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Editorial
Para que possamos passar e
superar, da melhor maneira
possível,
este
período
de
pandemia
do
novo
coronavírus, a Assembleia
Legislativa de Mato Grosso do
Sul (ALEMS), segue atuando
em diversas frentes. A máxima
das ações é salvar vidas, como
enfatiza o deputado Paulo
Corrêa (PSDB), presidente
da Casa de Leis. E, para isso,
o Parlamento continua os

trabalhos,
adaptando-os
em atenção às medidas de
prevenção. Neste “ALEMS no
combate ao coronavírus”,
que chega à terceira edição,
você poderá conferir resumo
do que o Parlamento sulmato-grossense tem feito
para combater os impactos
da pandemia da Covid-19,
buscando contribuir para a
superação deste momento
com prioridade à vida.

Atuação da ALEMS

“Nossa máxima é salvar vidas”, afirma Paulo
Corrêa sobre as ações contra a Covid-19
Salvar vidas – essa é a máxima que sustenta as ações da ALEMS no
combate à pandemia da Covid-19, conforme enfatiza o presidente
da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB). As medidas têm
sido adotadas com responsabilidade, com consulta a especialistas,
a pessoas com conhecimento técnico e científico.
“Desde o começo da pandemia, procuramos ouvir especialistas,
como o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, o secretário estadual de
saúde, Geraldo Resende, pessoas com experiência e conhecimento
técnico e científico, bem como o corpo médico da Casa, para embasar
nossas decisões, sempre mantendo a máxima de que o importante
é salvar vidas. Preservar a saúde de servidores,
parlamentares e população que diariamente
frequenta o legislativo estadual, tem sido nosso
objetivo, sem nos esquecer de toda atuação
legislativa, na apresentação de requerimentos,
indicações e projetos de lei, que auxiliam no
combate à pandemia, e, ainda, na destinação
de emendas que somaram mais de
R$ 20 milhões e já foram entregues aos
79 municípios de MS para o
enfrentamento ao coronavírus.”
Dep. Paulo Corrêa
Presidente da ALEMS

Continuidade dos trabalhos

Assembleia não parou mesmo com a
pandemia, enfatiza 1º secretário
Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, a ALEMS não
parou, conforme enfatiza o 1º secretário da Casa de Leis,
deputado Zé Teixeira (DEM). “Adequamos a Casa nas condições
de biossegurança exigidas pela Prefeitura de Campo Grande,
Secretaria de Estado de Saúde e Ministério
da Saúde”, afirmou. Ele acrescentou
que as reformas também continuam e
“quando tudo isso passar, a população
terá acesso a uma Assembleia ainda mais
moderna”. O parlamentar mencionou,
ainda, suas ações no enfrentamento à
Covid-19, destacando o Projeto de Lei
91/2020, que prevê o afastamento
remunerado de servidoras estaduais
vítimas de violência sexual, familiar
ou doméstica.

Deputado Zé Teixeira
1º secretário

Trabalho legislativo

A cada duas sessões, um projeto de lei para
combater a Covid-19
Os deputados seguem com intensa atuação no combate ao
novo coronavírus e seus impactos. Apenas em junho, foram
apresentados pelos parlamentares seis projetos de lei, que
abrangem diversas áreas e setores atingidos, mais fortemente,
pelos efeitos da pandemia. A média é de um projeto a cada duas
sessões. Entre outros temas, as propostas tratam sobre medidas
de prevenção da mortalidade materna, infantil e fetal durante a
pandemia, concessão de auxílio emergencial a motoristas e direito
a acompanhantes a pessoas com deficiência quando internadas.
Leia mais:
Felipe Orro propõe instalação de túneis de descontaminação no
estado
Projeto estabelece diretrizes para redução da mortalidade materna
infantil e fetal
Escolas com aulas presenciais poderão ter aferição obrigatória de
temperatura
Motoristas de transporte escolar poderão receber auxílio financeiro,
prevê projeto de lei
Projeto prevê isenção do ICMS sobre medicamentos utilizados no
combate a Covid-19
Pessoas com deficiência podem ter acompanhante em hospitais
mesmo na pandemia

