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ao CORONAVÍRUS

Editorial
Adaptada ao “novo normal”, a
Assembleia Legislativa de Mato
Grosso do Sul (ALEMS) tem usado
a tecnologia e estreitado parcerias
para enfrentar os problemas
provocados pela pandemia da
Covid-19. Nas quase 90 sessões
plenárias realizadas remotamente
desde abril, o Parlamento votou
e aprovou importantes projetos
que reduzem os impactos sobre
a economia e beneficiam a
população
sul-mato-grossense
de modo geral. Em reuniões

feitas
por
videoconferências,
como audiências públicas, a
ALEMS oportunizou o debate
de temas de relevância social.
Também em conformidade com
as novas rotinas, a Casa de Leis
deu continuidade às reformas
que propiciarão mais segurança,
acessibilidade e conforto a todos.
Esses assuntos e outras ações de
enfrentamento à pandemia são
tratados nesta quinta edição do
“ALEMS no combate ao coronavírus”.
Boa leitura!

Novo normal
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Casa de Leis se adapta e continua trabalhando
em benefício dos sul-mato-grossenses

A ALEMS soube se adaptar, com eficiência, ao “novo normal”,
e continuou realizando ações importantes e necessárias aos
sul-mato-grossenses. Em atenção às medidas de prevenção ao
contágio pelo novo coronavírus, a Casa de Leis vem realizando,
desde o início de abril, eventos remotos: foram 86 sessões plenárias,
29 reuniões da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
(CCJR), além de duas audiências públicas e uma sessão solene.
Essas reuniões todas foram transmitidas ao vivo pela TV ALEMS e
pelas mídias sociais da Casa de Leis, garantindo transparência ao
trabalho legislativo e possibilitando a participação e a interação
de toda sociedade.
“Nesse período, tivemos que encontrar um ‘novo normal’ e
nos adaptar para continuar desempenhando nossa função de
representantes da sociedade no legislativo estadual”, considerou
o presidente da ALEMS, deputado Paulo Corrêa.
O parlamentar enfatiza que a Assembleia não parou. “Projetos,
indicações, proposições e até audiências públicas foram
realizadas remotamente, com maciça participação dos
deputados”, menciona.

“A rotina na pós-pandemia ainda é uma
incógnita, pois além da esperança, não
temos todos indicativos de quando
isso acontecerá de fato. Todavia, 2020
certamente deixará marcas indeléveis
não só em Mato Grosso do Sul, mas
no mundo todo e teremos que nos
adaptar. É certo que esse vírus não só
adiantou o processo, como também
desencadeou mudanças e
transformações que irão perdurar
em diversos aspectos”.
Dep. Paulo Corrêa
Presidente da ALEMS
Leia mais:
ALEMS propõe compra de aeronaves no valor de R$ 100 mi para
combater queimadas
Em primeira audiência 100% virtual, deputados e especialistas
debatem sobre Covid-19
Dia da Educação Superior é comemorado em 1ª sessão solene
virtual da ALEMS

ALEMS mais moderna
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Obras não param durante a pandemia e
são realizadas com responsabilidade

Mesmo durante a pandemia, continuam sendo realizadas as obras
de reforma e modernização da ALEMS.
Os trabalhos são feitos de forma responsável, com atenção às
normais gerais de segurança e aos protocolos de prevenção
ao contágio da Covid-19. Também há preocupação em afetar
o menos possível as rotinas dos servidores que cumprem
expediente presencial.
As obras estão dentro do cronograma e diversos setores já
funcionam em novas instalações. Outro aspecto importante das
reformas é que foram projetadas para atender adequadamente e
com dignidade pessoas com necessidades especiais.

“Toda reforma visa garantir mais
segurança, conforto, modernidade e
acessibilidade a todos que frequentam
a nossa Casa de Leis. Não temos
dúvidas de que o resultado trará
benefícios para o legislativo
estadual e para toda população
sul-mato-grossense”.
Dep. Paulo Corrêa
Presidente da ALEMS

“As novas instalações
proporcionarão mais segurança,
condições adequadas de
trabalho para os servidores da
sede do Poder Legislativo e
melhor atendimento para os
sul-mato-grossenses. Investir
no Parlamento é investir na
democracia”.
Dep. Zé Teixeira
1° secretário da ALEMS
Leia mais:
Obras na ALEMS garantem novo acesso para servidores e entrada
exclusiva ao público
“A meta é uma Assembleia acessível”, diz 1º secretário em visita a
obras da ALEMS
Presidente e 1º secretário visitam obras de reforma e
modernização da Casa de Leis
Presidente e 1º secretário vistoriam nova etapa de
revitalização da ALEMS
Reformas dão continuidade à modernização e segurança na ALEMS

Trabalho legislativo

Deputados apresentaram 65 projetos para
reduzir impactos da pandemia
A pandemia da Covid-19
afetou diferentes segmentos
da
sociedade,
causando
impactos
acentuados
em
alguns deles. Para minimizar ou
extinguir os tantos problemas,
os deputados estaduais vêm
elaborando diversas propostas.

