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Editorial
Em cada proposição, em cada voto,
em cada debate e em todo tipo de
atividade parlamentar, os deputados
da Assembleia Legislativa de Mato
Grosso do Sul (ALEMS) atribuem à
pandemia da Covid-19 a seriedade
que o problema exige. Agem
assim por respeito aos sul-matogrossenses, por se importarem
com a vida de cada pessoa deste
Estado. É por esse motivo que,
desde o início da pandemia,
os parlamentares apresentam,
analisam e votam proposições
consonantes com as orientações
médicas e em conformidade com

as demandas diversas, sobretudo
sociais, econômicas e sanitárias,
de Mato Grosso do Sul. Mesma
seriedade e respeito tem a Mesa
Diretora na condução interna da
Casa de Leis. Este informativo, que
chega à sexta edição, apresenta
um resumo desse trabalho,
que abarca, entre outras ações,
aprovações de leis importantes
no combate à pandemia, auxílio
aos municípios, contribuições ao
governo, empenho na definição
de prioridades na vacinação e
solidariedade com as famílias de
pessoas vitimadas pelo coronavírus.

Responsabilidade

Mesa Diretora prorroga período de
restrições para evitar contágio da Covid-19
Com o agravamento da pandemia da Covid-19 neste ano em
Mato Grosso do Sul, a Mesa Diretora da ALEMS decidiu estender
o período de medidas restritivas para evitar o contágio pelo novo
coronavírus. Continuam proibidos, na Casa de Leis, o atendimento
ao público e a realização, de forma presencial, de quaisquer
eventos coletivos, como sessões solenes, audiências públicas,
reuniões de lideranças partidárias e de frentes parlamentares,
visitação institucional e outros programas. Essas medidas têm
efeito até 15 de maio.
A decisão de seguir com as restrições está de acordo com a
postura do Parlamento durante toda a pandemia. Em suas ações
no combate ao novo coronavírus, a ALEMS tem se pautado pela
responsabilidade no cumprimento das recomendações médicas
e científicas e pelo respeito à saúde e à vida de todos os sulmato-grossenses.
Leia mais:
Mesa Diretora mantém restrições de acesso ao público na ALEMS

Do lado da verdade
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ALEMS enfrenta a pandemia com
atenção à ciência e respeito à vida

Os trabalhos na Casa de Leis são realizados sempre com atenção às orientações da ciência

“Infelizmente, ainda enfrentamos um momento difícil dessa
terrível enfermidade”, observa o presidente da Casa de Leis, Paulo
Corrêa. A consciência da realidade do deputado permeia todo
o Legislativo que, desde o início da pandemia, tem discutido e
aprovado medidas importantes ao enfrentamento da doença e
de seus impactos. “Desde o começo, a ALEMS tomou todas as
medidas necessárias para preservar a vida e a integridade física
de seus servidores, visitantes e parlamentares, e, ainda, contribuir
para que o Estado e municípios tivessem, e ainda possam ter,
condições de enfrentar a pandemia com mais efetividade”, afirmou
o presidente.
Isso tudo é feito em conformidade com o que diz a ciência. “Apesar
de todas as questões que geram debates acalorados, especialmente
nas redes sociais, sobre as regras de protocolos de saúde a serem
seguidas para evitar a proliferação do contágio, esta Casa de Leis
tem sido pautada pela ciência e pela verdade, com objetivo de
salvar vidas, sem nos esquecermos de trabalhar para que o Mato
Grosso do Sul possa, efetivamente, enfrentar a crise e retomar a
economia com pujança e desenvolvimento”, concluiu.