Responsabilidade fiscal

ALEMS reconhece calamidade pública em
mais da metade dos municípios de MS
Desde março, a ALEMS já reconheceu a ocorrência do estado de
calamidade pública em Mato Grosso do Sul e em 40 municípios,
o que corresponde a mais da metade das prefeituras do estado.
A ocorrência de calamidade pública permite ao Estado e
municípios o cumprimento da Lei Complementar 101/2000, a
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Na situação excepcional,
instalada pela pandemia do novo coronavírus, há despesas
expressivas em alguns setores, sobretudo em saúde, e queda
acentuada de receita, o que compromete os resultados fiscais.
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Decretos Legislativos de reconhecimento da ocorrência do estado de
calamidade pública:
Número (data da publicação no DO ALEMS) – município
1 - 622/2020 (22/04) - Campo Grande
2 - 623/2020 (30/04) - Inocência
3 - 624/2020 (30/04) - Glória de Dourados
4 - 625/2020 (14/05) - Paranaíba
5 - 626/2020 (14/05) - Batayporã
6 - 627/2020 (22/05) - Cassilândia
7 - 628/2020 (28/05) - Brasilândia
8 - 629/2020 (28/05) - Água Clara
9 - 630/2020 (28/05) - Fátima do Sul
10 - 632/2020 (04/06) - Rio Brilhante
11 - 633/2020 (05/06) - Aral Moreira
12 - 634/2020 (04/06) - Guia Lopes da Laguna
13 - 635/2020 (04/06) - Naviraí
14 - 636/2020 (10/06) - Costa Rica
15 - 637/2020 (10/06) - Chapadão do Sul
16 - 638/2020 (10/06) - Sidrolândia
17 - 639/2020 (10/06) - Douradina
18 - 640/2020 (10/06) - Jardim
19 - 644/2020 (18/06) - Aquidauana
20 - 645/2020 (18/06) - Bonito

21 - 646/2020 (18/06) - Miranda
22 - 647/2020 (18/06) - Rio Negro
23 - 648/2020 (18/06) - Laguna Carapã
24 - 649/2020 (18/06) - Santa Rita do Rio Pardo
25 - 650/2020 (18/06) - Itaporã
26 - 651/2020 (18/06) - Ponta Porã
27 - 652/2020 (18/06) - Juti
28 - 653/2020 (25/06) - Caarapó
29 - 654/2020 (25/06) - Aparecida do Taboado
30 - 655/2020 (25/06) - Rio Verde de Mato Grosso
31 - 656/2020 (25/06) - Iguatemi
32 - 657/2020 (25/06) - Eldorado
33 - 658/2020 (26/06) - Anaurilândia
34 - 660/2020 (02/07) - Pedro Gomes
35 - 661/2020 (02/07) - Deodápolis
36 - 662/2020 (02/07) - Ivinhema
37 - 663/2020 (09/07) - Ribas do Rio Pardo
38 - 664/2020 (09/07) - Bodoquena
39 - 665/2020 (09/07) - Bela Vista
40 - 666/2020 (09/07) - Terenos

Renegociação de dívidas

Emenda coletiva aumenta prazo para adesão
a Refis e ajuda empresas em crise
Assinada pelos 24 deputados da ALEMS, emenda coletiva ao
Projeto 107/2020, do Poder Executivo, aumentou o prazo para os
contribuintes regularizarem suas dívidas com o Governo do Estado,
com condições especiais do Programa de Recuperação Fiscal
(Refis). A medida tem grande importância, sobretudo econômicofinanceira, em cenário de crise generalizada, provocada e agravada
pela pandemia da Covid-19. Com a emenda, a adesão ao Refis,
que se encerraria em 15 de junho, estende-se, agora, até 30 de
setembro.
“Fomos ao Executivo e o governador Reinaldo Azambuja permitiu que a
gente entrasse com uma emenda com o objetivo de estender o prazo,
que encerraria em 15 de junho, até dia 30 de setembro, com todas as
possibilidades. Importante dizer, o valor que poderá ser negociado. Em
vez de até R$ 1 milhão, estamos indo até R$ 15 milhões.”
Deputado Paulo Corrêa
Presidente da ALEMS