65

PROJETOS
DE LEI

SETORES
BENEFICIADOS:

População de modo geral
Consumidores
Mulheres, crianças e
adolescentes vítimas de
violência doméstica
Entidades que realizaram
ações sociais
Familiares de pacientes
com Covid-19
Pessoas com depressão
Servidores públicos
Trabalhadores e empresas
de transporte escolar
Pessoas idosas
Contribuintes com dívidas
em atraso

De fevereiro a outubro, os
parlamentares
apresentaram
65 projetos de lei, que visam
atender setores sociais e parcelas
da população mais vulneráveis
neste período de pandemia. Entre
outros objetivos, as proposições
buscam combater a violência
doméstica contra mulheres,
crianças e adolescentes, reduzir
incidência de suicídios, diminuir
a mortalidade materna, infantil e
fetal, reconhecer como essenciais
atividades de ação social, etc.

Fonte: ALEMS

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

Legislação
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Leis beneficiam setores diversos e reduzem
impactos causados pela pandemia

Os efeitos provocados pelas necessárias medidas de prevenção
ao contágio pelo novo coronavírus foram atenuados por leis,
discutidas e aprovadas pelos deputados estaduais.
Desde abril, os parlamentares aprovaram e o governador Reinaldo
Azambuja sancionou cinco projetos de leis, que beneficiam
contribuintes inadimplentes com o Estado, servidores com
dívidas de empréstimos consignados, consumidores e população
em geral, pessoas que participam de atividades religiosas e
candidatos de concursos públicos.
Além dessas leis, há três projetos, aprovados em primeira e
segunda discussão, e que aguardam a sanção governamental.
Uma das propostas estende o prazo do Programa de Recuperação
de Créditos Fiscais (Refis) para 30 de dezembro. Outra proposição
autoriza o governo a realizar pagamento mínimo nos contratos
de transporte escolar. O terceiro projeto assegura a pacientes o
direito a acompanhantes em hospitais públicos e privados.
Saiba mais:
Confira as leis e as datas de suas publicações:
Lei 5.575/2020 (Diário Oficial do Estado: 14/10/2020)
Obriga estabelecimentos públicos e privados a
disponibilizarem álcool em gel.
Lei 5.530/2020 (Diário Oficial do Estado: 15/06/2020)
Prorroga prazo para liquidação de dívidas tributárias.
Lei 5.502/2020 (Diário Oficial do Estado: 08/05/2020)
Reconhece as atividades religiosas como atividade essencial.
Lei 5.501/2020 (Diário Oficial do Estado: 05/05/2020)
Faculta aos servidores públicos estaduais solicitarem a suspensão
da cobrança de empréstimos consignados.
Lei 5.500/2020 (Diário Oficial do Estado: 30/04/2020)
Suspende os prazos dos concursos públicos do Corpo de
Bombeiros e da Polícia Militar.
Confira agora projetos de lei aprovados em segunda discussão:
Projeto de Lei 185/2020:
Prorroga o prazo do Refis até 30 de dezembro.
Projeto de Lei 141/2020:
Autoriza o governo a realizar pagamento mínimo nos contratos
de transporte escolar.
Projeto de Lei 105/2020:
Garante direito a acompanhantes em hospitais públicos e
privados.

Atuação coletiva
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Com ação conjunta de parlamentares,
governo aumenta prazo do Refis

A atuação dos parlamentares resultou em prorrogação, até o fim
deste ano, do prazo do Programa de Recuperação de Créditos
Fiscais (Refis), que estabelece condições especiais para liquidação
de dívidas tributárias com o governo do Estado.
Emenda coletiva, assinada pelos 24 deputados, prorrogou para
30 de setembro o prazo estabelecido no Projeto de Lei 107/2020
(Lei 5.530/2020). No texto inicial, o período para regularização
findava em 15 de julho.
Com a continuidade dos problemas relacionados à pandemia,
o prazo precisou ser, novamente, estendido. Por solicitação do
presidente da Casa de Leis, Paulo Corrêa, e do 1° secretário, Zé
Teixeira, o governador Reinaldo Azambuja apresentou o Projeto
de Lei 185/2020, definindo 30 de dezembro como novo prazo do
Refis. A proposta foi aprovada, com unanimidade, em segunda
discussão, no dia 14 de outubro, e aguarda sanção do governador.
Leia mais:
Apoio psicológico ao aluno da rede pública segue à sanção
Presidente e primeiro secretário da ALEMS solicitam
prorrogação do Refis
Emenda coletiva da ALEMS estende até 30 de setembro prazo de
adesão ao Refis

Mobilização
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ALEMS se articula com outros órgãos e
instituições para reduzir impactos da pandemia

A ALEMS tem desempenhado importante papel em ações
conjuntas com outros poderes, órgãos e entidades, discutindo
e buscando soluções a problemas causados ou agravados pela
pandemia da Covid-19.
Entre outros momentos e situações, a Casa de Leis apoiou a
Defensoria Pública Estadual na realização de videoconferência
que debateu o cenário atual e as perspectivas da pandemia em
Mato Grosso do Sul e de audiência pública sobre o retorno das
aulas presenciais. As reuniões foram transmitidas ao vivo pelas
plataformas de comunicação da ALEMS.
A mobilização do Legislativo com outros órgãos também
beneficiou empresas e trabalhadores do transporte escolar rural.
A ALEMS participou das discussões, que resultaram em decisão
do Tribunal de Contas favorável ao setor.
Leia mais:
Casa de Leis apoia evento sobre contexto e perspectivas da
pandemia em MS
ALEMS transmite debate sobre volta às aulas presenciais na rede
pública de ensino
Medida, que teve ajuda da ALEMS, beneficia setor de
transporte escolar

