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Editorial
Dor da perda de um familiar ou amigo,
medo do contágio, sofrimento
com a doença, internação em UTI,
temor da morte, isolamento social,
distanciamento de pessoas queridas,
redução da renda, desemprego...
Isso tudo, provocado pela pandemia
da Covid-19, impacta, fortemente,
na saúde mental, o que causa grande
preocupação nos parlamentares
da Assembleia Legislativa de Mato
Grosso do Sul (ALEMS). Essas

questões, que recebem neste
período atenção ainda maior em
decorrência do “Agosto Verde” e
“Setembro Amarelo”, estão entre
os assuntos tratados neste “ALEMS
no combate ao coronavírus”,
que chega à quarta edição. O
informativo também apresenta um
resumo de diversas atuações da
Casa de Leis no enfrentamento aos
problemas suscitados ou agravados
pela pandemia.

Saúde mental

Presidente enfatiza preocupação da ALEMS com
a saúde física e mental do sul-mato-grossense
“A ALEMS está preocupada com impactos da pandemia não só na
economia do Estado, mas também na saúde física e mental do
sul-mato-grossense”, enfatiza o deputado Paulo Corrêa (PSDB),
presidente da Casa de Leis. Essa preocupação se manifesta, de
modo especial, nas ações relativas ao Agosto Verde e Setembro
Amarelo, campanhas voltadas, respectivamente, à prevenção
à depressão e ao suicídio. “Ações como o Agosto Verde e o
Setembro Amarelo buscam justamente
chamar a atenção para um conceito
importantíssimo no cotidiano de todos,
que é necessidade de buscar ajuda
quando se percebe que a mente não
anda bem”, acrescenta.
“A promoção da saúde mental,
e também física, caminha
junto à garantia dos direitos
fundamentais do cidadão, e
está associada ao bem-estar
e qualidade de vida, e isso
tem pautado nossa atuação
no legislativo estadual”.
Dep. Paulo Corrêa
Presidente da ALEMS

Responsabilidade

“Continuamos os trabalhos de forma
responsável”, destaca 1º Secretário
Os parlamentares da ALEMS vêm atuando em diversas frentes
para enfrentar os impactos provocados pela pandemia da
Covid-19. O deputado Zé Teixeira (DEM), 1º Secretário da Casa
de Leis, enfatiza a responsabilidade do Parlamento em continuar
os trabalhos, adaptando-se às normas de segurança sanitária.
Ele lembrou que, logo no início da adoção das medidas de
prevenção, cada deputado destinou R$ 1 milhão em emendas
aos municípios. Também há atenção na segurança dos servidores
e parlamentares. “Por duas vezes foram sanitizados gabinetes e
diretorias, os servidores foram testados, disponibilizado álcool em
gel com acionamento em pedal e aferição de temperatura dos
funcionários nas portas da Casa de Leis”, destaca o 1º Secretário.

“De forma responsável,
continuamos com
as sessões remotas,
mantendo, assim,
o cronograma de
reforma e melhorias,
controlando o número
de pessoas nas obras
e nas instalações da
Assembleia Legislativa”.
Dep. Zé Teixeira
1º Secretário da ALEMS

Agosto Verde

Em ano de pandemia, Casa de Leis
intensifica ações de combate à depressão
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Em tempos de pandemia, a
atenção à saúde mental precisa
ser intensificada. Atenta a essa
situação, a ALEMS realizou, no
mês passado, a campanha do
Agosto Verde, instituído pela Lei
5.088/2017. O Agosto Verde prevê
“ações preventivas à integridade
da
pessoa,
combatendo
e
prevenindo depressão, prostração
ou
desânimo,
abatimento,
esgotamento, estresse, tristeza,
melancolia, ansiedade e outras
doenças”. A campanha, necessária
em qualquer época, adquiriu
importância especial neste ano,
devido à pandemia da Covid-19.
Pesquisa da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz) em parceria com
universidades públicas mostrou
que 40% dos entrevistados se
sentem tristes ou deprimidos
e 54%, ansiosos ou nervosos
frequentemente e 29% passaram a
ter problemas de sono.
Leia mais:
Agosto Verde: Em tempos de pandemia, ALEMS realça o
combate à depressão
Agosto Verde: Perspectiva debate relação entre pandemia e depressão
Agosto Verde: Depressão é tema do Programa Vida Saudável
da Rádio ALEMS

