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MENSAGEM Nº 014/2020

São Luís, 23 de março de 2020.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória
que inclui dispositivos à Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, que
dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão, e à Lei nº
10.467, de 7 de junho de 2016, que dispõe sobre os produtos que
compõem a cesta básica no âmbito do Estado.

O direito à saúde é um direito social fundamental previsto pela
Constituição da República, nos artigos 6º e 196, devendo o Estado
garanti-lo mediante o provimento de políticas públicas sociais e
econômicas que possibilitem o acesso universal e igualitário às ações e
serviços voltados à sua promoção, proteção e recuperação, e à redução
dos riscos de doenças e outros agravos. A Constituição Estadual, no
mesmo sentido, estabelece, nos arts. 12 e 205 e seguintes, que compete
ao Estado, enquanto integrante do Sistema Único de Saúde, em conjunto
com a União e os Municípios, atuar na organização e defesa da saúde
pública, mediante a prestação dos serviços essenciais, assegurando a
salubridade e o bem-estar dos usuários e dos prestadores de serviço.

É consabido que a Organização Mundial de Saúde (OMS)
declarou, em 11 de março do corrente ano, o estado de pandemia de
COVID-19, e, por meio da Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020,
o Ministério da Saúde do Brasil declarou Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo
novo Coronavírus, o que exige esforço conjunto de todo o Sistema
Único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências,
adotando-se medidas proporcionais e restritas aos riscos.

Quanto a isto, impende informar que o Governo do Maranhão
vem adotando uma série de medidas ao longo dos últimos dias, de
proteção e de fortalecimento da rede estadual de saúde.

Considerando que os danos e prejuízos decorrentes desse
cenário comprometem parcialmente a capacidade de resposta do poder
público estadual, o Poder Executivo declarou, por meio do Decreto nº
35.672, de 19 de março de 2020, estado de calamidade pública, em
virtude do aumento do número de infecções pelo vírus H1N1, da
existência de casos suspeitos de contaminação pela COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), bem como da
ocorrência de Chuvas Intensas (COBRADE 1.3.2.1.4) nos municípios.

Nessas circunstâncias, a Medida Provisória em apreço, inclui
dispositivos à Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, no intuito de
reduzir a alíquota de 18% para 12%, bem como à Lei nº 10.467, de 7 de
junho de 2016, para incluir na cesta básica, produtos destinados a
prevenção da infecção pelo Novo Coronavírus (COVID-19), como
forma de contribuição contra a expansão do vírus no país e em nosso
Estado, presentes as condições de urgência e relevância, facilitando a
produção e circulação de produtos que serão utilizados no combate à
doença. Importante fixar que quaisquer outras medidas, inclusive “zerar”
alíquotas, depende de autorização do Conselho Nacional de Política
Fazendária (CONFAZ).

Desta feita, verifica-se a relevância da matéria na necessidade
do Estado do Maranhão dar prosseguimento ao Plano de Contingência,
empregando as medidas de prevenção, controle e contenção de riscos,
danos e agravos à saúde pública. A urgência, por outro lado, decorre da
necessidade de se evitar a disseminação da doença em âmbito estadual,
diante do aumento brusco, significativo e transitório da ocorrência de
doenças infecciosas geradas pelo vírus H1N1, e da existência de caso
de contaminação pelo COVID-19, no Estado.

Resta, portanto, devidamente demonstrado o preenchimento
dos requisitos previstos no artigo 42, §1º, da Constituição Estadual,
aptos a legitimar e respaldar juridicamente a edição da Medida
Provisória ora proposta.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar
a importância da presente proposta legislativa, minha expectativa é de
que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 307, DE 21 DE MARÇO DE 2020.

Inclui dispositivos à Lei nº 7.799, de 19 de dezembro
de 2002, que dispõe sobre o Sistema Tributário do
Estado do Maranhão, e à Lei nº 10.467, de 7 de
junho de 2016, que dispõe sobre os produtos que
compõem a cesta básica no âmbito do Estado.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no
uso da atribuição que lhe confere o §1º do art. 42 da Constituição
Estadual, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º Fica incluída a alínea “o” ao inciso II do art. 23 da Lei
nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, a qual terá a seguinte redação:

“Art. 23. (...)
(...)
II - (...)
(...)
o) nas operações internas e de importação, até 31 de julho
de 2020, com as seguintes mercadorias:
1. insumos para fabricar álcool gel, exceto energia elétrica
utilizada em sua produção e as embalagens utilizadas para
o acondicionamento do produto final;
2. luvas médicas (NCM 4015.1);
3. máscaras médicas (NCM 9020.00);
4. hipoclorito de sódio 5% (NCM 2828.90.11);” (NR).

Art. 2º Ficam incluídos os incisos XXV e XXVI ao art. 2º da
Lei nº 10.467, de 7 de junho de 2016, com a seguinte redação:

“Art. 2º (...)
(...)
XXV - álcool em gel (NCM 2207.20.1), até 31 de julho de
2020;
XXVI - álcool 70% (NCM 2208.30.90), até 31 de julho de
2020.” (NR).

Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 21 DE MARÇO DE 2020, 199º DA
INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

MENSAGEM Nº  015 /2020

São Luís, 23 de março de 2020.

Senhor Presidente,

Senhores Membros da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão,
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Como é sabido, a Organização Mundial da Saúde (OMS)

declarou, no último 11 de março, o estado de pandemia de COVID-19,
infecção humana causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2). A
declaração se deu em virtude de o vírus ter se disseminado, de forma
brusca e significativa, em diversas nações.

Neste momento, o Estado do Maranhão possui 01 (um) caso
confirmado de infecção por COVID-19, porém monitora mais de 200
(duzentos) casos suspeitos.

Considerando que, por meio da Portaria nº 188, de 03 de
fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção
Humana pelo novo Coronavírus, o Poder Executivo, por meio da
Secretaria de Estado da Saúde - SES, elaborou o Plano de Contingência
para COVID-19 que, em conformidade com o Plano de Contingência
Nacional e com base no modelo de Gestão de Riscos, propôs a
identificação de ações de gestão, vigilância epidemiológica e sanitária,
assistência à saúde, diagnóstico e educação em saúde, bem como orienta
a comunidade e profissionais quanto às medidas de controle.

O fortalecimento de políticas públicas de saúde, em especial
das destinadas à prevenção, ao controle e à contenção de riscos, danos
e agravos à saúde pública são indispensáveis para evitar ou minimizar
os impactos da disseminação da doença em âmbito estadual.

Nessa perspectiva, o Governo do Maranhão adotou, ao longo
dos últimos dias, uma série de medidas de proteção, bem como de
fortalecimento da rede estadual de saúde.

Por meio do Decreto nº 35.660, de 16 de março de 2020, foram
suspensos: 1) a realização de congressos, seminários, plenárias e
similares organizados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, ou
que sejam realizados nas suas dependências, que não sejam urgentes e
inadiáveis; 2) a autorização para afastamento, em missão oficial, de
servidores públicos estaduais ao exterior ou a outros Estados, exceção
feita a casos urgentes e inadiáveis, mediante requerimento dirigido ao
Secretário-Chefe da Casa Civil; 3) a realização de eventos de qualquer
natureza com previsão de grande aglomeração de público, que exijam a
expedição de licença por parte do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Maranhão e/ou da Delegacia de Costumes; 4) o registro de
frequência de servidores públicos por meio de coletor biométrico (leitor
de impressões digitais), nos órgãos e entidades que utilizam essa espécie
de controle de ponto.

Visando à segurança dos consumidores, nos termos do art. 6º,
inciso I, da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, restou
estabelecido que os restaurantes e similares devem assegurar distância
mínima de 2 (dois) metros entre as mesas existentes no estabelecimento
e que os estabelecimentos comerciais, em geral, devem garantir que o
ambiente esteja o mais arejado possível.

A suspensão, por 15 (quinze) dias, das aulas presenciais nas
unidades de ensino da rede estadual de educação, do Instituto Estadual
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA, da
Universidade Estadual do Estado do Maranhão - UEMA e da
Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL,
das escolas municipais, bem como das escolas e instituições de ensino
superior da rede privada, foi estipulada pelo Decreto nº 35.660, de 16
de março de 2020.

Foi determinada a suspensão das férias dos profissionais da
saúde e dos membros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Maranhão - CBMMA, bem como proibido, por 15 (quinze) dias,
contados das 9 (nove) horas do dia 21 de março de 2020, o trânsito
interestadual de ônibus ou similares, em todo o território do Estado do
Maranhão, com exceção dos transportes entre município maranhense
e município de outro Estado que componha região integrada de
desenvolvimento, a exemplo da Região Integrada de Desenvolvimento
da Grande Teresina.

Judicialmente, o Estado do Maranhão obteve autorização para
criar barreiras sanitárias nos aeroportos para verificação das condições
de saúde dos passageiros e tripulantes de aeronaves vindas de locais
com casos confirmados do COVID-19. Registre-se que medida

semelhante (barreira sanitária) já havia sido adotada no Terminal
Rodoviário de São Luís.

