Editorial
Atenta à saúde e à vida de todos,
a Assembleia Legislativa de Mato
Grosso do Sul (ALEMS) tem
centrado esforços no combate à
disseminação da Covid-19. Diversas
ações estão sendo realizadas para
reduzir os impactos provocados
pela pandemia do novo coronavírus
nos vários setores da sociedade.
Entre as iniciativas do Parlamento
sul-mato-grossense, estão ajuda
financeira aos municípios, aplicação
de medidas de restrição em

conformidade com as orientações
de órgãos da Saúde, apresentação
e votação de várias proposições,
sanitização das dependências
da Casa de Leis e serviço de
informação quanto a fake news.
Este informativo objetiva levar a
você um resumo desses esforços
dos deputados para reduzir, no
que for possível, os problemas
causados ou intensificados pela
pandemia e ajudá-lo a superar
esse tempo tão difícil.

Guerra à Covid-19

ALEMS intensifica esforços para enfrentar
o novo coronavírus
Dor, sofrimento, mortes, medo, mudanças de hábito, quarentena,
agravamento da miséria, do desemprego, de problemas
econômicos. Tudo provocado por um inimigo invisível: o
novo coronavírus. É um momento sem paralelos na nossa
história recente.
A esse cenário, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do
Sul (ALEMS) tem respondido com trabalho intenso: repasse de
recursos de emendas aos municípios, apresentação, votação e
aprovação de projetos de lei e outras proposições, realização
de sessões remotas, uso de tecnologia para que a população
acompanhe o trabalho dos parlamentares... É a Casa de Leis
firmando o compromisso com o cidadão sul-mato-grossense
em momento tão doloroso de nossas vidas.
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“Não vamos deixar faltar nenhuma ação que
possa ser feita por nós neste momento de
pandemia e de luta contra o coronavírus. Este é
o compromisso da Assembleia Legislativa e de
todos os 24 deputados estaduais. Temos um
compromisso com o Estado e com todo
sul-mato-grossense de trabalhar com
afinco para que possamos sair da
crise ainda mais fortalecidos.”
Dep. Paulo Corrêa
Presidente da ALEMS

Recursos contra a Covid

Legislativo destina R$ 20 milhões em
emendas aos 79 municípios
A ALEMS proporcionou importante ajuda financeira aos 79
municípios do Estado para custear despesas nas ações de
combate ao novo coronavírus. Os parlamentares destinaram
R$ 20 milhões em emendas para o Fundo Municipal de Saúde de
todas as cidades sul-mato-grossenses. O valor, que representa
mais da metade do montante das emendas, já chegou às
prefeituras e está sendo usado para compra de equipamentos
de proteção individual, de materiais para hospitais e unidades
de saúde, recuperação de ambulâncias, entre outros
tipos de despesa.
“Nós entendemos que vivemos um momento de crise e que é
necessário um esforço conjunto para enfrentar o vírus. Todos os
24 deputados entenderam a necessidade de destinar 55% dos
R$ 36 milhões de emendas para que os municípios do Estado
tenham mais recursos para atendimento aos pacientes e,
consequentemente, mais condições de enfrentar essa pandemia.”
Dep. Paulo Corrêa
Presidente da ALEMS
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“Compramos Equipamentos de Proteção
Individual, tanto para o hospital quanto para
o posto de saúde, contratamos uma equipe
de assepsia especializada para todo o hospital
e estamos recuperando ambulâncias para o
uso, já que não disponibilizamos respiradores e
precisamos levar o paciente até a Capital. Graças
a essa atitude dos nossos deputados estaduais
acredito que faremos a prevenção necessária
neste momento de enfrentamento à Covid-19.”
Manoel Viais
Prefeito de Caracol

Foto: TSE

“Neste momento crítico que nós e todas
as outras prefeituras vivemos, as emendas
parlamentares liberadas para a Saúde são
de muita utilidade para toda a população.
Está sendo essencial este montante para a
aquisição de EPIs, compras de materiais e poder
contornar os gastos que advirão com
essa pandemia do coronavírus."
Alexandrino Garcia
Prefeito de Aral Moreira
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“O processo de trabalho está montado para
a compra de EPIs e melhor estrutura de leitos
e clínica médica para atender a população.
Também estou solicitando aos municípios o
plano de trabalho de cada um.”
Rogério Leite, Secretário de Saúde de Corumbá
e presidente do Conselho dos Secretários de
Saúde de Mato Grosso do Sul (Cosems MS)
Leia mais:
Em esforço coletivo contra coronavírus, ALEMS
destina R$ 20 milhões para Saúde
ALEMS garante recursos que já reforçam
combate à Covid-19 nos municípios