Para acessar o Projeto de Lei 107/2020, clique aqui.
Leia mais:
Emenda coletiva da ALEMS estende até 30 de setembro
prazo de adesão ao Refis

Mesa Diretora

Com atenção à saúde, ALEMS prorroga
período de medidas de prevenção
Com o objetivo de proteger a saúde dos servidores, dos
parlamentares e da população de modo geral, a Mesa Diretora da
ALEMS tem adotado série de medidas, como as previstas no Ato
17/2020. Publicado na edição de 25 de junho do Diário Oficial do
Legislativo, este Ato atualizou as ações de prevenção de contágio
pelo novo coronavírus, permanecendo suspensos, até o dia 31 de
agosto, os eventos coletivos e de atendimento ao público.
Leia mais:
Ato da Mesa prorroga as medidas de prevenção
à Covid-19 até o dia 31 de agosto.
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Teste da Covid-19

Como forma de intensificar os cuidados na prevenção à Covid-19,
A ALEMS realizou testes com servidores, terceirizados e deputados
que estão trabalhando presencialmente na Casa de Leis. Os testes
rápidos foram fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde e a
coleta e análises dos materiais, feitas pelo Corpo de Bombeiros.

Comunicação
Comunicação da Casa de Leis intensifica veiculação
de temas de interesse público ligados à pandemia

Temas de interesse social relacionados à pandemia estão
presentes na produção jornalística da Comunicação da
ALEMS. Nos programas da Rádio e da TV, especialistas em
várias áreas, como Saúde, Direito e Psicologia, têm abordado
assuntos importantes, como os cuidados de higiene pessoal,
a preservação da saúde mental e a atenção às pessoas
mais frágeis, como os idosos. Declarações dos deputados
estaduais, ao longo de toda a programação, reforçam
a necessidade da união de esforços para a prevenção.
Campanha institucional da ALEMS, veiculada diariamente,
defende o uso de máscaras por todos que necessitam sair de
casa neste momento. Já nas mídias sociais do Legislativo, há
também postagens de utilidade pública e orientação, bem como
de combate às fake news. Por meio dos canais digitais e do site
institucional, é possível acompanhar, ainda, as transmissões
das sessões plenárias e conhecer em detalhes os projetos que
tramitam na Casa de Leis. Os assuntos de destaque são reunidos
na Newsletter semanal, ampliando o acesso dos cidadãos ao que
acontece no Poder Legislativo.
Acesse:

Site ALEMS
Rádio ALEMS
TV ALEMS

Corona Vidas

Projeto, que tem parceria da ALEMS, garante
entrega de mais de 40 mil protetores faciais
Mais de 40 mil protetores faciais, os chamados face shields,
estão sendo destinados a entidades, comunidades indígenas
e trabalhadores por meio do Projeto Corona Vidas, iniciativa
da sociedade civil em parceria com o Poder Público. No dia 9
desde mês, durante sessão ordinária na ALEMS, foi realizada
entrega simbólica dos equipamentos. A reunião foi presidida pelo
1º vice-presidente da Casa de Leis, Eduardo Rocha (MDB), e contou
com a participação de outros dois deputados: Herculano Borges
(Solidariedade) e Lidio Lopes (PATRI).
Leia mais:
Parceria da ALEMS e entidades garante a entrega de
40 mil protetores faciais.

Com a palavra
Deputados falam de esperança e lembram dos cuidados
necessários para superarmos este momento tão difícil.