Em 21 de março, por meio do Decreto nº 35.677/2020, foram
estabelecidas novas medidas de prevenção do contágio e de combate à
propagação da transmissão de COVID-19, infecção humana causada
pelo Coronavírus (SARS-CoV-2), dentre as quais se destaca a
suspensão, por 15 (quinze) dias, da realização de atividades que
possibilitem a grande aglomeração de pessoas em equipamentos
públicos ou de uso coletivo, das atividades e os serviços não essenciais
de academias, shopping centers, cinemas, teatros, bares, restaurantes,
lanchonetes, centros comerciais, lojas e estabelecimentos congêneres,
bem como a atracação de navio de cruzeiro oriundos de estados ou
países com circulação confirmada do Coronavírus (SARS-CoV-2) ou
com situação de emergência decretada.

A suspensão de funcionamento não alcança, por exemplo, as
atividades atinentes à assistência médico-hospitalar (hospitais, clínicas,
laboratórios e demais estabelecimentos de saúde), à distribuição e à
comercialização de medicamentos e de gêneros alimentícios, os serviços
relativos ao tratamento e abastecimento de água, geração, transmissão
e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis, bem como captação
e tratamento de esgoto e lixo.

Além da ampliação do número de casos suspeitos de infecção
por COVID-19, o Estado enfrenta o aumento brusco, significativo e
transitório da ocorrência de doenças infecciosas geradas pelo vírus
H1N1, bem como a ocorrência de eventos adversos associados ao
volume de corpos hídricos e à intensidade das precipitações
pluviométricas.

Segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde, até o
momento, o Maranhão contabilizou 28 casos de infecção por H1N1,
confirmados por meio de exames laboratoriais.

Por outro lado, as alterações das condições meteorológicas
(umidade, vento e chuvas intensas - COBRADE 1.3.2.1.4) têm causado
impactos em vários municípios maranhenses, provocando, inclusive,
o deslocamento da população para abrigos temporários, o que favorece
a disseminação de doenças de transmissão respiratória, a exemplo das
infecções virais.

Até o presente, 29 (vinte e nove) municípios foram atingidos
pelas Chuvas Intensas (COBRADE 1.3.2.1.4), quais sejam: Açailândia,
Alto Alegre do Pindaré, Arari, Amarante do Maranhão, Arame, Aldeias
Altas, Bacabal, Brejo, Cantanhede, Carutapera, Cidelândia, Codó,
Conceição do Lago-Açu, Davinópolis, Dom Pedro, Duque Bacelar,
Grajaú, Imperatriz, Itapecuru-Mirim, Igarapé do Meio, Pedreiras,
Pirapemas, São José dos Basílios, São José de Ribamar, São Luís,
Santa Helena, Trizidela do Vale, Timon e Vitória do Mearim.

De acordo com Parecer da Coordenadoria Estadual de Proteção
e Defesa Civil, do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Maranhão
a ocorrência de desastres secundários, de origem natural, potencializa
os efeitos oriundos da iminência de um problema biológico (Doença
Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0).

Considerando que os danos e prejuízos decorrentes desse
cenário comprometem parcialmente a capacidade de resposta do poder
público estadual, o Poder Executivo declarou, por meio do Decreto nº
35.672, de 19 de março de 2020, estado de calamidade pública, em
virtude do aumento do número de infecções pelo vírus H1N1, da
existência de casos suspeitos de contaminação pela COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), bem como da
ocorrência de Chuvas Intensas (COBRADE 1.3.2.1.4) nos municípios
mencionados retro.

Os efeitos desse cenário reverberam na saúde pública e na
economia maranhense, nesta última, em virtude da desaceleração das
atividades econômicas que decorre, em especial, da necessidade de
redução das interações sociais.

O impacto econômico decorrente da pandemia ocasionada pela
infecção humana pelo Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) é sentido
por diversos países, a exemplo do Brasil, bem como pelos entes
subnacionais, como é o caso do Estado do Maranhão.
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De acordo com Governo Federal, algumas estimativas apontam

que esse cenário de crise sanitária e econômica pode levar a uma queda
de até dois por cento no Produto Interno Bruto - PIB mundial, no ano
de 2020. Além disso, a desaceleração da China, nação que concentra
quase 1/5 (um quinto) do PIB mundial e que é destino de parcela
substancial das exportações de vários países, implica efeitos adversos
para os demais países.

Nesse contexto, cabe ao Estado, além de fortalecer a rede pública
de saúde, valer-se de medidas que contribuam para a redução dos
impactos sociais e econômicos decorrentes, em especial, do problema
sanitário pelo qual todas as nações enfrentam.

Faz-se oportuno registrar que, para amenizar os efeitos desse
momento de paralisação econômica, o Governo do Estado do Maranhão
doará 200.000 (duzentas mil) cestas básicas para famílias mais pobres,
inclusive com a ajuda dos parlamentares estaduais. A medida considera,
em especial, o dever do Estado de garantir o bem-estar da população.

O Congresso Nacional, em 20 de março do corrente ano,
reconheceu o estado de calamidade pública da União, com efeitos até
de 31 de dezembro de 2020, em razão da previsão de significativa
queda na arrecadação do Governo Federal, bem como aumento dos
dispêndios públicos, a exemplo dos gastos não estimados para a
contenção do COVID-19.

De acordo com a Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020,
encaminhada pela Presidência da República ao Congresso Nacional, “o
Brasil está entrando na crise e ainda que ela já esteja presente em
outros países a incerteza envolvida no seu dimensionamento, em nível
global e nacional, inviabiliza o estabelecimento de parâmetros seguros,
sobre os quais os referenciais de resultado fiscal poderiam ser
adotados”.

Em razão do Federalismo Fiscal, essa situação repercutirá nos
demais entes subnacionais, a exemplo dos Estados-Membros, que,
além de suas próprias receitas, têm direito à cooperação financeira ou
repartição de receitas tributárias disciplinada nos arts. 157 a 160 da
Constituição Federal. Se há queda nas arrecadações da União, os valores
a serem repassados aos demais entes federados tendem a diminuir.

Nessas circunstâncias, considerando o permissivo insculpido
no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal) e a excepcionalidade decorrente
do aumento brusco, significativo e transitório da ocorrência de
doenças infecciosas geradas pelo vírus H1N1, dos prejuízos
sofridos por alguns municípios maranhenses em razão das
alterações das condições meteorológicas (umidade, vento e chuvas
intensas - COBRADE 1.3.2.1.4), da confirmação de 01 (um) caso
de infecção por COVID-19, no Estado, e dos demais casos
suspeitos, faz-se relevante o reconhecimento, por essa Casa Legislativa,
do estado de  calamidade pública do Estado do Maranhão.

Por todo exposto, solicito a Vossas Excelências o
reconhecimento, pela Assembleia Legislativa, do estado de calamidade
pública, com efeitos até de 31 de dezembro de 2020, a fim de que seja
assegurado o bom funcionamento do Estado do Maranhão para garantia
da continuidade do desenvolvimento das políticas públicas essenciais,
a exemplo das demandas da saúde, bem como para atenuar os efeitos
negativos da desaceleração econômica.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 020/ 2020

Institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão.

Art. 1º. Fica instituído o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,

durante o período de suspensão das atividades estabelecido na
Resolução Administrativa nº 159/2020, com objetivo de viabilizar a
votação e discussão de matérias que poderiam perder eficácia devido à
falta de apreciação pelo Poder Legislativo de todas aquelas ligadas à
área de saúde que contribuirão para o combate à infeção do COVID-
19.

Art. 2º.  A Deliberação Remota por videoconferência dar-se-a
através de uma Sessão Extraordinária convocada pelo Presidente com
24 (vinte quatro) horas de antecedência e publicada no Diário da
Assembleia.

§1º - A Sessão Extraordinária terá exclusivamente a apreciação
da Ordem do Dia, sendo a pauta elaborada pelo Presidente, onde cada
Deputado terá até dois minutos para expor seu voto, líder do bloco ou
lideranças do governo e oposição terão até três minutos cada para
encaminhamento da matéria;

§2º - O Deputado deverá estar presente ao Sistema de
Deliberação Remota por Vídeo conferência que será disponibilizado
pela Mesa Diretora da Casa;

§3º - O acesso ao sistema de votação de que trata o Art.1ª desse
Projeto de Resolução Legislativa será feito mediante confirmação do
Presidente da Casa;

§4º - A presença do Deputado será registrada pela Mesa
Diretora, mediante o reconhecimento visual de cada Parlamentar;

§5º - A votação será nominal e aberta, e a Mesa Diretora fará a
chamada de cada Deputado por ordem alfabética que votará SIM ou
NÃO ou ABSTENÇÃO;

§6º - A matéria que estará na Ordem do Dia será disponibilizada
pelo Presidente 24 (vinte e quatro) horas antes da realização da Sessão
Extraordinária;

§7º-  O Presidente disponibilizará o avulso de todas as matérias
constantes na Ordem do Dia e partes acessórias da mesma;

§8º - Eventuais solicitações de destaque por parte dos
Parlamentares deverão ser encaminhadas à Mesa Diretora até 1 (uma
hora) antes do início da Sessão Ordinária. 

