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Atividades presenciais 
Cidadão já pode marcar presença nos 
debates realizados na Casa de Leis

Cidadãos já podem voltar a participar, presencialmente, de eventos na Casa de Leis

Com o fim da restrição à presença do público externo, os 
cidadãos já podem retornar à ALEMS para participar das 
atividades realizadas na Casa. E na próxima semana, haverá 
duas audiências públicas, que oportunizarão o debate sobre 
importantes temas para a sociedade sul-mato-grossense. 
  
No dia 9, será realizada a audiência pública “Serviço de 
recapeamento da rodovia BR-060, trecho entre o trevo 
da rodovia BR-163 até o município de Chapadão do 
Sul”, proposta pelo deputado Paulo Corrêa (PSDB). O 
evento será no plenário da Casa de Leis com início às 9h. 
 
Também será realizada, na próxima semana, a audiência 
pública “Terceirização dos Serviços de Segurança Patrimonial 
nas Escolas Estaduais de MS”, proposta pelo deputado Pedro 
Kemp (PT). O evento acontecerá no plenário da ALEMS das 
13h30 às 17h do dia 11.
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Já é possível abrirmos as portas 
de nossas casas e da nossa Casa, 
a Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso do Sul (ALEMS).

O Parlamento que precisou se adaptar 
para continuar os trabalhos e que, 
desde o início, enfrenta a pandemia 
e seus impactos de forma efetiva, 
responsável e com atenção à vida, 
ingressa em importante momento: 
o da presença dos cidadãos. A 
presença é a partilha do lugar, é o 
olho no olho, é estar fisicamente no 
espaço que é de todos.

O retorno das atividades presenciais 
na Casa de Leis faz parte das 
mudanças possíveis nesta nova 

etapa da pandemia, que contabiliza 
queda acentuada de mortes. 
Mesmo sabendo que o vírus ainda 
circula entre nós e que a pandemia 
ainda não acabou, já podemos 
respirar um pouco mais e pensar 
sobre o que aprendemos.

E o que aprendemos? Respostas 
profundas e sinceras a essa 
pergunta podem estar na ponta 
do lápis, podem estar no encontro 
do papel com a imaginação e os 
sentimentos das crianças. E é assim, 
com traços e cores infantis, que 
este informativo se despede em 
sua décima edição após dois anos 
de divulgação das ações da ALEMS 
no combate ao coronavírus. 

Editorial
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Ao retornarem às atividades presenciais na Casa de Leis, os 
cidadãos irão encontrar um prédio com diversas melhorias 
e com mais acessibilidade. “A partir de maio, além das 
portas abertas, os sul-mato-grossenses terão uma Assembleia 
Legislativa muito mais moderna e acessível. Adequamos o prédio 
para que as pessoas possam ter livre acesso aos espaços comuns 
com mais segurança e comodidade”, afirmou o deputado Zé 
Teixeira (PSDB), 1º secretário ALEMS.

O deputado também frisou o apoio dos demais parlamentares 
na realização das obras. “Desde que assumi o cargo de 
1º secretário, sempre tive em mente que seria necessária 
uma readequação financeira, organizacional e estrutural da 
Assembleia Legislativa. Posso afirmar que todas as conquistas 
que tivemos até aqui só foram possíveis graças ao apoio de 
todos os membros da Mesa Diretora e dos demais deputados, 
da legislatura anterior e da atual”, disse. 

As reformas já foram finalizadas em vários setores. Nos dois últimos 
anos, foram reformadas as redes de energia elétrica, copas, 
banheiros, o plenário principal, pisos, forros 
do saguão, sistema hidráulico e de esgoto, 
sistemas de condicionadores de ar, 
construídas escadas de emergência, novas 
entradas, estúdios da Rádio e TV, além de 
outras várias readequações, sempre com 
atenção à acessibilidade.

Mais moderna e acessível
Reforma proporciona segurança e 
comodidade aos cidadãos

Reformas estão deixando a ALEMS mais confortável e segura para todos os cidadãos

“Os parlamentares sempre apoiaram a ideia da 
realização deste grande empreendimento 

e que esta seria uma das melhores 
formas de adequar nossos espaços 

para bem atender a população. Assim 
fizemos e hoje colhemos bons 

resultados de tudo que plantamos”.