“Nós deputados fazemos parte desta luta contra este
mal, que é o novo coronavírus. É importante que
todos nós, cidadãos sul-mato-grossenses, de mãos
dadas, lutemos contra esse mal. Temos que tomar
o cuidado devido, pois está aumentando muito o
número de óbitos e de infectados. Mas não fique
com medo ou desesperado, não entre em pânico,
pois juntos nós vamos vencer. Isso vai passar.”
Dep. Antônio Vaz (Republicanos)
“Diante do efeito devastador que a pandemia
da Covid-19 está trazendo à população é
extremamente importante propor ações
emergenciais específicas, focadas na prevenção
da contaminação e que auxiliem as pessoas
a superar essa crise, e é isso que temos feito
nesta Casa, através do nosso mandato. Com
trabalho, força e fé vamos vencer essa crise na
saúde. Dias melhores virão. É preciso a
colaboração de todos nessa hora.”
Dep. Barbosinha (DEM)
“Quero pedir a cada cidadão sul-mato-grossense
que tome os devidos cuidados. Nós sabemos que é
impossível alguns deixarem de trabalhar, de ganhar
o pão de cada dia, mas cada um de nós pode evitar
alguns comportamentos, como aglomeração, rodinha
de tereré, festas. Este é um apelo para que tenhamos
vida e possamos salvar os nossos semelhantes,
principalmente nossos idosos, pessoas do grupo de
risco. É uma responsabilidade de todos nós.”
Dep. Cabo Almi (PT)

“Convido você para entrar nesta missão contra
o coronavírus. Evite aglomeração, use máscara,
álcool em gel e lave as mãos, informe-se pelas
redes oficiais e não espalhe fake news. Se você
atende pessoas, seja no comércio, serviço ou
órgão público, adote todas as medidas para
proteger a sua equipe e seus clientes.
O momento é de unir esforços, zelar
pela saúde e pelo futuro de todos.”
Dep. Capitão Contar (PSL)

“Para que juntos possamos passar por essa crise,
é fundamental que as pessoas se conscientizem
a respeito do vírus, cumpram as regras sociais,
respeitem e adotem todas as medidas de higiene
recomendadas. É importante frisar que aliar a
economia à saúde é o melhor caminho para todos,
com ações equilibradas para assim recuperar a
economia e fazer nosso Brasil crescer.”
Dep. Coronel David (PSL)

“No início da pandemia, a Assembleia Legislativa
discutiu com o Executivo a liberação de R$ 20
milhões em emendas aos municípios para o
combate da Covid-19. A gente vem aprovando
decretos de calamidade pública aos municípios
que solicitaram. Mas não podemos esquecer que
cada um tem que fazer sua parte. Creio que vamos
vencer este problema, se Deus quiser, mas quem
puder fique em casa e quem não tiver
como se cuide e se proteja.”
Dep. Eduardo Rocha (MDB)

“A Assembleia Legislativa tem sido atuante
nesse período de pandemia. Diversas medidas
têm sido adotadas pela Mesa Diretora para
proteger a população, os servidores públicos e
os parlamentares. A atuação dos 24 deputados
estaduais tem sido essencial para combater a
propagação da doença em Mato Grosso do Sul.
Cuidar da saúde de todos os cidadãos é uma
tarefa que exige coragem para fazer as
mudanças necessárias.”
Dep. Evander Vendramini (PP)

“Desde que as medidas de distanciamento social
foram implantadas em Mato Grosso do Sul,
apresentei várias proposições visando amenizar os
impactos econômicos provocados pela pandemia
da Covid-19. São propostas que visam garantir o
fornecimento de bens essenciais, como água e luz,
e criação de Fundo Emergencial para assistência a
famílias em situação de vulnerabilidade.”
Dep. Felipe Orro (PSDB)