“Apesar de todas as questões
que geram debates acalorados,
especialmente nas redes sociais,
sobre as regras de protocolos de
saúde a serem seguidas para evitar
a proliferação do contágio, esta
Casa de Leis tem sido pautada pela
ciência e pela verdade”.
Dep. Paulo Corrêa
Presidente da ALEMS
Leia mais:
Um ano de pandemia: ALEMS enfrenta a Covid-19 com
respeito à ciência e à vida
ALEMS contribui para amenizar os efeitos da pandemia no Estado

União de forças

Com a ajuda do Legislativo, MS enfrenta a
pandemia e sinaliza recuperação econômica
Mato Grosso do Sul, como os demais estados brasileiros, enfrentam
sérios problemas relativos à pandemia da Covid-19, como leitos
lotados e aceleração do número de casos e de mortes. Essa
situação seria ainda mais crítica se não fossem medidas adotadas
pelo governo e que contaram com a contribuição da ALEMS.
“O Poder Legislativo Estadual tem sido um importante parceiro
do Governo Estadual no enfrentamento à Covid-19”, considera o
presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa.
A ajuda do Legislativo, que também se estende aos municípios,
acontece em várias frentes. “Desde o encaminhamento de
emendas para que os municípios pudessem ampliar sua rede de
tratamento de doentes e prevenção ao contágio, até aprovação
de medidas, como declaração do estado de calamidade pública,
para proporcionar ao gestor maiores condições de combater a
pandemia”, lista o presidente da ALEMS.
Paulo Corrêa enfatiza que a atividade dos parlamentares contribui
para a retomada econômica. “Os deputados têm apresentado
série de propostas, proposições, indicações que possam garantir
a Mato Grosso do Sul uma retomada consistente da economia. E
os números do desenvolvimento, geração de emprego, renda e
investimentos provam que estamos no caminho do crescimento.
Por isso, nosso Estado tem sido um modelo para o país”, finaliza.
Saiba:
MS ESTÁ ENTRE OS CINCO ESTADOS COM TENDÊNCIA
DE PIB ACIMA DO NÍVEL PRÉ-PANDEMIA
Conforme estudo da Tendências Consultoria Integrada, Mato
Grosso do Sul está entre os poucos estados que devem fechar
este ano com Produto Interno Bruto (PIB) acima do nível de
2019, período anterior à pandemia. São cinco os estados: além
de Mato Grosso do Sul, estão nesse grupo Pará, Mato Grosso, Rio
de Janeiro e Goiás.

Assembleia mais moderna
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Apesar da pandemia, obras na ALEMS
devem se encerrar até o final de 2022

As obras da ALEMS são executadas com atenção à acessibilidade

No primeiro ano de pandemia, a ALEMS teve, entre outros desafios,
o de dar continuidade às obras de modernização do prédio. Isso
não apenas foi realizado como também o cronograma deverá
ser cumprido e os trabalhos terminarem até 2022. Paralelo a
isso, a Casa de Leis funciona sem nenhum prejuízo às atividades
parlamentares, desenvolvidas com observância às normas de
biossegurança.
Com o andamento das obras em conformidade com o
cronograma, diversos setores já estão funcionando em novas
instalações. Além da atenção aos protocolos gerais de segurança
e das medidas de prevenção ao contágio da Covid-19, a reforma
na Casa de Leis contempla as necessidades de pessoas com
deficiência.
“Os desafios da Casa são continuar o
trabalho parlamentar mesmo de forma
híbrida, manter as votações em dia,
atendendo a população de Mato Grosso
do Sul. Como primeiro secretário ressalto o
nosso compromisso de encerrar as obras
até o final de 2022, seguindo
o cronograma previamente
estabelecido, com economia,
responsabilidade e respeito ao
patrimônio público”.
Dep. Zé Teixeira
1° secretário da ALEMS

Legislação
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A cada mês, uma nova lei para
combater a Covid-19

Nas sessões plenárias, os deputados aprovaram 11 leis de enfrentamento à pandemia