§9º - No caso de a matéria a ser discutida não possuir parecer
das Comissões, o Presidente determinará a formação de uma Comissão
com 7(sete) deputados para elaboração do parecer verbal, a qual terá
10 (dez minutos) minutos para manifestação sobre a matéria.

Art.3º. A Sessão Extraordinária por Videoconferência será
amplamente divulgada e transmitida pelos veículos oficiais de
comunicação da Assembleia Legislativa.

Art. 4º. Durante a suspensão das atividades da Assembleia
Legislativa estabelecida na Resolução Administrativa nº 159/2020, as
Comissões Permanentes deverão utilizar o Sistema de Videoconferência
para realização de suas reuniões.

Art. 5º. As Sessões Extraordinárias por Vídeo Conferência
poderão ser convocadas pelo Presidente a partir do dia 23 de março de
2020.

Art. 6º. Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data da
sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 23 de março de
2020.

PLENÁRIO NAGIB HAICKEL, SÃO LUÍS 23 DE MARÇO
DE 2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado
GLALBERT CUTRIM - Primeiro Vice-Presidente. Deputada
ANDREIA REZENDE - Primeiro Secretário. Deputada DETINHA -
Segundo Vice-Presidente. Deputada CLEIDE COUTINHO - Segundo
Secretário. Deputada THAIZA HORTEGAL - Terceiro Vice-
Presidente. Deputado PARÁ FIGUEIREDO - Terceiro Secretário.
Deputado ROBERTO COSTA - Quarto Vice-Presidente. Deputada
DANIELLA TEMA - Quarto Secretário

PROJETO DE LEI N° 077 / 2020

INSTITUI A POLÍTICA DE SANITIZAÇÃO DE
AMBIENTES DO ESTADO DO MARANHÃO, A
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FIM DE EVITAR A TRANSMISSÃO DE DOENÇAS
INFECTOCONTAGIOSAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, RESOLVE:

Art. 1° Fica instituída a política de sanitização de ambientes
do Estado do Maranhão.

Art. 2° Os locais fechados de acesso coletivo, públicos ou
privados, climatizados ou não, deverão realizar processo de sanitização,
a fim de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas.

Parágrafo único - Para fins desta Lei, considera-se processo de
sanitização o conjunto de procedimentos voltados à manutenção das
condições ambientais adequadas, por meio de métodos que eliminem e
impeçam a proliferação de microrganismos prejudiciais à saúde humana
e animal.

Art. 3º O processo de sanitização compreende o tratamento de
todos os ambientes, incluindo paredes, tetos, pisos e mobiliários.

§ 1º - As empresas deverão portar autorização do Poder Público
para realizar o processo de sanitização, além de emitir certificado de
garantia de sua execução.

§ 2º - O uso dos produtos utilizados no procedimento deverá
estar devidamente autorizado pelo órgão público competente, não
podendo ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.

Art. 4º – Ulterior disposição regulamentar desta Lei definirá o
detalhamento técnico de sua execução, indicando os padrões mínimos
de limpeza e a periodicidade dos processos de higienização.

Art. 5º – Os estabelecimentos que se enquadrem nos critérios
regulamentares deverão manter certificação que ateste a realização da
sanitização com respectiva data.

Art. 6º – Aplicam-se as penalidades previstas na Lei 6.437 de
20 de agosto de 1977, ou em outra que venha a substitui-la, aos gestores
responsáveis pelos estabelecimentos que infringirem as disposições
desta Lei.

Art. 7º – A infração às normas instituídas por esta Lei fica
sujeita às seguintes penas:

I – Advertência a fim de sanar a irregularidade no prazo de 30
(trinta) dias da devida notificação por órgão fiscalizador competente;

II – Multa no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos
reais), e caso não tenha atendido a exigência, o valor será duplicado em
caso de reincidência;

Parágrafo único – O valor da multa constante deste artigo
deverá ser corrigido monetariamente a cada 12 (doze) meses por índice
oficial a ser definido em regulamento e o proprietário, gestor ou
responsável auferido por agente fiscalizador competente, terá seu nome
inscrito como responsável pelo descumprimento, arcando com as
penalidades cabíveis, em especial por doenças que venham a ser
detectadas por infecções contraídas nos estabelecimentos identificados;

Art. 8° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão
à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel

Beckman”, em São Luís, 16 de março de 2020. - GLALBERT CUTRIM
- 1º vice-presidente

JUSTIFICATIVA

Inicialmente, importa salientar que a matéria versada na
propositura insere-se em campo de iniciativa concorrente em simetria
com o disposto no artigo 24, inciso XII (proteção e defesa da saúde),
da Constituição Federal.

Verifica-se, também, que a Constituição do Estado do Maranhão
(artigo 205) é clara no sentido de preconizar que a saúde é direito de
todos e dever do Estado, sendo que é assegurada mediante políticas
sociais, econômicas e ambientais que visam à eliminação de risco de
doença e outros agravos, e ao acesso igualitário às ações e serviços para
sua proteção e recuperação.

A doença infecciosa é um dos mais graves problemas de saúde
pública, afetando milhares de pessoas. O novo coronavírus (Covid-
19), por exemplo, vem alarmando o mundo. A Organização Mundial de
Saúde (OMS), declarou nesta quarta-feira (11 de março de 2020) a
pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-
Cov-2). Segundo o órgão, o número de pacientes infectados, de mortes
e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

Além disso, toda essa celeuma afeta sobremaneira a economia,
prejudicando indicadores como o dólar e a Bolsa de Valores. Como o
coronavírus é de fácil contágio, governos e empresas de todo o mundo
passam a estabelecer restrições à circulação de pessoas, como tentativa
de conter a disseminação do vírus.

Esse novo surto só reforça a necessidade de estabelecermos
uma política estadual de sanitização de ambientes, reduzindo a
transmissão deste vírus e de outros que circularão ou já circulam por
aqui.

Em ambientes com grande movimentação de pessoas, aumenta-
se os riscos de contaminação. A limpeza habitual, no entanto, geralmente
limita-se ao chão, móveis e superfícies, com efeito por apenas algumas
horas. O processo de sanitização, por sua vez, é mais intenso, atingindo
paredes e tetos, reduzindo a incidência de microrganismos críticos
para saúde pública em níveis considerados seguros.

Algumas unidades da federação já contam com uma política de
sanitização nos moldes da que propomos nesta oportunidade. São os
casos da Lei nº 6.376, de 2019, do Distrito Federal, e da Lei nº 15.389,
de 2005, do Estado de Goiás, que obrigam a realização do processo em
tela.

Assim, diante de todo o exposto e, considerando o legítimo
interesse público da proposição, esperamos contar com o apoio dos
ilustres Pares, na sua aprovação.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”, em São Luís, 16 de março de 2020. - GLALBERT CUTRIM
- 1º vice-presidente

PROJETO DE LEI Nº 078 / 2020

Dispõe sobre a garantia do acesso aos serviços
públicos essenciais enquanto perdurar o Plano de
Estadual de Contingência contra o Coronavírus.

Art. 1º. Ficam as concessionárias que prestam serviços públicos
essenciais de fornecimento de água, energia elétrica e gás impedidas de
suspender o seu fornecimento enquanto perdurar o Plano Estadual de
Contingência contra o Coronavírus no Estado do Maranhão.

Parágrafo Único. Os débitos consolidados durante a vigência
do Plano de Contingência não poderão ensejar a interrupção do serviço,
devendo estes serem cobrados pelas vias próprias.

Art. 2°. As empresas que descumprirem o disposto no artigo
anterior ensejarão pagamento de multa de R$ 1.000,00 (um mil) reais
por suspensão de serviço realizada.

Parágrafo Único. Os valores arrecadados com a multa disposta
no caput deste artigo serão revertidos no combate ao Novo Coronavírus
no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará no que couber os
dispositivos dessa Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 18 de março de 2020. – ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem como finalidade garantir a
população maranhense acesso aos serviços públicos essenciais
enquanto perdurar o Plano  Estadual de Contingência contra o
Coronavírus. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de
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Saúde classificou o novo coronavírus (COVID-19) como pandemia,
com alto risco de transmissão e taxa de mortalidade, que se eleva entre
pessoas idosas e com doenças crônicas.

Em razão disso, diversas medidas preventivas estão sendo
adotadas pelas autoridades, em todas as esferas governamentais, sendo,
a mais importante delas, o recolhimento domiciliar das pessoas, de
modo a evitar o contato e a propagação da doença, a exemplo do que
vem sendo adotado em outros países, e ao passo que as pessoas ficam
mais tempo em casa, necessitam mais do uso de água, gás e energia
elétrica.