“A Assembleia Legislativa tem tomado todas as
medidas indicadas pelo Ministério da Saúde,
trabalhando com contingente mínimo presencial,
realizando a testagem de deputados e servidores, e
aprovando projetos estratégicos de forma remota.
A Covid-19 é uma doença muito séria. Todos
os esforços estão sendo feitos pelo Governo e
prefeituras, mas todos nós temos de fazer a nossa
parte. O momento é delicado, mas juntos
vamos conseguir. Vai passar.”
Dep. Gerson Claro (PP)
“Neste mês, geralmente, as temperaturas baixam,
o que é propício para a proliferação de vírus. Por
isso, nunca é demais lembrar os cuidados em
relação à Covid-19, como limpeza das mãos,
uso de máscaras e distanciamento social. Tenho
percebido muitas pessoas se aglomerando e se
esquecendo desses cuidados básicos. Fica aqui o
nosso alerta para que possamos passar o quanto
antes esse período nebuloso. Não tenho dúvida
que sairemos muito mais fortalecidos.”
Dep. Herculano Borges (Solidariedade)
“O trabalho em relação ao combate à
Covid-19 foi voltado para ampliação do
investimento em saúde. Destinei R$ 1,5
milhão em emenda parlamentar para diversos
municípios investirem diretamente no custeio
da saúde, com a compra de máscaras, luvas,
equipamentos de proteção dos profissionais
da saúde, medicamentos e outros dispositivos
que permitem a melhoria na qualidade de
atendimento à população.”
Dep. Jamilson Name (Sem partido)

“Este assunto preocupa a todos, mas deveria
preocupar de maneira comum e harmônica.
Sem dúvida, temos um único inimigo comum
neste momento, que é o coronavírus. Com os
enfrentamentos que nós, Assembleia Legislativa
de Mato Grosso do Sul e o Governo do Estado,
acredito que estamos vencendo. Mato Grosso do
Sul apresenta boas taxas, mas a população precisa
tomar cuidado para que nós consigamos
manter esses índices.”
Dep. João Henrique (PL)

“Nós vivemos um período de isolamento no início
da pandemia e com isso o Estado não foi atingido
de uma maneira tão agressiva. Porém, nesse
momento, tenho um grande receio. Por isso peço
a você, cidadão sul-mato-grossense, cuide-se, se
precisar sair, use álcool em gel, máscara e evite
aglomeração. Não deixe o desânimo tomar conta.
Tudo isso vai passar, mas precisamos estar atentos
às nossas atitudes. Faça isso por você e pelas
pessoas que ama.”
Dep. Lidio Lopes (PATRI)

“Desde antes da chegada da Covid-19 em nosso
Estado, tenho trabalhado para conseguir recursos
via emendas para fazer investimentos na área da
Saúde em várias cidades de Mato Grosso do Sul,
fortalecendo assim o sistema de saúde pública
e o combate ao novo coronavírus. Até tudo isso
passar, a solidariedade é a nossa arma contra
o vírus. Vamos ter esperança e acreditar que
tempos melhores virão. Use máscara, higienize
suas mãos e, se puder, fique em casa.”
Dep. Lucas de Lima (Solidariedade)

“Nós tivemos produtividade alta do nosso
trabalho como deputado estadual. Entre os
projetos que apresentei relacionados à pandemia
do novo coronavírus, está, por exemplo, o
de combate à situação de violência contra as
mulheres, crianças e idosos. Também atuei para
que o Governo do Estado destinasse recursos ao
combate da pandemia. Não sabemos quando
isso vai terminar, mas temos que nos unir neste
momento. A palavra de ordem é solidariedade.“
Dep. Marçal Filho (PSDB)
“Esse é um período de transformação e de
adaptação, por isso entendo ser necessária a
observação dos novos hábitos e a promoção de
iniciativas que ajudem o cidadão a enfrentar a
pandemia. Recentemente, apresentei um projeto
de lei pedindo que o falecimento de servidores
públicos, civil ou militar, por Covid-19 adquirido
em serviço, passe a ser reconhecido como
acidente de serviço para fins de pagamento
de pensão especial.“
Dep. Marcio Fernandes (MDB)

“Vivemos tempos difíceis e a Assembleia
Legislativa trabalha questões muito
importantes, mesmo virtualmente. A
alternativa tem prejudicado um pouco o
andamento, mas seguimos confiantes
de que unidos venceremos esta luta.”
Dep. Neno Razuk (PTB)