A ALEMS se apressou em dar respostas aos problemas relacionados
à pandemia da Covid-19. A primeira proposta foi apresentada no
dia 11 de fevereiro de 2020, uma semana depois do início daquele
ano legislativo. Desde então, os parlamentares aprovaram 12 leis,
o que equivale a uma nova norma a cada mês.
Além das leis já aprovadas pelos parlamentares e sancionadas
pelo governador, também há 15 propostas tramitando na Casa
de Leis em diferentes estágios, sendo que duas já passaram
pela segunda discussão.
De modo geral, as leis, sempre com atenção à ciência e às
necessidades socioeconômicas do Estado, objetivam contribuir
para o cumprimento da vacinação dos grupos prioritários, auxiliar
os servidores e os contribuintes na organização de suas contas,
permitir segurança a candidatos de concursos públicos, reduzir
o impacto financeiro no setor de transporte escolar, garantir a
saúde e a integridade de idosos, proteger crianças e mulheres
vítimas de violência, entre outras finalidades.

LEIS DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS
COMO A ALEMS CONTRIBUI PARA A REDUÇÃO DOS
IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID -19 ATRAVÉS DE LEIS

Determinação de medidas de proteção à população em geral
Proteção e segurança a participantes de concursos públicos
Ajuda na organização das finanças de servidores públicos
Facilitação na regularização de dívidas tributárias
Redução do impacto financeiro no setor de transporte escolar
Atenção a pessoas com deficiência internadas em
hospitais públicos e privados
Atenção à saúde e à segurança de idosos
Proteção à criança e à mulher vítimas de violência doméstica

Saiba:

PRIMEIRO PROJETO FOI APRESENTADO NO MESMO
DIA EM QUE A COVID RECEBEU ESSE NOME
Enquanto as pessoas, seguindo a normalidade de suas vidas,
preparavam-se para o feriado de Carnaval, que ocorreria na
semana seguinte, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
definia que a doença provocada pelo novo coronavírus se
chamaria Covid-19. Era 11 de fevereiro de 2020. Nessa mesma
data foi apresentado, em sessão da ALEMS, o primeiro projeto
de lei para combater a doença. Isso demonstra a sensibilidade,
a atenção e a rapidez do Parlamento no enfrentamento do
novo coronavírus.

Leia mais:
Um ano de pandemia: ALEMS enfrenta a Covid-19 com
respeito à ciência e à vida
Lei: Quem furar fila da vacinação contra Covid-19 será
punido em MS

Municípios

Deputados atendem prefeitos e prorrogam
estado de calamidade em 12 municípios
Desde o início da pandemia da Covid-19, a ALEMS tem buscado
meios de auxiliar os municípios. Entre esses mecanismos, está o
reconhecimento do estado de calamidade pública.
Apenas neste ano, os deputados já aprovaram a prorrogação do
reconhecimento da ocorrência do estado de calamidade pública
em 12 municípios. Essa situação excepcional se estende até 30
de junho.
Os municípios são os seguintes: Campo Grande, Rio Brilhante,
Ivinhema, Naviraí, Terenos, Ladário, Costa Rica, Batayporã,
Laguna Carapã, Douradina, Aparecida do Taboado e Três Lagoas.
Também pediram prorrogações Jardim e Glória de Dourados.
O município de Nova Alvorada do Sul solicitou neste ano, pela
primeira vez, o reconhecimento do estado de calamidade pública.
No ano passado, foram editados 52 decretos de reconhecimento
de estado de calamidade pública.
Saiba:
O reconhecimento do estado de calamidade pública nos
municípios tem importante efeito prático: autoriza os gestores
a aumentarem os gastos e os desobriga do cumprimento de
metas fiscais. Assim, eles podem aplicar mais recursos na
Saúde para o combate da pandemia da Covid-19. Essa situação
excepcional está prevista no artigo 65 da Lei Complementar
101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