Dep. Zé Teixeira 
1º Secretário da ALEMS

Com seus desenhos, crianças nos ensinam 
o que aprenderam na pandemia

Cores da vida

Fala do presidente
Com responsabilidade e atenção à ciência, a 
Casa do povo reabre as portas aos cidadãos
“Vamos reabrir as portas da nossa Casa, que é 
a Casa do povo”, disse o presidente da ALEMS, deputado Paulo 
Corrêa (PSDB). O retorno das atividades presenciais na Casa de 
Leis faz parte de um processo marcado pela responsabilidade e 
atenção às recomendações da ciência. 

“Seguimos todos os protocolos de biossegurança que a ciência 
nos indicou. Seguimos o Prosseguir do Governo do Estado”, 
afirmou o presidente. “Fizemos uma consulta aos deputados e à 
deputada [Mara Caseiro] sobre qual providência tomar conforme 
o que a ciência nos manda. Foi votado e aprovado que, a partir 
de maio, a Assembleia Legislativa reabra, não só para os 
deputados e funcionários que já estão vindo, mas também para o 
público de modo geral”, completou.

Nessa nova etapa, a Casa de Leis continuará, como sempre, 
seguindo as orientações médicas quanto à prevenção à Covid-19. 
“Vamos verificar a temperatura na entrada da Assembleia e seguir 
outros protocolos exigidos pela ciência. Haverá colocação, em 
vários locais, de álcool em gel, e as pessoas poderão ficar sem 
máscara, porque, por enquanto, foi isso que nos foi aconselhado”, 

listou o deputado Paulo Corrêa.

Dep. Paulo Corrêa 
Presidente da ALEMS

Leia mais:

De portas abertas, ALEMS volta a receber a população 
a partir do dia 2

Leia mais:

Reforma na ALEMS segue cronograma garantindo melhorias  
e mais acessibilidade

“A meta é uma Assembleia acessível”, diz 1º secretário em visita a 
obras da ALEMS

Reformas dão continuidade à modernização e segurança na ALEMS

Presidente e 1° secretário visitam obras de reforma e modernização 
da Casa de Leis

ALMS passa por reformas para se tornar mais acessível a pessoas 
com deficiência 

Com interlocução da ALEMS, Governo 
destina R$ 82 milhões a cidades de MS
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Recursos para a Saúde

Paulo Corrêa e outros deputados no evento de assinatura para liberação de recursos aos municípios

É nos municípios que a vida acontece. É onde as pessoas 
moram e onde são afetadas, de forma imediata, por todos os 
problemas. Por isso, é fundamental a parceria do Estado com 
os municípios, como tem ocorrido em Mato Grosso do Sul, 
com apoio e participação do Legislativo. 

No dia 31 de março deste ano, o Governo do Estado assinou 
termos e protocolos para destinação de recursos para obras e 
para a saúde pública dos municípios de Dourados e Coronel 
Sapucaia. O repasse contou com a articulação dos deputados 
estaduais.Os recursos somam R$ 82 milhões, sendo R$ 70,2 
milhões para Dourados e R$ 12 milhões para Coronel Sapucaia. 

“É o Governo do Estado investindo nos municípios para 
melhorar diretamente a vida do cidadão sul-mato-grossense”, 
afirmou o deputado Paulo Corrêa, presidente da ALEMS, na 
ocasião da formalização dos repasses.

A ajuda aos municípios também ocorre em forma de emendas 
parlamentares. No ano passado, os deputados destinaram R$ 
36 milhões para as prefeituras cobrirem despesas com a Saúde. 
Em 2021, os recursos, também de emendas, foram de R$ 24,8 
milhões para a Saúde dos municípios.

Leia mais:

Com interlocução da ALEMS, municípios recebem recursos para 
obras e saúde

Socorro às prefeituras
ALEMS atendeu 52 municípios com 
aprovação de calamidade pública

Durante toda a pandemia, a ALEMS sempre se atendeu à situação 
dos municípios e se preocupou em atender suas solicitações. 
Um dos pedidos fundamentais é o de aprovação da ocorrência 
de estado de calamidade pública, que permitiu às prefeituras 
destinação maior de recursos para a Saúde, com o objetivo de 
reduzir os problemas causados pela Covid-19.