Alívio nas contas

Lei de iniciativa da ALEMS garante a servidores
suspensão de cobrança de consignados

Entre as diversas frentes de atuação contra a pandemia, a ALEMS
se mobilizou para ajudar os servidores públicos a se organizarem
em suas contas em época tão difícil. De autoria dos deputados
Coronel David (PSL) e Pedro Kemp (PT), o Projeto de Lei 55/2020,
que recebeu emendas, foi aprovado em redação final na sessão
do dia 28 de abril. No mesmo dia, parlamentares se reuniram
com representantes do Banco do Brasil e do governo para discutir
detalhes da proposta. O projeto foi sancionado pelo governador
Reinaldo Azambuja e publicado como Lei 5.501/2020 no Diário
Oficial do Estado do dia 5 de maio.
“Sabemos das grandes
dificuldades que o servidor
tem, principalmente,
porque dentro da própria
família existem pessoas
que exerciam atividades
autônomas e tiveram redução
acentuada de lucro nesse
período da pandemia.”

“Considerando que esta situação
conjuntural causa impactos
negativos nas rendas familiares e
na economia do Estado de Mato
Grosso do Sul, a proposta é uma
medida emergencial e temporária,
no sentido de resguardar os
servidores, proteger as famílias e
aquecer nossa economia.”

Dep. Coronel David

Dep. Pedro Kemp

Leia mais:
Lei: Entra em vigor suspensão das cobranças de consignados

Responsabilidade

Casa de Leis reforça compromisso
com a redução de gastos
Neste período de pandemia, a ALEMS continua firme em seu
compromisso com a responsabilidade e a economia nos gastos.
Isso é fundamental em época de restrições de recursos. Diversas
ações foram e estão sendo implementadas e realizadas pela Casa
de Leis, como a redução do consumo de energia e de telefonia
e a extinção de impressões de documentos com introdução da
assinatura digital.
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“Estamos vendo os esforços dos governos e
empresários para encontrarem soluções de
curto e longo prazos. Especificamente sobre
a administração da Assembleia Legislativa, a
economia sempre foi o foco. Quem acompanha
o dia a dia da Casa de Leis conhece a gestão
responsável e econômica. Esses dias me
perguntaram quais medidas adotamos para reduzir
gastos por conta da pandemia do coronavírus.
Respondi que sempre trabalhamos com o objetivo
de cortar despesas, para que os recursos possam
ser usados em outras áreas importantes,
como Saúde, Educação e Segurança
Pública. Nosso compromisso é com
Mato Grosso do Sul.”
Dep. Zé Teixeira
1º secretário

Prevenção

Medidas buscam proteger servidores,
deputados e a população
Como forma de proteger a população, os servidores e os
deputados, a Mesa Diretora da ALEMS estabeleceu série de
medidas que seguem as orientações médicas de prevenção ao
contágio por coronavírus. São restrições, como suspensão do
atendimento da Casa de Leis ao público e de realização de eventos
coletivos, que incluem, por exemplo, sessões solenes, eventos
de lideranças partidárias e reuniões de frentes parlamentares.
As medidas mais recentes constam em Ato 11/2020 da Mesa
Diretora, publicado no Diário Oficial do Parlamento.
“Estamos tomando todas as medidas de
prevenção, pensando, em primeiro lugar, na
saúde de todos que frequentam a Casa”.
Dep. Paulo Corrêa
Presidente da ALEMS

Leia mais:

Ato da Mesa Diretora prorroga até dia 25 de maio
medidas contra o coronavírus

Soluções tecnológicas

Mesmo na pandemia,
população pode
acompanhar
o trabalho
legislativo
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Com os devidos cuidados, seguindo as orientações dos órgãos
de Saúde, a ALEMS se adaptou para continuar os trabalhos
e possibilitar que a população acompanhe as ações dos
parlamentares. Isso tudo com a ajuda da tecnologia. As sessões
são realizadas por videoconferência e, de maneira inédita,
passaram a ser transmitidas ao vivo pela página oficial do
Facebook da Casa de Leis. A primeira live foi feita no dia 7 de abril.
O público ainda tem acompanhado o Legislativo pelo Youtube,
Instagram e Twitter.