Setembro Amarelo
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Deputados iniciam mês com discussão de
proposta sobre prevenção ao suicídio

Os parlamentares iniciaram este mês pautando a discussão
sobre o suicídio, problema agravado pela crise causada pela
Covid-19. Na sessão remota do dia 2, o deputado Antônio Vaz
(Republicanos), presidente da Comissão de Saúde, apresentou o
Projeto de Lei 163/2020, que prevê a contratação emergencial
pelo governo de psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e
terapeutas ocupacionais para atenderem, durante a pandemia,
pessoas com depressão e tendências suicidas. A proposta está em
consonância com o Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio,
instituído pela Lei 4.777/2015.
“A Covid-19 trouxe uma realidade de
isolamento. Todos estão sofrendo
com essa situação, principalmente
as pessoas que sofrem de depressão
ou que estão enfrentando
dificuldadtes diversas para passar
por este momento dramático”.
Dep. Antônio Vaz
Presidente da Comissão de Saúde
Leia mais:
Setembro Amarelo: Projeto prevê contratação de psicólogos
às vítimas da depressão

Trabalho legislativo

Parlamentares apresentam 61 projetos
para combater a Covid-19
Desde o início da pandemia e da adoção de medidas de segurança
e de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, os deputados
vêm trabalhando para reduzir os impactos sobre grupos e setores
diversos. Foram apresentados, desde a terceira semana de março,
61 projetos de lei.
Entre outras disposições, essas propostas contemplam
consumidores, servidores públicos, trabalhadores, profissionais da
Saúde, usuários de transporte,
empresas, pacientes com
ATUAÇÃO PARLAMENTAR
Covid-19 e seus familiares e
NO COMBATE À COVID-19
a população de modo geral.

61

As
matérias
objetivam,
entre outras finalidades,
reduzir tributos de setores
essenciais, auxiliar as famílias
nas finanças, dar mais
seguranças a consumidores
em supermercados e outros
estabelecimentos, combater a
disseminação de informações
falsas, reduzir a violência
doméstica contra mulheres
e crianças, adotar medidas
de prevenção ao suicídio e
ajudar grupos vulneráveis.

PROJETOS
DE LEI
Entre outros grupos,
os projetos contemplam:
População em geral,
consumidores,
servidores públicos,
trabalhadores,
profissionais da Saúde,
usuários de transporte,
empresas,

pacientes com Covid-19
e seus familiares.

Leia mais:
Para conhecer os projetos que tramitam na ALEMS, acesse o Sistema
Gestor de Processo Legislativo (SGPL)

Calamidade pública

ALEMS socorre 51 municípios em
momento de crise financeira
Através de aprovação de projetos de decreto legislativos,
apresentados pela Mesa Diretora, a ALEMS tem contribuído
para que diversos municípios cumpram a Lei Complementar
101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), em um momento de crise, decorrente da pandemia do
novo coronavírus. Até o momento, 51 prefeituras solicitaram
à Casa de Leis o reconhecimento do estado de calamidade
pública. Essa parcela corresponde a 64,5% dos municípios de
Mato Grosso do Sul.
“A Assembleia tem feito todo
esforço no sentido de oferecer aos
municípios condições necessárias
para enfrentar a pandemia do novo
Coronavírus e proteger suas
populações. Por meio dos
decretos [de calamidade
pública], os gestores
municipais ampliam
sua capacidade de
enfrentamento
contra a Covid-19”.
Dep. Paulo Corrêa
Presidente da ALEMS
“Com esse decreto de calamidade
aprovado pela Assembleia Legislativa,
os gestores municipais conseguem
ter um pouco mais de tranquilidade
para poder tocar o seu município,
sem correr o risco de ser
responsabilizado depois, num
momento de mudança de
receitas, de despesas maiores na área de Saúde”.
Pedro Arlei Caravina
Prefeito de Bataguassu e presidente da
Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul
(Assomasul)
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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 (04/06) - 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
41 - 667/2020 (15/07) - Coxim
42 - 668/2020 (15/07) - Selvíria
43 - 669/2020 (15/07) - Nova Andradina
44 - 670/2020 (16/07) - Vicentina
45 - 671/2020 (16/07) - Três Lagoas
46 - 672/2020 (16/07) - Ladário
47 - 673/2020 (06/08) - Nioaque
48 - 674/2020 (13/08) - Dois Irmãos do Buriti
49 - 676/2020 (25/08) - Figueirão
50 - 677/2020 (03/09) - Porto Murtinho
51 - 678/2020 (03/09) - São Gabriel do Oeste