Neste ano, foram publicados dois Decretos Legislativos - 743 
e 745 - que prorrogaram a situação de calamidade, por causa 
da pandemia, nos municípios de Campo Grande e Jardim, 
respectivamente. Jardim permanece nesse estado especial até 31 
de julho. No caso da Capital, a ocorrência finalizou no dia 31 de 
março.

Até dezembro do ano passado, 17 municípios estavam em estado 
de calamidade pública. Em 2020, somaram 52 os municípios 
nessa situação, em decorrência da pandemia da Covid-19.

O reconhecimento do estado de calamidade pública possibilita 
aos prefeitos a destinação de recursos para atender às demandas 
emergenciais da pandemia sem o descumprimento da Lei 
Complementar 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Veja abaixo os municípios de MS que tiveram o estado de 
calamidade pública reconhecido pela ALEMS durante a pandemia:
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Leia mais:

Decreto da ALEMS prorroga calamidade pública na 
cidade de Jardim

Legislativo prorroga estado de calamidade pública 
em Campo Grande

Servidores retomaram as atividades 
deste ano com testes de Covid-19
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Atenção à saúde

Servidores realizaram teste de Covid em fevereiro, no início do ano legislativo

A ALEMS retomou as atividades deste ano com atenção à 
saúde dos servidores, de modo especial no que diz respeito 
ao contágio da Covid-19. Nos dias 8 e 9 de fevereiro, a Casa 
de Leis em parceria com a Federação das Indústrias de Mato 
Grosso do Sul (Fiems), realizou testes nos servidores. 

Na solenidade de abertura, estiveram presentes o presidente 
da ALEMS, Paulo Corrêa, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, 
e o secretário de Saúde, Geraldo Resende. “Agradeço essa 
parceria com o setor privado, por meio da Fiems. Cada pessoa 
aqui é importante. Importante para nós, para seu setor e para 
sua família”, disse o deputado Paulo Corrêa.

Leia mais:

ALEMS realiza testagem da Covid-19 em servidores nesta terça e 
quarta-feira

Assista ao vídeo da TV ALEMS:
Servidores da ALEMS são testados para a Covid-19

Durante toda a pandemia, a Comunicação Institucional da 
ALEMS se atentou a pautas de interesse público relativos à 
Covid-19. Foram publicadas reportagens especiais no site e 
produzidos programas na Rádio e na TV ALEMS com entrevistas 
de especialistas sobre diversos assuntos relacionados aos 
problemas dos cidadãos em tempo de coronavírus. 

Em fevereiro deste ano, o programa “Vida Saudável”, da Rádio 
ALEMS, conversou com a infectologista pediatra, Ana Lucia 
Tognini, sobre a importância da vacinação contra a Covid-19 
em crianças de 5 a 11 anos. Outro assunto abordado, no início 
do ano, foi sobre as variantes do coronavírus. O problema foi 
discutido com a infectologista Sílvia Fonseca, no programa 
“Perspectiva”, da TV ALEMS. 

Vários outros temas referentes à Covid-19 fizeram parte das 
pautas da programação da TV e da Rádio ALEMS. 

No site, foram publicadas reportagens especiais sobre 
problemas provocados ou agravados pela pandemia e sobre 
como as pessoas precisaram adaptar suas rotinas. Os desafios 
da maternidade e da paternidade e o cuidado com a saúde 
mental foram alguns dos assuntos. 

Reportagens abordam o cotidiano dos 
cidadãos em tempo de pandemia

Comunicação
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Comunicação da ALEMS produz vários conteúdos de interesse público ligados à pandemia

Leia mais:

Desafios da variante Ômicrom em debate no Programa Perspectiva

Vida Saudável entrevista especialista sobre a vacina contra 
Covid-19 em crianças

Leia mais:

Lei: Dia Estadual em Memória das Vítimas da Covid-19  
é instituído em MS

Lei: Hospitais devem criar serviço de acolhimento de familiares 
durante pandemia

Com aprovação de leis, ALEMS demonstra 
respeito às pessoas  

Legislação

Sensibilidade e respeito às pessoas. Essas são as características 
fundamentais das leis aprovadas neste ano pela ALEMS relativas 
ao enfrentamento da pandemia. São duas novas normativas: 
as leis 5.840/2022 e a 5.826/2022, de autorias respectivas dos 
deputados Professor Rinaldo (Podemos) e Barbosinha (PP).