Socorro às prefeituras

De cada três municípios de MS, dois estão
em calamidade pública
O trabalho da Assembleia Legislativa tem sido fundamental
às prefeituras neste ano atípico de pandemia. “As ações
parlamentares foram importantes para garantir a municípios e
Estados condições de um enfrentamento efetivo da Covid-19”,
avaliou o deputado Paulo Corrêa, presidente da ALEMS.
Até o momento, 52 municípios foram beneficiados com
aprovação pelos deputados de projetos de decreto legislativos,
apresentados pela Mesa Diretora, que reconhecem estado
de calamidade pública em decorrência da pandemia do novo
coronavírus.
Esse número corresponde a 65,82% das cidades do Estado –
ou seja, de cada três municípios, dois estão em calamidade
pública. Isso é importante, porque possibilita aos prefeitos
o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. O mais
recente decreto reconheceu o estado de calamidade pública
em Coronel Sapucaia.
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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
52 - 680/2020 (01/10) - Coronel Sapucaia

Leia mais:
Decreto Legislativo oficializa calamidade pública em Coronel Sapucaia
Calamidade pública: ALEMS auxilia os municípios a cumprirem a LRF

Prevenção
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Atenta à saúde de todos, ALEMS reforça
segurança contra o novo coronavírus

Com atenção à saúde dos servidores, parlamentares e da
população, a Casa de Leis atualizou e reforçou as medidas de
segurança e de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus.
A Mesa Diretora publicou, no Diário Oficial da ALEMS de 6 de
novembro, o Ato 27/2020, que mantém até 30 de novembro
a suspensão do atendimento ao público nas dependências do
Parlamento. Os servidores, escalados para o expediente presencial,
têm a temperatura aferida nas entradas da Casa de Leis e são
obrigados a usar máscara.
Além disso, o prédio recebeu novo procedimento de sanitização
no fim de outubro. Todos os setores foram higienizados com
produtos recomendados pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).
“A Assembleia Legislativa zela pela
saúde dos servidores, adotando
práticas diárias de combate
ao coronavírus, como
disponibilização de álcool em
gel para uso dos funcionários,
limpeza, sanitização em todas as
dependências da Casa de Leis e
aferição da temperatura nas portas
de acesso ao Poder Legislativo”.
Dep. Zé Teixeira
1° secretário da ALEMS
Leia mais:
Mesa Diretora atualiza medidas temporárias de
funcionamento da ALEMS
Prédio da Assembleia Legislativa recebe mais uma
etapa de sanitização

Comunicação

ALEMS abre espaço para entidades
abordarem temas ligados à pandemia
Antenada a pautas de relevância social, a Comunicação da ALEMS
tem oportunizado a órgãos públicos, instituições, entidades
e especialistas diversos a abordagem de temas importantes
relacionados à pandemia da Covid-19.
Em programas da Rádio e da TV ALEMS e em notícias do site,
profissionais e especialistas ligados a várias entidades têm
abordado temas como saúde mental, direitos dos povos indígenas,
telemedicina, evolução da pandemia no Estado, impactos na
economia, etc.
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
semanais são publicados na newsletter “Ação ALEMS”.
Leia mais:
Vida saudável fala sobre o papel do farmacêutico clínico
e seu trabalho na pandemia
Saúde em Foco traz os desafios e avanços da telemedicina
Programa Defensoria Explica debate as principais ações
voltadas aos povos indígenas
Vida saudável fala sobre cenário atual da pandemia do
coronavírus no Brasil e em MS
Programa Perspectiva: Comércio ajudará a reaquecer economia
nos próximos meses
Programa Considerações debate transtornos mentais
causados pela pandemia
Setembro Amarelo: Combate ao suicídio é preocupação
constante na ALEMS
Agosto Verde: Em tempos de pandemia, ALEMS realça
o combate à depressão

Serviço
Nesta época de pandemia, a procura por exames
preventivos está menor. Por isso, o Hospital de Amor, a
Rede Feminina de Combate ao Câncer e o Hospital de
Câncer Alfredo Abrão (HCAA) se uniram em importante
ação alusiva ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul.
No HCAA, está a Carreta de Prevenção do Hospital de
Amor, que oferece exames de mamografia (mulheres
de 40 a 69 anos), papanicolau (mulheres de 25 a 64
anos) e PSA (homens de 50 a 75 anos).
O atendimento é de segunda a sexta-feira
com distribuição de senhas a partir das 7h. Os
documentos necessários são RG, CPF e Cartão SUS.
O HCAA fica na Rua Marechal Rondon, 1053, em Campo
Grande. O telefone é (67) 3041-6000.
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