“Neste momento difícil que a pandemia faz vítimas
em todo o mundo, priorizei a destinação de emendas
parlamentares para ações de Saúde. Conforme as
reivindicações que recebi, assegurei recursos para
os municípios de Taquarussu, Tacuru, Iguatemi, Sete
Quedas, Novo Horizonte do Sul, Selvíria e Dois Irmãos
do Buriti. No mais, quero reiterar para, quem puder,
fique em casa. Aos demais cidadãos, não deixem de
usar máscara e evitar aglomerações.”
Dep. Onevan de Matos (PSDB)
“Mantemos a fé, a esperança de que essa união de
forças da ciência mundial resultará, em breve, se Deus
quiser, numa vacina capaz de devolver à humanidade
um senso maior de paz e coragem. Tenho certeza que a
desesperança dará lugar à confiança. Reforçamos neste
momento de crise o compromisso de trabalhar por
Mato Grosso do Sul, crendo não apenas na força desse
pujante Estado, mas na verdade de que tão certo como
a tempestade é a bonança.”
Dep. Paulo Corrêa (PSDB)

“A Assembleia Legislativa tem dado exemplo de
responsabilidade e compromisso com a saúde pública:
primeiro, suspendendo as atividades presenciais;
segundo, aprovando projetos; terceiro, destinando mais
de 20 milhões em emendas aos municípios. Agora,
deixo meu apelo para que adotemos as medidas
de proteção individual e coletiva. Façamos nossa
parte. Juntos, enfrentaremos as dificuldades e
construiremos um novo tempo de
esperança e fraternidade.”
Dep. Pedro Kemp (PT)

“Todas as ações de enfrentamento que a
Assembleia Legislativa promoveu foi sempre
com o objetivo de resguardar a saúde da nossa
população, sobretudo as pessoas do grupo de
risco, e também para combater algo tão sério
e inédito como o novo coronavírus. Eu tenho
certeza que a população do Mato Grosso do
Sul pode contar com o Poder Legislativo que
fará o possível para sairmos muito mais
fortes dessa pandemia.”
Dep. Professor Rinaldo (PSDB)

“Através do trabalho conjunto e de ações
estratégicas, conseguiremos vencer a Covid-19
e avançar nas medidas de proteção a vida e a
economia. Como deputado estadual, tenho
trabalhado de forma intensa, colocando nosso
mandato como um ponto de apoio junto à
Secretaria Estado de Saúde e ao Governo do
Estado, buscando contribuir para que os nossos
municípios e a nossa população possam superar
o mais breve possível essa pandemia.”
Dep. Renato Câmara (MDB)

“Vivemos um dos momentos mais difíceis de
nossa história atual, mas acredito que com fé
em Deus e perseverança vamos superar mais
essa grande dificuldade. O tempo também é de
muito aprendizado, readequações necessárias
na vida de todos e, no que for possível e couber
a mim, podem contar com o deputado
Zé Teixeira. Juntos somos mais fortes.”
Dep. Zé Teixeira (DEM)

Leia mais:
Combate à Covid-19: Deputados falam de esperança e da
necessidade de cuidados

Serviço

Salve vidas, doe sangue
Sabe aquela palavrinha muito falada neste período
de pandemia – “solidariedade”? Também tem
se falado bastante em “salvar vidas”. Que tal
transformar palavras em ação? E para salvar vidas,
você não precisa ser um super-herói ou uma superheroína. Basta um gesto simples: doar sangue.
O Hemosul, em Campo Grande, está com estoque
de sangue muito baixo, em nível de alerta. Durante
este período de pandemia, as doações podem ser
agendadas por telefone.
Hemosul
Av. Fernando Côrrea da Costa, n° 1304 - Cep 79004-310
Campo Grande-MS - Tel (67) 3312-1500
Os agendamentos podem ser feitos pelos telefones:
(67) 3312-1516, (67) 3312-1529 ou (67) 99298-6316
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