo o suporte 
necessário para reduzir os impactos da pandemia. Em uma das 
reuniões ouviu artistas e donos de bares.

“Estes são dos setores mais prejudicados. Vamos fazer uma boa 
aproximação e ver o que será possível ser feito pelo governador. 
A Assembleia apoia essa iniciativa com o que precisar. Precisamos 
construir políticas públicas que ajudem e contamos com a 
sensibilidade do Governado, para o que tiver de lei para fazer, 
vamos fazer”, resumiu.

Representantes de empresários e do Poder Público discutiram 
conjunto de demandas municipais que será levado ao Governo e 
prefeituras. Os encontros ocorreram em Campo Grande, Bonito, 
Corumbá, Dourados e Três Lagoas.

Leia mais:

ALEMS se mobiliza para ajudar na recuperação econômica de bares 
e restaurantes 
 
Presidente discute retomada da economia com classe artística em 
evento Em Frente MS
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Programa Em Frente MS busca soluções para setores afetados pela pandemia

Como parte das ações  de 
combate à pandemia da 
Covid-19, a ALEMS, em parceria 
com a FIEMS, promoveu 
testagem gratuita em servidores 
da Casa. No total, foram feitos 
285 testes nos dias 22 e 23 de 
junho. Seguindo os protocolos 
de biossegurança, os servidores 
foram organizados em filas para 
realizarem o procedimento em 
diferentes turnos. Os resultados 
foram enviados em menos de 
duas horas.Fo
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