Portanto, a não interrupção desses serviços é medida essencial
para que os direitos básicos dos cidadãos sejam respeitados. Trata-se,
pois, de proposição de relevante interesse público e contamos com o
apoio dos nobres pares à sua aprovação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 18 de março de 2020. – ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

REQUERIMENTO N° 119/2020

Senhor Presidente:

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa.  que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado
em Regime de Urgência, numa Sessão Extraordinária, a ser realizada
logo após a aprovação do presente Requerimento, o Projeto de
Resolução Legislativa nº 020/2020, de autoria da Mesa Diretora.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 23 DE MARÇO DE 2020. RICARDO
RIOS - Deputado Estadual. RAFAEL LEITOA - Deputado Estadual.

INDICAÇÃO Nº 465 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTÍSSIMO
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, SENHOR
FLÁVIO DINO,  solicitando providências no sentido de determinar
À SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA,
QUE AUTORIZE A  RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS DA
PONTE DO SÃO FRANCISCO, QUE LIGA A AVENIDA BEIRA-
MAR AO BAIRRO DO MESMO NOME, considerando que os sinais
pela falta de conservação na referida ponte, são visíveis por quem
passa diariamente, deixando a todos preocupados.

A Ponte do São Francisco apresenta problemas estruturais,
que demonstram a falta de manutenção no local. A durabilidade das
estruturas está sujeita também à ação do meio ambiente, portanto, a
ação do tempo tem deixado ferragens à mostra e, pedaços de concretos
que se soltam facilmente da estrutura dos guarda-corpos, assustando a
todos que diariamente trafegam pela ponte.

As proteções e o piso do local por onde passam ciclistas e
pedestres apresentam danos em toda a sua estrutura. Tubos de ferro
usados como grades do guarda-corpo estão enferrujados.

A Ponte do São Francisco foi inaugurada em 1970, com o
propósito de ligar a Ilha ao continente. A partir da sua inauguração é
que de fato ocorreu a expansão urbana para o norte da Ilha de São Luís,
com o surgimento de novos bairros.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 17 de março 2020. - DEP.
DETINHA – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 466 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTÍSSIMO
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, SENHOR
FLÁVIO DINO,  solicitando providências no sentido de determinar
À SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA,
QUE AUTORIZE A  RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS DAS
PONTES DO CARATATIUA E DO IPASE, QUE LIGAM A
AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE A AVENIDA DOS
FRANCESES E VICE E VERSA, considerando que os sinais pela
falta de conservação nas referidas pontes, são visíveis por quem passa
diariamente, deixando a todos preocupados.

As Pontes do Caratatiua e do Ipase apresentam problemas
estruturais, que demonstram a falta de uma conservação adequada. A
durabilidade das estruturas está sujeita também à ação do meio ambiente,
portanto, a ação do tempo tem deixado ferragens à mostra e, pedaços
de concretos que se soltam facilmente da estrutura dos guarda-corpos,
assustando a todos que diariamente trafegam pela ponte.

A vegetação do mangue, devido os sinais de uma manutenção
precária, tem invadido o guarda-corpo das referidas pontes.

As pontes não oferecem riscos de colapso estrutural iminente,
no entanto, se a manutenção for inadequada por um longo período, ao
que parece isso não acontece há um bom tempo, essa possibilidade
passa a existir.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 17 de março 2020. - DEP.
DETINHA – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 467 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado –  Senhor Flávio Dino, solicitando que
autorize o Secretário de Estado das Cidades –  Senhor Rubens Pereira
Junior a construção de 100 (cem) Unidades Habitacionais no Bairro
Vila Zé Henrique, situado na periferia do Município de Buriti Bravo.

Verificando que é uma das necessidades básicas do ser humano
a moradia e por tratar-se de uma das prioridades do vosso governo,
que objetiva uma melhora qualidade de vida e aumento no IDH da
população, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 18 de março de 2020. - Arnaldo Melo -
Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 468/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Governador, Senhor
Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Segurança Pública,
Senhor Jefferson Portela, solicitando, em caráter de urgência,
ampliação do efetivo de viaturas da Polícia Militar e policiamento
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ostensivo no Residencial Cidade Verde, Avenida B, Município de Paço
do Lumiar, pois as ocorrências de delitos neste bairro precisam ser
combatidas efetivamente e preventivamente; tendo inclusive chegado
ao gabinete relatos de moradores angustiado que se sentem oprimidos
pelas frequentes ocorrências na área.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 18 de março de 2020. - DR. YGLÉSIO - Deputado
Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 469/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário Estadual
da Fazenda, Senhor Marcellus Ribeiro Alves, solicitando minoração
nas alíquotas do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS para as micro e pequenas
empresas, durante o período de pandemia da COVID-19 (coronavirus)
e enquanto perdurarem os efeitos o decreto que suspendeu a realização
de eventos com grande aglomeração do público, tendo em vista que o
comércio está sendo afetado sobremaneira pelas restrições.

Em virtude da proposição dispor sobre atribuições das
Secretarias de Estado (a saber, a Secretaria de Estado da Fazenda), em
observância aos artigos 30, VII e 64, III da Constituição do Estado,
bem como ao parágrafo único, do artigo 43 do mesmo diploma
normativo, que veda o Poder Legislativo de criar leis das quais decorram
renúncias totais ou parciais de receitas, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de
março de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 470/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Governador, Senhor
Flávio Dino e ao Excelentíssimo Secretário de Saúde do
Maranhão, Senhor Carlos Eduardo de Oliveira Lula, solicitando
a disponibilização de equipes volantes para que os exames que atestem
a COVID-19 sejam realizados onde a pessoa estiver, caso apresente os
sintomas do vírus.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de
março de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 471/2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Governador do Estado,

Flávio Dino e ao Secretário Estadual de Saúde, o Senhor Carlos
Eduardo de Oliveira Lula solicitando que viabilizem que a marcação
de atendimentos odontológicos do Programa Sorrir possa ser realizada
pelo aplicativo do PROCON/Viva, assim como já estão sendo feitas as
marcações de consultas das Policlínicas.

Em virtude da proposição dispor, mesmo que indiretamente,
sobre atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e
outros da Administração pública estadual, em observância aos artigos
30, VII e 64, III da Constituição do Estado e ao entendimento
jurisprudencial sobre a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder
Legislativo que autorizem o Executivo a tomar determinadas
providências que lhe são de competência privativa, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de
março de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 472/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino, e ao Secretário da Saúde do
Estado do Maranhão, o Senhor Carlos Eduardo de Oliveira Lula,
solicitando em caráter de urgência:

a) Que seja majorado o adicional de insalubridade dos
profissionais vinculados ao Sistema Único de Saúde – SUS para
40%, pelo período de 60 (sessenta) dias, prorrogável por mais 30
(trinta) dias.

Frise-se que estes pedidos resultam de apelos feitos pelos
servidores do Sistema Único de Saúde - SUS ao nosso gabinete e que
não se restringe somente aos profissionais da saúde. sendo a categoria
profissional a maior atingida pela pandemia da COVID-19
(coronavirus), uma vez que a própria exposição ao vírus aumenta o
custo de vida desses profissionais e para suas famílias. Requer-se,
assim, que haja um esforço para majorar essas remunerações por meio
da majoração do adicional de insalubridade neste momento onde o
trabalho desenvolvido por essas pessoas é de imensa importância para
o Estado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de
março de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 473 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Governador, Flávio Dino de Castro e Costa,
com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua vez, dispõe
sobre a garantia do acesso aos serviços públicos essenciais enquanto
perdurar o Plano Estadual de Contingência contra o Coronavírus,
objetivando garantir o direito básico de acesso aos serviços essenciais
prestados pelo Estado..

O presente anteprojeto de lei tem como finalidade garantir a
população maranhense acesso aos serviços públicos essenciais
enquanto perdurar o Plano Estadual de Contingência contra o
Coronavírus. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                           SEGUNDA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2020 9
Saúde classificou o novo coronavírus (COVID-19) como pandemia,
com alto risco de transmissão e taxa de mortalidade, que se eleva entre
pessoas idosas e com doenças crônicas.

Em razão disso, diversas medidas preventivas estão sendo
adotadas pelas autoridades, em todas as esferas governamentais, sendo,
a mais importante delas, o recolhimento domiciliar das pessoas, de
modo a evitar o contato e a propagação da doença, a exemplo do que
vem sendo adotado em outros países, e ao passo que as pessoas ficam
mais tempo em casa, necessitam mais do uso de água, gás e energia
elétrica.

Portanto, a não interrupção desses serviços é medida essencial
para que os direitos básicos dos cidadãos sejam respeitados. Trata-se,
pois, de proposição de relevante interesse público e contamos com o
apoio para sua apreciação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 19 de março de 2020. – ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 474/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Delegado da Delegacia do Consumidor
em São Luís, solicitando em caráter de urgência:

a) Que receba a notitia criminis em anexo, para que, em havendo
indícios suficientes de que os crimes narrados estejam sendo cometidos,
dê prosseguimento ao inquérito policial.