Aprovada em março, a Lei 5.840/2022 instituiu em Mato Grosso 
do Sul o Dia Estadual em Memória das Vítimas da Covid-19, a ser 
celebrado, anualmente, em 31 de março.  Nessa data, em 2020, 
a doença tirou a vida de Eleuzi Nascimento, 64 anos. Ela foi a 
primeira pessoa a falecer no Estado em decorrência da Covid-19.

A outra lei aprovada pelos parlamentares neste ano também se 
relaciona ao respeito do Legislativo aos familiares e amigos de 

pacientes com Covid-19. A 
Lei 5.826/2022 determina 
que os hospitais e outras 
unidades de saúde 
ofereçam serviço de 
informação e acolhimento 
às famílias de pessoas 
internadas com doenças 
infectocontagiosas, durante 
endemias, epidemias ou 
pandemias.

Desde 2020, os deputados 
aprovaram 55 leis, que 
objetivam combater os 
impactos da pandemia 
nas vários segmentos da 
sociedade.

5.826/2022: 
Obriga os hospitais a 
oferecerem serviço de 
informação e acolhimento 
a familiares de pessoas 
internadas com doenças 
infectocontagiosas. 

5.840/2022: 
Institui o Dia Estadual em  
Memória das Vítimas da 
Covid-19.

LEIS APROVADAS NESTE ANO

RESPEITO ÀS VÍTIMAS  
      E SEUS FAMILIARES

Fontes: ALEMS

 Água Clara 
 Anaurilândia 
 Aparecida do Taboado 
 Aquidauana 
 Aral Moreira 
 Batayporã 
 Bela Vista
 Bodoquena
 Bonito
 Brasilândia 
 Caarapó 
 Campo Grande 
 Cassilândia
 Chapadão do Sul 
 Coronel Sapucaia
 Costa Rica 
 Coxim
 Deodápolis 

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -

19 -
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24 -
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26 -
27 -
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30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -

37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -

 Dois Irmãos do Buriti
 Douradina 
 Eldorado 
 Fátima do Sul 
 Figueirão
 Glória de Dourados 
 Guia Lopes da Laguna 
 Iguatemi 
 Inocência 
 Itaporã 
 Ivinhema
 Jardim 
 Juti 
 Ladário
 Laguna Carapã 
 Miranda 
 Naviraí 
 Nioaque

 Nova Andradina
 Paranaíba 
 Pedro Gomes 
 Ponta Porã 
 Porto Murtinho
 Ribas do Rio Pardo
 Rio Brilhante 
 Rio Negro 
 Rio Verde de Mato Grosso 
 Santa Rita do Rio Pardo 
 São Gabriel do Oeste
 Selvíria
 Sidrolândia 
 Terenos
 Três Lagoas
 Vicentina

Leia mais:

Combate ao coronavírus: Com cores da infância, 
informativo se despede na 10ª edição

Danilo Orsini, 7 anos

Yasmin Souza Paulino de Queiroz, 9 anos

Pedro Takazono Zenteno, 7 anos

Miguel Amaro Marques, 7 anos

João Rafael de Nadai, 7 anos

Catarina Kohl, 4 anos

Joaquim Amaro Dib, 6 anos

Antonella  Gimenes Dionello, 7 anos

Ana Beatriz Kohl (AnaBê), 9 anos

Maria Vitória Nassar (Mavi), 10 anos

Alice Talisie Simplicio Jara, 5 anos

“Vamos reabrir as portas 
da nossa Casa, que é 
a Casa do povo.  
Eu quero convidar toda 

população de Mato 
Grosso do Sul para 
estar presente aqui 
conosco, porque 
vai ser um grande 
momento para nós 
novamente, 
graças a Deus”.

Dia dos Pais: Um novo olhar sobre a paternidade em tempos de 
pandemia

Agosto Verde: ALEMS reforça apoio a atividades de enfrentamento 
à depressão

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

Setembro Amarelo: Combate ao suicídio é preocupação constante 
na ALEMS

Agosto Verde: Em tempos de pandemia, ALEMS realça o combate 
à depressão
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https://al.ms.gov.br/Noticias/98395/bagosto-verde-b-em-tempos-de-pandemia-alems-realca-o-combate-a-depressao