Leia mais:
Mais um município solicita à ALEMS reconhecimento do estado de
calamidade pública
Porto Murtinho solciita à ALEMS estado de calamidade pública
Com Figueirão, 49 municípios tem a calamidade publicada oficializada
pela ALEMS
Calamidade pública: ALEMS auxilia os municípios a cumprirem a LRF

Medidas de prevenção
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Casa de Leis intensifica segurança contra o
contágio pelo novo coronavírus
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Preocupada com a saúde dos servidores, deputados e da
população, a ALEMS reforçou as medidas de segurança contra a
Covid-19. A Mesa Diretora publicou no Diário Oficial do dia 28 de
agosto o Ato 19/2020, mantendo até 30 de setembro a suspensão
do atendimento ao público e de realização de eventos coletivos na
Casa de Leis. Além disso, o prédio passou por novo procedimento
de sanitização durante o recesso parlamentar. Todos os setores
foram higienizados com produtos recomendados pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A segurança dos servidores da ALEMS conta agora com um
reforço: uma câmera termográfica portátil para aferição de
temperatura, doada pela União Nacional dos Legisladores e
Legislativos Estaduais (Unale). A entrega do equipamento foi feita
pelo secretário estadual da Unale, deputado Herculano Borges
(Solidariedade), ao vice-presidente da ALEMS, deputado Eduardo
Rocha (MDB).
“Nós mantemos todas as precauções e protocolos de
combate à pandemia, restringindo acesso à Casa de Leis
a fim de evitar a proliferação do vírus e proteger nossos
servidores, visitantes e parlamentares. Todo cuidado,
como aferição de temperatura, redução do número de
funcionários por gabinete, sanitização das dependências
e distribuição maciça de álcool em gel continua sendo
feita. Aliado a isso, os deputados estaduais não têm
medido esforços na atuação para reduzir os impactos do
coronavírus em nosso Mato Grosso do Sul”.
Dep. Paulo Corrêa
Presidente da ALEMS
Leia mais:
Ato da Mesa Diretora atualiza e consolida medidas de
prevenção à Covid-19
ALEMS recebe equipamento da Unale para reforçar
combate ao coronavírus
ALEMS realiza procedimentos de fumacê e sanitização para
higienização do prédio

Mobilização

ALEMS contribui para efetivação de medida que
beneficia trabalhadores do transporte escolar
Os trabalhadores de transporte escolar rural contam com
importante ajuda resultante de mobilização da ALEMS e outros
poderes e instituições. Afetados economicamente com a
suspensão das aulas presenciais – medida necessária contra
o avanço da Covid-19 –, esses trabalhadores poderão receber
pagamento antecipado por seus serviços. A possibilidade de os
municípios executarem, antecipadamente, parte dessa despesa
decorreu de entendimento do Tribunal de Contas do Estado
(TCE) em resposta a pedido da prefeitura de Ponta Porã. Desde
maio, a ALEMS, juntamente com prefeituras, governo do Estado,
Secretaria Estadual de Educação (SED) e TCE, vêm buscando
saídas para amenizar os impactos financeiros provocados aos
profissionais do setor.
“São centenas de famílias de trabalhadores afetadas pela pandemia,
e que estavam sem sua principal fonte de sustento, mas que agora
poderão voltar a receber salário.”
Dep. Paulo Corrêa
Presidente da ALEMS
Leia mais:
Medida que teve ajuda da ALEMS beneficia setor de transporte escolar

Comunicação

A Comunicação da
ALEMS
permanece
pautando e produzindo
conteúdo de relevância
social relacionado à
pandemia do novo
coronavírus.
Nos
programas da TV e da
Rádio, foram discutidos
impactos políticos e
econômicos, como o
adiamento das eleições
municipais,
projeto
da Rota Bioceânica e
a receita do Estado.
Também
foram
abordadas questões que
afligem diretamente as
famílias, como saúde
mental
e
ensinoaprendizagem durante
a quarentena. Além disso, há postagens, nas mídias sociais, de
informações e orientações de utilidade pública e atenção especial
ao combate às fake news, relativas à Covid-19 e a outros temas. As
sessões são transmitidas por canais digitais e site institucional e os
destaques, bem como a ação legislativa e plenário são publicados
na newsletter semanal “Ação ALEMS”.
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TV, Rádio e Mídias Sociais levam à população
orientações e informações de interesse público