Frise-se que estes pedidos resultam de apelos feitos pelos
consumidores ao nosso gabinete, que se sentem lesados pelo aumento
abusivo dos preços de álcool em gel e máscaras de proteção durante a
pandemia da COVID-19 (coronavirus).

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de
março de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2020 ÀS 11h30.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Bom dia. Que Deus seja louvado e que
Deus estenda suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão, sobre
a sua população. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a sessão solene convocada para entrega da Medalha do
Mérito Legislativo Manuel Beckman ao doutor Vítor Mendes Pereira,
concedida pela Resolução Legislativa nº 1007/2019, oriunda do Projeto
de Resolução Legislativa nº 141/2019, de autoria da deputada Dra.
Helena Duailibe. Então, antes de chamar os convidados para compor a
Mesa, eu quero só fazer um registro de suma importância. Essa justa
homenagem que hoje a Assembleia Legislativa confere ao jovem e
talentoso médico maranhense e de renome internacional e mundial tem
dois motivos: primeiro, o carinho, o respeito e a admiração que todos
os deputados têm pela deputada Helena Duailibe e o respeito que a
deputada tem com todos os deputados. A justa homenagem foi aprovada
de forma unânime por todos os deputados da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. Então, a solicitação de uma deputada estadual,
membro do Parlamento Estadual foi acatada de forma unânime,
primeiro, pelo respeito que todos temos pela deputada Helena Duailibe:
segundo, nessa justa homenagem na manhã de hoje, a Assembleia

Legislativa se debruça diante de um homem que será reverenciado, será
homenageado não só no Maranhão, mas no Brasil e no mundo. É
preciso entender que as homenagens não são feitos póstumos, mas nós
devemos dizer que amamos, que gostamos, que respeitamos enquanto
as pessoas estão vivas, para que mais pessoas possam se espelhar,
para que mais pessoas possam olhar no exemplo do jovem maranhense
e que é exemplo para o mundo. Então, dr. Vitor, esta justa homenagem
que a Assembleia Legislativa presta a Vossa Excelência na manhã de
hoje é para dizer que o senhor está no caminho certo, é para dizer que
o senhor é honrado, que o senhor é honesto, que o senhor é trabalhador,
que o senhor é humilde, e que a Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, em nome do presidente Othelino, presidente desta Casa, e
de todos os deputados, está recebendo o senhor, seus familiares, seus
filhos. O pequeno Pedro, a pequenina é filha também? Eu só conversei
com o Pedro e com a Alice. Ah, a mais nova é quem? Sarinha. Então,
sua família e seus amigos sejam bem-vindos à Casa do Povo. Aqui
todos os dias nós acreditamos e lutamos por um Maranhão melhor, no
qual o senhor acredita, no Brasil que o senhor acredita, no mundo que
o senhor acredita, um mundo melhor para as pessoas para que as
pessoas tenham saúde, para que as pessoas possam ser usadas como o
senhor é usado. Um dos melhores médicos do mundo foi Jesus, e o
senhor faz o que Jesus fez e nos ensina, por meio do amor e curando,
cuidando da vida e cuidando das pessoas. Seja bem-vindo à Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, com os seus familiares e todos os
seus amigos. Eu quero convidar, de forma especial, a querida amiga,
deputada doutora Helena Duailibe. Uma amiga, uma parceira que eu
passei a conhecer, que eu passei a admirar, que eu passei a valorizar.
Ela nunca me disse não e ontem disse: “Wellington, vamos ter
homenagem amanhã na Assembleia Legislativa. Eu queria fazer o
convite, se você pudesse, para me ajudar a presidir. Eu inicio a
Presidência, depois de alguns momentos do evento, de acordo com a
Lei nº 70.274. Eu vou fazer a presidência e, depois, eu passo para a
querida e amiga Deputada Helena Duailibe. E eu tenho uma
aproximação, um carinho, um respeito, porque, como eu falei para
vocês, ela nunca me disse “não”. E ontem, quando perguntando para
ela, eu que perguntei qual era, ela me disse que é uma homenagem para
um jovem médico. Ela cantou toda a pedra como seria. E aí eu disse
“estarei aqui amanhã”. E, hoje, agora há pouco ela me ligou: Deputado,
o senhor vem? O senhor está onde? Jamais iria lhe deixar na mão. E, na
manhã de hoje, eu ganho um presente e farei diante dela e do nosso
homenageado, que eu fiquei todo arrepiado. E ao encontrar, na manhã
de hoje, alguns amigos de longas datas e encontrar esse jovem que eu vi
o início dos seus trabalhos acadêmicos, o início na universidade e, para
mim, hoje, foi uma honra. E além de todo esse respeito, carinho que eu
tenho pela Deputada Helena Duailibe, ainda tenho que agradecer pelo
presente de poder compartilhar com ela essa justa homenagem ao Dr.
Vitor. Muito obrigado. E agora uma salva de palmas, muito especial ao
nosso homenageado, que agora vai ocupar a Mesa da Assembleia,
como se também deputado fosse, Dr. Vitor. Que palmas maravilhosas.
Que manhã especial. Todas as vezes que duas ou mais pessoas estão
reunidos em nome de Deus, Deus se faz presente. Deus, na manhã de
hoje, acampou seus anjos no plenário da Assembleia Legislativa para
também prestigiar essa homenagem a um filho seu. Eu quero convidar
agora também o professor Fábio Marcos, neste ato, representando o
nosso queridíssimo reitor Natalino Salgado. Convidar, de forma especial
também, o senhor Raimundo Reis, Secretário Adjunto de Estado das
Cidades, neste ato, representando o Secretário Rubens Pereira Júnior e
o Governo do Estado do Maranhão, que, na verdade, não se faz
presente, então representando a Secretária de Estado e o Governo do
Estado do Maranhão. Cumprimentar, de forma especial também, o
senhor Celso Gonçalo, Vice-Presidente da Fiema. Convidar, de forma
especial, a senhora Maria do Desterro Soares Brandão. Convidamos a
todos a se postarem em posição de respeito para ouvirmos o Hino do
Maranhão e o Hino De Louvação a São Luís, interpretados pelo cantor
Alessandro Batista, acompanhado pelo músico Marcos Silva. Quero
fazer registro do Dr. Felipe Mussalém, ex-Presidente da Associação
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Comercial do Estado do Maranhão, seja bem-vindo à Assembleia
Legislativa do Maranhão, muito nos honra também com a sua presença;
nosso amigo Ricardo também, Presidente do PPBR, e sua comitiva
sejam também bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Eu quero convidar a Deputada Dra. Helena Duailibe, autora
da Proposição, para fazer uso da palavra

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE –
Bom dia a todas e todos. Inicialmente eu quero saudar o senhor deputado
Wellington do Curso. E aí vocês sabem que ele sempre exagera nos
elogios. Na verdade, esse grande homem, quando ele diz que tudo que
ele me pede eu faço, é porque ele tem um coração muito grande e todos
os pedidos dele são pedidos para ajudar as pessoas na área de saúde e
é isso que a gente tem em comum, é por isso que eu não posso deixar
de atender os pedidos dele. É porque sempre faz um pedido pensando
em alguém, em solidariedade. Muito me honra você estar presidindo
realmente esta Sessão Solene, porque você é uma pessoa sensível e que
está sempre querendo ajudar as pessoas. Doutor Vítor Mendes Pereira,
homenageado desta Sessão Solene. E aqui eu quero fazer uma revelação
para vocês. Hoje que estou conhecendo o doutor Vítor. Doutor Vítor,
eu soube a história dele. Nas nossas andanças eu estava indo no
ferryboat, viajando há 3 anos no ferryboat eu nem sabia que eu ia ser
deputada, e aí o Dr. Henrique Jorge me falou da história do Vitor e eu
fiquei encantada. Aí comecei a pesquisar, a ler e quando eu recebi o
currículo do Vítor, a Sônia que sempre trabalhou comigo, disse:
“doutora, aquele é um compêndio. Esse homem nunca vi tantas
homenagens, tantos cursos e tantas histórias”. E quando eu assumi a
Assembleia, me lembrei então de homenageá-lo. Ele precisa ser
homenageado e ser conhecido, mais conhecido em nosso Estado. É a
primeira medalha que estou dando e muito me honra ser para o Dr.
Vítor Mendes Pereira. Professor Marcos Fábio Matos, em nome de
quem quero também aqui, vice-reitor da Universidade neste ato
representando o reitor Natalino Salgado, e em nome de quem eu quero
agradecer à Universidade Federal do Maranhão por tantos “Vítores”
que forma. Eu sou formada na universidade pública aqui do Maranhão,
tive a honra de ser formada e é uma Universidade que vem brilhando e
formando muitos “Vítores” que muitas vezes estão no anonimato.
Senhor Raimundo Reis, Secretário Adjunto do Estado das Cidades,
neste ato representando o jovem também Secretário das Cidades,
deputado federal Rubens Pereira Júnior, que não pôde estar presente,
mas conhecendo a história do Vítor também disse: “Eu preciso me
fazer presente”. E aqui está muito bem representado pelo Senhor
Raimundo Reis. Senhor Celso Gonçalo, vice-Presidente da Fiema,
também que muito nos honra com sua presença, também pela sua
história. O senhor tem uma história de vida muito bonita, então a sua
presença aqui dignifica muito nosso ato. Senhora Maria do Desterro
Soares Brandão, também para todos nós ex-alunos, médicos, e quem
vive a história da Universidade da Saúde no Maranhão tem muito a lhe
agradecer por esses incentivos. Eu sei que a senhora foi efetivamente
uma semente que brotou, que fez e que estimulou o Vítor a chegar onde
está. Familiares, amigos, autoridades e aqui de modo especial eu não
poderia de registrar a presença do Dr. Aldenir, a gente sabe e conhece
a referência que é e com certeza mexe também do Vitor. Dr. Nagib,
muitos outros colegas médicos que estão aqui, que vieram homenagear,
nesta manhã, e principalmente a família que muitas vezes fica no
anonimato, a mãe, o pai já falecido, mas a mãe que é verdadeiramente a
estrela, depois vem a esposa com todo o seu papel, mas a gente sabe da
importância da mãe. Então, a você, Nildes, toda a nossa homenagem
pela formação que deu a este homem, porque a família é que faz essa
formação. Tenho muito prazer e orgulho por ser autora do projeto que
concede a Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman, que ora
esta Magna Casa outorga ao dr. Vitor Mendes Pereira. Esta cerimônia
que agora realizamos para a entrega da medalha concedida por decisão
unânime de meus pares nesta Casa, eu quero agradecer a todos eles,
vem revestida de um significado todo especial, não somente por ser a
maior comenda da Assembleia Legislativa do Maranhão, e isto porque