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

Município – número do decreto legislativo
(data da publicação no Diário Oficial da ALEMS)
Municípios em estado de calamidade em 2020*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Inocência - 623/2020 (30/04)
Paranaíba - 625/2020 (14/05)
Cassilândia - 627/2020 (22/05)
Brasilândia - 628/2020 (28/05)
Água Clara - 629/2020 (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)
Rio Negro - 647/2020 (18/06)
Santa Rita do Rio Pardo - 649/2020 (18/06)
Itaporã - 650/2020 (18/06)
Ponta Porã - 651/2020 (18/06)
Juti - 652/2020 (18/06)
Caarapó - 653/2020 (25/06)
Rio Verde de Mato Grosso - 655/2020 (25/06)

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Iguatemi - 656/2020 (25/06)
Eldorado - 657/2020 (25/06)
Anaurilândia - 658/2020 (26/06)
Pedro Gomes - 660/2020 (02/07)
Deodápolis - 661/2020 (02/07)
Ribas do Rio Pardo - 663/2020 (09/07)
Bodoquena - 664/2020 (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)
Porto Murtinho - 677/2020 (03/09)
São Gabriel do Oeste - 678/2020 (03/09)
Coronel Sapucaia - 680/2020 (01/10)

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

Municípios em estado de calamidade até junho de 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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)

Municípios com pedidos de reconhecimento do estado de calamidade
1
2
3

Nova Alvorada do Sul
Jardim
Glória de Dourados

Leia mais:
Oficializada prorrogação do estado de calamidade em Três Lagoas
Estado de calamidade pública é estendido até 30 de junho em
Aparecida do Taboado
Mais dois municípios de MS têm calamidade pública prorrogada
Oficializada prorrogação de calamidade pública em
mais três municípios
Mesa diretora oficializa prorrogação de calamidade pública
em cinco cidades
ALEMS dá continuidade a ações que auxiliam municípios a
enfrentar pandemia

Vacina contra a Covid-19
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ALEMS aprova projetos com consciência
da importância da imunização

A vacina é a forma mais eficaz de se combater a Covid-19

A vacinação contra a Covid-19 recebe da ALEMS o tratamento
consoante ao que dizem os cientistas e às necessidades específicas
de parcelas da população. Recentemente, o governador Reinaldo
Azambuja sancionou a Lei 5.636, de autoria do deputado
Barbosinha (DEM), que trata sobre penalidades a serem aplicadas
pelo não cumprimento da ordem de vacinação dos grupos
prioritários, de acordo com a fase cronológica definida no plano
nacional e/ou estadual de imunização contra a Covid-19.
“Essa proposta que aprovamos vai pôr fim nos chamados furafila”, comentou o deputado Paulo Corrêa, presidente da ALEMS.
Ele também mencionou outro projeto que tramita, na Casa de
Leis, relativo à vacinação. “A Casa apresentou o projeto que coloca
toda rede de profissionais de educação do Estado como grupo
prioritário de vacinação, o que vai garantir segurança na volta às
aulas nos 79 municípios”, informou o parlamentar.
Além da lei e da proposta mencionadas pelo presidente da ALEMS,
tramita também um projeto de lei, que trata sobre a divulgação
dos vacinados no portal da transparência do Estado.
Confira a lei e os projetos em tramitação relativos à vacinação:
Lei 5.636/2021: Dispõe sobre penalidades a serem aplicadas pelo
não cumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários,
de acordo com a fase cronológica definida no plano nacional e/ou
estadual de imunização contra a Covid-19.
Projeto de Lei 32/2021: Dispõe sobre a obrigatoriedade da
divulgação das pessoas imunizadas contra a Covid-19, no
portal da transparência do Estado.
Projeto de Lei 34/2021: Dispõe sobre a prioridade para o
recebimento da vacina contra a Covid-19 para os
profissionais da educação.