Acesse:

Eventos virtuais
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Pela primeira vez, a ALEMS realiza audiência
pública e sessão solene de forma remota

Com o distanciamento social, medida necessária de prevenção ao
contágio pelo novo coronavírus, as reuniões passaram a ter novos
formatos. Assim, a ALEMS, adaptando-se a essa nova situação,
continuou os trabalhos e realizou dois eventos com participação
remota do público: uma audiência pública e uma sessão solene.
No dia 16 de julho, especialistas em Saúde debateram sobre a
Covid-19 na primeira audiência pública virtual. A reunião, proposta
pelo deputado Capitão Contar (PSL), contou com interações ao
vivo através das mídias sociais. No dia 21 de agosto, a ALEMS
realizou a primeira sessão solene virtual. O evento, proposto
pelo presidente da Casa, deputado Paulo Corrêa, celebrou o
Dia Estadual da Educação Superior. Na ocasião, foi outorgada a
Comenda Pedro Pedrossian e a Medalha Darcy Ribeiro àqueles
que contribuíram para a valorização e o engrandecimento do
ensino superior sul-mato-grossense.
Leia mais:
Dia da Educação Superior é comemorado na 1ª sessão solene
virtual da ALEMS
Em primeira audiência 100% virtual, deputados e especialistas
debatem sobre Covid-19

Balanço
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Com respeito à vida, ALEMS encerra semestre com
trabalho intenso e atenção especial à pandemia

Mesmo com as restrições deste ano atípico, a ALEMS encerrou
o primeiro semestre com trabalho intenso, pautada pelo
lema “Respeito à vida”. A maior parte das ações foi voltada ao
enfrentamento dos impactos causados pela pandemia da Covid-19.
Os deputados apresentaram e discutiram 4.231 proposições,
entre projetos, vetos, emendas, requerimentos, etc. Desse total,
os parlamentares aprovaram 24 projetos de lei, um projeto de lei
complementar, 43 projetos de decreto legislativo e um projeto de
resolução. A Casa realizou 63 sessões plenárias, nas quais foram
feitas 219 votações. Desde o início das medidas de prevenção ao
contágio pelo coronavírus, as sessões têm sido remotas.

Saiba mais:
Balanço 11ª Legislatura 1º Semestre 2020

Leia mais:
Balanço: Em meio à pandemia, ALEMS finda semestre
com trabalho intenso

Serviço
Em agosto e setembro, são realizadas, de forma mais
acentuada, ações relativas à violência contra a mulher
(Agosto Lilás – Lei 4.969/2016), à saúde mental (Agosto
Verde - Lei 5.088/2017) e ao suicídio (Setembro Amarelo –
Lei 4.777/2015).
Durante a pandemia, a atenção a essas questões se torna
ainda mais necessária. Os contatos abaixo são de serviços
que auxiliam com informações, orientações, atendimentos
diversos e no recebimento de denúncias.
Violência contra a mulher
Central de Atendimento à Mulher: Ligue 180
Polícia Militar: Ligue 190
“Não se cale”: Site da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres
		
com informações, orientações e atendimento on-line:
		
www.naosecale.ms.gov.br/conceito

Saúde mental e prevenção ao suicídio
Centro de Valorização da Vida (CVV)
Apoio emocional e prevenção do
suicídio, com atendimento sigiloso
por telefone, e-mail e chat 24 horas.
			
Telefone: 188
Site: www.cvv.org.br
CovidZero - Atendimento psicológico on-line gratuito
		
Site: bem.care/covidzero
Acolhimento psicológico Cassems: (67) 4001-6919

Expediente
Mesa Diretora
Paulo Corrêa (Presidente)
Eduardo Rocha (1º Vice-presidente)
Neno Razuk (2º Vice-presidente)
Antônio Vaz (3º Vice-presidente)
Zé Teixeira (1º Secretário)
Herculano Borges (2º Secretário)
Pedro Kemp (3º Secretário)

Secretaria de Comunicação Institucional
Gerência de Mídias Sociais

setembro/2020