ela é concedida somente a personalidades que se destacaram com
relevantes serviços ao estado do Maranhão, com legítima distinção a
cidadãos que, exercendo com dignidade o seu oficio, prestam bons
serviços à população, assim como engrandece o nosso estado e o país
e exercitam o seu dever de servir ao próximo. Por isso, sinto-me
agradecida a Deus por esta oportunidade de poder entregar esta comenda
e pelo profundo sentimento de carinho e, sobretudo, respeito ao
trabalho desenvolvido pelo doutor Vitor Mendes Pereira para o nosso
País. Sou declaradamente uma defensora dos médicos e médicas deste
País porque, sem a dedicação destes profissionais, o sofrimento em
determinadas fases de nossa vida, desde a infância até a idade da nossa
maior sabedoria, seria bem maior. Sem a atuação desses profissionais,
não poderíamos ao menos falar em qualidade de vida, em trabalho, em
realizações profissionais, pois a boa saúde é essencial para todas as
conquistas. Sendo assim, esta justa homenagem que a Casa do Povo
presta a este ilustre médico, cuja atuação destacada na medicina
salientarei a seguir, assim como seu brilhante histórico de vida. Doutor
Vitor é natural de São Luís do Maranhão, 42 anos, casado com Andreia
Pereira e pai de três filhos, Alice, Pedro e Sara, residindo atualmente
em Toronto, Canadá. É médico neurocirurgião especializado em
neurorradiologia intervencionista. Nascido em São Luís, filho de
Sebastião Francisco Pereira e Mildes Mendes Pereira, passou a sua
infância entre a cidade e o campo nas férias, principalmente em Rosário
e Buriti Bravo, com sua família, na casa dos seus avós. Doutor Vitor
decidiu fazer medicina depois de ter vivenciado com sua família um
câncer terminal que tirou a vida de seu pai. Cursou medicina em 1996
e, ao longo do curso, ficou fascinado pela neurociência como
especialidade. Desde a faculdade, esteve envolvido em pesquisa de
base clínica, influenciado por um grande mentor, Dr. Periguari Luís de
Lucena. Decidiu fazer neurocirurgia como especialidade e, no seu
percurso, escolheu a Universidade Estadual de São Paulo, Unesp,
Campus Botucatu, para fazer a sua primeira residência médica em
neurocirurgia. Durante a residência, teve orientação de grandes nomes
da neurocirurgia vascular e endovascular com os professores Gilberto
Machado, Marco Zanini, César Rafin, Aldemir Nunes Júnior e José
Guilherme Caldas. Depois da residência médica, foi contemplado com
uma vaga no concorridíssimo serviço do Professor Pierre Lasjaunias,
no Hospital de Bicêtre, na França. Em paralelo ao estágio clínico nesse
hospital, terminou o seu primeiro Mestrado na Universidade de Paris
com uma tese estudando as doenças vasculares nos pacientes com
neurofibromatose tipo 1. Logo após defender a tese de Mestrado, foi
convidado a trabalhar no hospital Universitário de Genebra, na maior
unidade vascular da Suíça, onde, em seis meses, se tornou o chefe da
Unidade de Neurorradiologia Intervencionista daquele centro até meados
de 2014, época em que foi convidado a trabalhar na Universidade de
Toronto, no Canadá, nos serviços de neurorradiologia e neurocirurgia
do Toronto Western Hospital e Hospital for the SickKids, sendo depois
nomeado professor titular de radiologia e cirurgia pela Universidade de
Toronto. Dr. Vítor, além de vários prêmios e reconhecimentos
acadêmicos, destacamos, resumidamente, os seguintes: Mestrado em
Ciências Cirúrgicas, Faculdade de Medicina da Universidade de Paris
XII; Mestrado Internacional em Doenças Neurovasculares; Mestrado
Profissionalizante, Faculdade de Medicina da Universidade de Paris
XI; Médico da Faculdade Federal do Maranhão; Programa de Eficiência
Clínica em Saúde Pública, na Escola de Saúde Pública da Universidade
Harvard, em Boston, Estados Unidos; Pós-graduação em
Neurorradiologia Intervencionista, Departamento de Neurorradiologia;
Rothschild Foundation Hospital, Paris; Pós-graduação em
Neurorradiologia Intervencionista; Departamento de Neurorradiologia;
Centro Hospitalar Universitário de Bicêtre, Paris, França; Residência
médica em neurocirurgia, Hospitais das Clínicas, Universidade Estadual
de São Paulo, Botucatu-SP-Brasil; Licença médica acadêmica em
Ontário nas especialidades de radiologia e neurocirurgia, Colégio de
Médicos e Cirurgiões de Ontário – Canadá, Toronto; Licença médica
acadêmica no Cátodo de Genebra, Suíça. especialidades de radiologia e
neurocirurgia; Licença médica na comunidade europeia em Portugal,
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faculdade de medicina do Instituto de Biociências da Universidade do
Porto, Portugal; Título de especialista em Neurorradiologia
Intervencionista do Colégio brasileiro de Radiologia e Associação
Médica Brasileira. Título de especialista em neurocirurgia Sociedade
Brasileira de Neurocirurgia e Associação Médica Brasileira, licença
médica no Conselho Regional de Medicina nos Estados no Maranhão
e São Paulo. Pelos motivos elencados é que, com muita honra, hoje,
condecoramos este homem de grande valor, não só para o nosso estado,
mas também ao nosso País, pois a entrega desta Medalha é a forma de
agradecer-lhe pelo empenho, dedicação, postura e zelo com que
desempenha as suas funções. O que faz nos sentirmos agradecidos e
orgulhosos, pois como maranhense tem sido sem dúvida um exemplo
para medicina nacional e internacional. Deus continue te abençoando,
Vitor, mestre maior de todos nós, e retribui em nosso nome com a
felicidade do tamanho que você merece. Ao nosso doutor, todos os
louros e todas as palmas. Finalizo, rogando a Deus que, assim como
médico evangelista São Lucas, citado nas Escrituras Sagradas como
médico amado foi abençoado, você, Doutor Vitor, seja também
ricamente abençoado pelo médico dos médicos, nosso Senhor Jesus
Cristo, em todo caminhar de sua vitoriosa carreira, muito obrigado a
todos. Eu queria chamar o doutor Aldemir, o doutor Aldemir já vem
aqui falar depois da entrega.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Neste momento, convidamos a
deputada doutora Helena Duailibe para fazer a entrega da Medalha do
Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Dr. Vítor Mendes Pereira. E,
a partir desse momento, eu quero convidar a deputada Dra. Helena
Duailibe para que possa dar continuidade à sessão, continuar presidindo,
e é uma forma justa, já que ela é autora do requerimento, para que ela
possa conduzir os trabalhos a partir de agora. E eu faço só uma pequena
observação antes de passar a palavra e a presidência dos trabalhos da
sessão a deputada Helena Duailibe. Costumo destacar nesta Casa, em
todas as oportunidades que eu tenho, do nosso temor a Deus e o nosso
amor a Deus e um momento que o povo estava cativo na Babilônia, o
povo de Deus estava preso na Babilônia Deus levantou um profeta,
profeta chamado Jeremias. Escreveu um livro tão pequeno que é o
Livro Lamentações. Eu costumo sempre trazer essa palavra nas minhas
salas de aula, nas minhas andanças e na Assembleia Legislativa
permanentemente, porque naquele momento que o povo de Deus estava
cativo na Babilônia, Deus levantou um profeta e o que ele escreveu no
Livro Lamentações está presente nos nossos dias até hoje. Deus nos
disse, Deus nos ensina que precisamos trazer à memória as coisas que
nos dão esperança. Diante de um mundo tão tumultuado, diante da
falta de ética, diante de uma crise econômica, diante de uma crise
política, diante de uma crise na saúde, com o Coronavírus avançando,
saindo do seu local originário e adentrando em outras nações, em outros
países, a preocupação que os governantes em ter ainda mais para
conter, para cuidar das pessoas e neste momento se faz oportuno,
pertinente relembrar o Livro Lamentações de Jeremias e dizer que
precisamos trazer à memória as coisas que nos dão esperança. E na
manhã de hoje lembrar essa passagem bíblica, lembrar a Palavra de
Deus e que precisamos trazer à memória as coisas que nos dão esperança
é hoje em homenagem da sensibilidade da Dr.ª Helena Duailibe. E em
uma viagem em compromisso para o interior ouviu falar da história de
um jovem médico e que tem já uma história brilhante já para contar.
Não desmerecendo os demais médicos do nosso Estado, mas mostrando
que é o médico estudioso, talentoso, humilde, trabalhador e apaixonado
pelo que faz, e é por isso que precisamos trazer à memória as coisas
que nos dão esperança. Hoje o Dr. Vítor foi homenageado pela
Assembleia, é agraciado pela Assembleia, é a maior homenagem do
Poder Legislativo do Estado do Maranhão. Muitos homens e mulheres
valorosas já receberam essa homenagem na Assembleia Legislativa:
desembargadores, juízes, promotores, empresários, médicos,
advogados. E hoje a Assembleia Legislativa faz uma justa homenagem,
uma merecida homenagem ao Dr. Vítor. E nessa justa homenagem