Comunicação
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ALEMS combate a desinformação com
conteúdos objetivos e esclarecedores

Profissionais de Comunicação durante entrevista com o presidente da ALEMS

Em tempos de fake news e informações fragmentadas, a
Comunicação Institucional da ALEMS produz conteúdo e abre
espaço para especialistas esclarecerem dúvidas com objetividade
e rigor científicos. É o caso, por exemplo, de entrevista com
uma médica infectologista que falou no programa Perspectiva
sobre a eficiência das vacinas e outros assuntos relacionados à
prevenção à doença.
Além de conteúdos como esse, a Comunicação da ALEMS
desenvolve produtos diversos com atenção à pandemia. No site,
nas mídias sociais, no Rádio e na TV, há notícias diversas sobre
as atividades parlamentares de enfrentamento do coronavírus.
Constantemente, são publicadas informações e orientações
de utilidade pública, com atenção especial ao combate às fake
news. Todos os destaques semanais, o que inclui notícias de
eventos e ações de combate à Covid-19, são publicados na
newsletter “Ação ALEMS”.
Leia mais:
Panorama da imunização contra o coronavírus em
debate no Perspectiva

Respeito ao luto

Solidários ao sofrimento causado pela
Covid-19, deputados prestam condolências
às famílias por meio de Moções de Pesar
Sensíveis à dor de quem perdeu uma pessoa
querida para a Covid-19, os deputados
enviaram, desde o início da pandemia,
inúmeras mensagens de condolências
às famílias enlutadas. Apenas neste ano
legislativo, que começou em 2 de fevereiro,
foram requeridas à Mesa Diretora pelo
menos 38 Moções de Pesar destinadas a
familiares das vítimas do coronavírus. Isso
significa que foram votadas, em média, cinco
proposições desse tipo a cada duas sessões.
Essa quantidade, que ajuda a dimensionar
a importância dada pelos deputados
ao sofrimento causado neste triste
período de pandemia, relaciona-se a
algo, infinitamente, mais relevante: a vida.
Em cada Moção de Pesar, a Assembleia
Legislativa levou à família enlutada uma
palavra de carinho, de solidariedade, de respeito, uma palavra
de quem se importa com a vida dos que partiram e dos que
choram as tantas perdas provocadas pela Covid-19.
Leia mais:
Sensível ao luto na pandemia, ALEMS enviou, neste ano,
38 Moções de Pesar

Homenagem

Onevan de Matos: da criação do
Estado à luta contra a pandemia
“Quero reiterar para quem puder: fique
em casa. Aos demais cidadãos, não
deixem de usar máscara e evitar
aglomerações”. Essas palavras, que
atendem às recomendações médicas,
foram ditas pelo deputado Onevan de
Matos (1942-2020) e publicadas
na terceira edição deste informe.
O parlamentar elencou entre as
prioridades dos últimos meses
de sua atividade política o
enfrentamento da pandemia,
destinando
recursos
de
emendas a, pelo menos,
sete municípios. Além do
combate público à Covid-19,
Onevan também travou luta
pessoal contra a doença. Prestes a
completar 78 anos, o deputado faleceu no dia 13 de novembro,
uma sexta-feira. Foi a despedida do político que ajudou no
desenvolvimento de Mato Grosso do Sul desde a sua criação
– aos 35 anos, estava entre os 18 deputados da Assembleia
Constituinte (depois, Assembleia Legislativa) eleitos em 15 de
novembro de 1978, um mês após o nascimento do Estado.
Leia mais:
Projeto de lei homenageia deputado Onevan de Matos
Posse de Mara Caseiro é marcada pela emoção e
reconhecimento ao legado de Onevan
Sessão é levantada em homenagem póstuma ao
deputado Onevan de Matos
Assista:
Confira o vídeo em homenagem ao deputado Onevan de Matos,
clicando aqui.

Serviço

Não ao coronavírus e sim à vacina
Saiba como está a vacinação contra a Covid-19 em
Mato Grosso do Sul e em Campo Grande e fique
atento ao calendário de imunização.
Informações - Mato Grosso do Sul:
Acesse o site da Secretaria de Estado de Saúde (SES),
clicando aqui.
Informações - Campo Grande:
Acesse o site da Secretaria Municipal de Saúde
Pública (Sesau), clicando aqui.
Telefones: 2020-2170 ou 3314-9955
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