“Parabenizo todos os colaboradores
responsáveis pelo ótimo funcionamento dos
equipamentos disponíveis nas sessões remotas,
bem como na divulgação em tempo real do
trabalho realizado pelos deputados estaduais do
Mato Grosso do Sul, possibilitando, desta
forma, total transparência
para o conhecimento de
toda a sociedade.”
Herculano Borges
2º secretário
Leia Mais:
Com auxílio tecnológico, população acompanha Legislativo
mesmo na pandemia.

Trabalho legislativo

Parlamentares apresentam 69 proposições
para o enfrentamento da Covid-19
Medidas de prevenção, recuperação de empresas, manutenção de
empregos, proteção dos trabalhadores, cuidado com as pessoas
em tratamento, com os idosos, com profissionais da Saúde e da
Segurança, redução dos impactos sobre as finanças das famílias,
auxílio aos mais pobres e comunidades indígenas, combate à
violência doméstica. Esses são alguns dos objetivos das dezenas
de proposições parlamentares para combater o novo coronavírus.
Desde a segunda quinzena de março, os deputados apresentaram
69 proposições relacionadas à Covid-19. São 21 projetos de
lei, dois projetos de decreto legislativo, 30 indicações, oito
requerimentos, seis moções (cinco de congratulação e uma de
repúdio) e dois ofícios.
Leia mais:
Combate à Covid-19: ALEMS socorre cidades e
apresenta 69 proposições

Reforço à prevenção
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Contra a propagação de vírus e bactérias,
ALEMS passa por sanitização

As dependências internas e externas da ALEMS passam
por processo de sanitização, como forma de reforçar a
prevenção à propagação de vírus e bactérias. Os produtos e
sua aplicação estão em conformidade com as orientações da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os trabalhos
tiveram início na segunda-feira (04/05) e objetivam, além
da higienização com produtos especiais, a orientação do
pessoal da limpeza e a capacitação de uma equipe de defesa
biológica dentro do quadro de colaboradores da Casa de Leis.
“A sanitização da Assembleia Legislativa é mais uma
medida de prevenção adotada pela Mesa Diretora,
para dar mais segurança aos servidores e combater
de forma efetiva a propagação de vírus e bactérias
nas instalações da Casa de Leis.”
Deputado Zé Teixeira
1º Secretário
Leia mais:
ALEMS conta com ação de sanitização a partir desta segunda-feira

Fato ou fake?

A ALEMS ajuda
você descobrir
Conhecer os fatos ou acreditar
em fakes. Fazer essa escolha
é fundamental em qualquer
ocasião, ainda mais quando
se trata de uma doença com
a gravidade da Covid-19. Para
que você não tenha os olhos
fechados pelas fakes, mas
abertos pelos fatos, a ALEMS
tem publicado, desde o início
da pandemia, enquetes com
afirmações diversas, com as
opções “Fato” ou “Fake”. Depois
de clicar em uma alternativa,
a pessoa é informada se a
afirmação procede ou não.
Não publique nem compartilhe
fakes. Para isso, conte com a
ajuda da Casa de Leis.

Dicas de prevenção

#TodosContraoCoronavírus

Saia de casa somente
quando necessário

Se precisar sair, use máscara
e troque-a a cada 2 horas ou
quando estiver úmida

Lave frequentemente as mãos
com água e sabão
ou álcool gel 70%

Não toque no rosto
com as mãos sujas

Ao espirrar ou tossir, cubra nariz
e boca com lenço ou braço,
nunca com as mãos

Mantenha distância
mínima de 2 metros

Evite cumprimentos
como apertos de mãos,
beijos e abraços

Não compartilhe
objetos pessoais

Evite aglomerações
de pessoas

Mantenha os
ambientes arejados
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