precisamos trazer à memória as coisas que nos dão esperança. Hoje o
Dr. Vítor é um agraciado, é o homenageado, mas Dr.ª Helena, a senhora
nos deu a oportunidade deste momento de dizer que quem ganha o
presente somos nós. Muito obrigado, Dr.ª. Helena, e parabéns mais
uma vez, Dr. Vítor. Que Deus continue abençoando a sua vida e tudo
que tocares que seja próspero e abençoado, em nome de Jesus. Que
Deus abençoe a todos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. HELENA DUAILIBE – Concedo a palavra ao Dr. Vítor Mendes
Pereira, homenageado desta Sessão Solene.

O SENHOR HOMENAGEADO DR. VÍTOR MENDES
PEREIRA – Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Exma.
Senhora Dra. Deputada Helena Duailibe e autoridades presentes,
queridos colegas, amigos, familiares, é uma grande honra estar recebendo
essa comenda da Assembleia Legislativa. Gostaria de agradecer a todos
aqui que me honraram com a sua presença, gostaria de agradecer aos
deputados que aprovaram essa homenagem, em especial a deputada
Helena Duailibe pela proposição do meu nome. É com muita honra que
recebo a Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman, esse senhor
português, radicado no Brasil, que já no século XVII lutava contra a
exploração da Coroa Portuguesa e pela liberdade do Brasil e do Maranhão.
Como a dra. Helena mencionou e todos vocês sabem, eu nasci aqui em
São Luís e tenho muito orgulho do meu estado, da minha cultura, da
culinária, do meu sotaque e das bases que aqui adquiri para a minha
vida pessoal e profissional. Dos momentos que eu vivi aqui, muitos
marcaram a minha vida. Em 1992, eu tive o privilégio de ser aprovado
e começar os estudos no Cefet para fazer o curso de Eletrônica na
turma 105. Que escola! E que turma! Muitos dos colegas estão aqui
presentes. Um curso difícil, intenso, mas acho que fomos bem-
sucedidos, individual e coletivamente. Além de construir uma amizade
para toda a vida com vários dos colegas aqui, também encontrei o amor
da minha vida, Andréa, que me acompanha e acompanhou durante toda
a minha carreira e com quem construí uma maravilhosa família com os
nossos tesouros Alice, Pedro e Sara. Com essa base de Exatas, eu me
direcionei inicialmente para a carreira de Ciências da Computação, mas
um evento inesperado, que na realidade foi a doença do meu pai que
tinha apenas 48 anos de idade, me fez repensar e essa experiência me
deixou tão perplexo que decidi fazer medicina. Enquanto ele lutava
bravamente contra a doença, eu me preparava para o meu vestibular e,
em 1996, fui aprovado, mas infelizmente ele foi vencido pela doença
no primeiro mês de ingresso na faculdade de Medicina da Universidade
Federal do Maranhão. A Ufma é uma grande escola profissional e de
vida. Lá eu conheci grandes amigos e colegas que hoje são grandes
médicos e que também estão aqui, grandes mestres que me inspiraram
a cuidar bem de nossos pacientes de forma humana, a dar o melhor de
mim e buscar excelência. Quero destacar grandes influências na minha
formação, como doutor Ivan Abreu Figueiredo, José Albuquerque,
Antônio Gonçalves, Manoel Farias, Reitor Natalino Salgado, Expedito
Bacelar e minha orientadora no Programa de Iniciação Científica,
professora Maria do Desterro Soares Brandão Nascimento. Nesse
programa, eu tive o privilégio de dar os meus primeiros passos na
iniciação científica auxiliando os trabalhos da professora Desterro com
a leishmaniose visceral, uma doença que afetou gravemente áreas pobres
da ilha de São Luís e do estado na década de 90. Ver o impacto da
pesquisa médica na comunidade, nas políticas públicas da época e de
como mudar o curso de uma doença me estimularam a integrar a pesquisa
científica nos meus planos e na minha futura prática médica. Obrigado,
professora. Ao longo do curso, eu me aproximei de várias
especialidades, contudo, eu fiquei particularmente admirado da
neurocirurgia ao acompanhar o Dr. Periguari Lucena, por 2 anos, e de
tê-lo como orientador da minha tese de conclusão do curso. A tese que
era O terceiro ventrículo-cisternostomia endoscópica no tratamento
das hidrocefalias obstrutivas por tumores. Essa tese na realidade
mostrava que, com uma nova tecnologia, você conseguia evitar os
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procedimentos de risco para pacientes com doenças graves, inclusive
no sistema público. Eu voltarei a esse tema posteriormente. Ao término
do curso de medicina, eu fiz residência médica em neurocirurgia na
Universidade Estadual e também encontrei grandes pessoas que
influenciaram a minha vida. Mas, de tudo que eu vivi, vi e aprendi na
residência médica, eu fiquei muito impressionado e espantado com a
impotência da medicina e das neurociências, naquela época, com o
tratamento dos derrames cerebrais, ou melhor, com a falta de tratamento.
Os derrames cerebrais ou acidentes vasculares cerebrais são doenças
que afetam as artérias que irrigam o cérebro. O AVC isquêmico, como
também é conhecido, é causado por um coágulo que que obstrui a
artéria e causa a morte do tecido cerebral. Por incrível que pareça, no
final da década de 90, tinham-se poucos recursos para lidar com essa
doença, que é a segunda causa de mortalidade no Brasil e a maior causa
de deficiência física no Brasil e no mundo. Eu queria mudar esse quadro
e, assim, eu decidi que ia me especializar no tratamento dos AVCs e
fazer pesquisa nessa área para melhorar a qualidade de vida dos
pacientes. Foi, então, que eu descobri a minha subespecialidade, que é
a neurorradiologia intervencionista. Nela nós fazemos o tratamento
dos derrames por cateterismo sem a necessidade fazer abertura do
crânio por neurocirurgia clássica. Na época, eu tive o privilégio de ser
orientado pelo primeiro Residente da Especialidade no Brasil, Dr.
Aldemir Nunes Júnior, piauiense que foi adotado pelo Maranhão, pelo
seu trabalho e brilhantismo. E ele não somente me fez descobrir esse
novo ramo, como também me orientou em escolhas importantes.
Obrigado, meu caro amigo, pelos seus conselhos. Após iniciar a minha
carreira de neurocirurgião no Instituto de Neurocirurgia no Hospital
São Domingos, em São Luís, recebi a aceitação da minha pós-graduação
em Paris, no serviço do professor Lasjaunias. Em 2006, começava,
então, essa jornada, que foi cuidadosamente preparada pela graça de
Deus. Em Paris, fiz especialização por dois anos nos Hospitais de
Bicêtre e na Fundação Rothschild com o professor Jacques Moret, e
tive o privilégio de trabalhar com esses dois pioneiros da minha
disciplina. Ao término dos estudos em Paris, fui convidado a trabalhar
no hospital em Genebra, uma das maiores universidades e uma das
maiores unidades de tratamento dos derrames cerebrais, na Europa.
Que coincidência! Era o que eu queria fazer e é mais uma bênção e uma
amostra da graça de Deus na minha vida. Mesmo com o coração divido
decidimos ir para a Suíça e explorar o potencial desse novo serviço. Foi
um grande desafio, mas foi muito gratificante. Tive a oportunidade de
contribuir para o desenvolvimento de um novo tratamento do derrame
cerebral. A trombectomia mecânica, que hoje é um procedimento em
que você vai, de forma minimamente invasiva retirar o trombo, fomos
os primeiros serviços ao utilizar, consolidar e estudar essa técnica.
Coordenei vários estudos clínicos que resultaram em publicações das
mais importantes revistas médicas internacionais e hoje esse tratamento
de remoção dos coágulos é um dos procedimentos mais eficazes na
medicina moderna. Na Suíça também tivemos Alicinha e o Pedrão, e
também comecei a minha carreira universitária sendo nomeado como
Privat-Docent pela Universidade de Genebra. Em 2013, a Universidade
de Toronto estava interessada pelo nosso perfil médico e acadêmico e
me convidou para trabalhar na rede universitária hospitalar. Em 2014,
comecei a trabalhar no Toronto Western Hospital, como neurocirurgião
e neurorradiologista intervencionista e como professor associado da
Universidade de Toronto. Assim eu continuei desenvolvendo meus
projetos de pesquisa e criei meu laboratório de pesquisa. Nele estudamos
e desenvolvemos novas técnicas, como recentemente fizemos a primeira
cirurgia endovascular robótica no mundo. Com essa técnica, estamos
abrindo espaço para o desenvolvimento de cirurgia remota robótica,
mas não se assustem, por mais futurista que que pareça ser, agora nós
temos o potencial de melhorar o acesso ao tratamento dos pacientes
em qualquer lugar, nas áreas mais remotas, como, por exemplo, no
interior do Maranhão, do Brasil e do Mundo. Eu tenho uma grande
equipe de pesquisa, que aqui estão representados por Nicole
Cancelliere, que é uma pesquisadora associada e que nos auxilia nos
nossos projetos de pesquisa com brilhantismo e dedicação. E o nosso

trabalho até aqui resultou em mais de 230 publicações científicas nas
mais renovadas revistas médicas, 4 livros, vários capítulos de livros, e
mais de 150 conferências mundo afora, e formando a geração que atua
hoje em dia. No ano passado, eu fui promovido a maior titulação
acadêmica da Universidade de Toronto, professor titular de radiologia
e cirurgia, a nomeação foi excepcional, dada a minha idade, e ao pouco
tempo de serviço da Universidade de Toronto, mas que se deu pelo
reconhecimento da importância do meu trabalho e da minha equipe,
que tem sido desenvolvido até agora. A medalha que aqui me foi
concedida, me deixou honrado, pois está mostrando que eu estou sendo
reconhecido na minha terra também. Vale mencionar que a Universidade
Federal do Maranhão também me deu a honra de conferir o título de
professor Honoris Causa, que será entregue na segunda-feira. Agradeço
a Deus por iluminar o meu caminho, agradeço também a minha família,
não foi fácil chegar até aqui, mas sempre tive apoio valoroso e o incentivo
de todos vocês. Queria que meu pai estivesse aqui, mas também respeito
os planos de Deus, ele foi uma das pessoas que mais me motivou a ser
ético e resiliente. Agradeço aos meus metres, colegas, amigos, alunos,
minha equipe de trabalho e de pesquisa, agradeço também a minha
esposa, amiga e eterna namorada Andreia, e aos meus filhos, que me
dão motivação, a sempre dar o melhor de mim. O Maranhão é o meu
Estado querido, eu adoro a minha terra, minhas raízes, e as bases que
nortearam a minha vida e a minha carreira até aqui. Curiosamente,
quando algumas pessoas me abordam, e me parabenizam por algum
êxito, eles me perguntam se eu sou de São Paulo ou do Rio, aí eu tenho
prazer em desaponta-los, dizendo que eu venho do maravilhoso Estado
do Maranhão, no Nordeste brasileiro, a terra das palmeiras, dos Lençóis,
e de uma rica cultura e culinária. Hoje, eu posso tomar vinho como os
franceses, comer queijo como suíços, e até tomar café como os
canadenses, mas tenho muito orgulho de comer beiju, bolo de tapioca
e mocotó no café da manhã, caranguejo toc-toc e juçara com camarão,
e de mostrar nossa terra e nossa cultura aos meus filhos que também
têm o sotaque maranhense. Mais uma vez, obrigado por essa honra a
mim concedida, e obrigado pela a atenção de vocês,

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. HELENA DUAILIBE – Concedo a palavra a Dr.ª Maria do
Desterro Soares Brandão Nascimento.

A DOUTORA MARIA DO DESTERRO SOARES
BRANDÃO NASCIMENTO – Bom dia, Exmo. Senhor Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Deputado Othelino
Neto. Exma. Senhora Deputada Helena Duailibe. Exmo. Senhor
Deputado Wellington aqui presente e demais deputados, demais
autoridades presentes. Senhores e senhoras, meu cordial bom dia a
todos. Esta sessão solene de entrega da Medalha do Mérito Legislativo
Manuel Beckman muito me emociona como docente do curso de
Medicina da Universidade Federal do Maranhão na gestão do Magnífico
Reitor Natalino Salgado Filho, à qual esta sessão está sendo realizada
para homenagear o Dr. Vítor Mendes Pereira. Nascido em São Luís,
que na infância conviveu também nos municípios de Rosário e Buriti
Bravo - Maranhão. Lembrando dos primeiros passos do Dr. Vítor na
pesquisa científica, foi 1997 na Universidade Federal do Maranhão,
como discente, como aluno da Ufma, do curso de Medicina, ele obteve
uma bolsa de iniciação científica, do PIBIC. Foi o meu primeiro aluno
de iniciação científica. Ele ganhou uma bolsa do CNPQ em convênio
com a Ufma, sob a nossa orientação. Desenvolveu com brilhantismo a
investigação científica e inovação, que o levou ao recebimento de um
prêmio, Ronaldo de Araújo, com o melhor tema livre sobre a leishmaniose
visceral, um encontro que aconteceu no Pará, um Congresso Nacional
de Pesquisa Médica. Outro prêmio que o doutro Vítor recebeu foi no
ano seguinte, em 1998, em um Fórum Amazônico também onde ele
estudou a pesquisa da relação da contaminação dos metais tóxicos com
a deficiência de minerais essenciais. Aí ele já teve outro orientador da
nossa Ufma. Portanto, a dedicação, o zelo, a busca por resposta, o
descobrir o jovem cientista, permitindo introduzir na pesquisa científica
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por meio de um instrumento de apoio teórico e metodológico na
realização de um projeto de pesquisa sobre leishmaniose visceral na
Ilha de São Luís, que contribuiu na sua formação profissional galgada
com êxito. Essa foi a semente que proliferou e fez o doutor Vítor
internacionalizar. A sua formação em Neurocirurgia e Imagem deu-se
na Universidade Estadual de São Paulo, Unesp, Campus de Botucatu,
em neurocirurgia. Cursou após graduação stricto senso e obteve dois
títulos como a Dra. Helena mencionou, um deles foi um mestrado
profissionalizante, ele fez um mestrado acadêmico e um
profissionalizante, isso é de grande relevância porque o país passa por
esse momento de estimular o mestrado profissionalizante, doutorado
profissionalizante para valorizar a indústria, as empresas. Gostei. Isso
foi ótimo. Ele fez muito antes, não é isso, Vítor? Então, atualmente, o
Vítor é professor titular, como ele já mencionou, em radiologia e cirurgia
na Universidade de Toronto e médico sênior do Hospital Western de
Toronto. Ele integra também o Hospital de Crianças compondo a
equipe. Ele é lotado no Departamento de Imagem Médica e na Divisão
de Neurocirurgia, além de compor um grupo de pesquisas de imagem
radiológica e quantitativa. Portanto, receber a Medalha do Mérito
Legislativo Manuel Beckman implica a correlação, uma vez que o
Beckman impulsionou o Movimento Pró-Independência do Estado, e
o Dr. Vítor o faz na pesquisa científica neurológica em radiologia e
cirurgia no Maranhão e fora dele. A tutela de dr. Vítor de valores
essenciais redunda no despojamento, na abnegação e no amor ao
próximo. O reconhecimento do dr. Vitor, dentre muitas ações
beneficentes, remonta o programa de treinamento que auxiliou a
implantar o tratamento de acidentes vasculares cerebrais e dos
aneurismas complexos por meio de pesquisas clinicas de laboratório,
ensinando as novas técnicas aos colegas em outros estados do Brasil e
em vários países como a China, Japão, Estados Unidos, Canadá,
Espanha, Rússia, Austrália e Finlândia. O treinamento de dr. Vitor
utiliza modelos de silicone. Estou contando uma história, depois você
avançou. Silicones feitos a partir de impressões em 3D dos pacientes
tratados previamente de aneurismas e as outras patologias
neurovasculares por meio de diversos dispositivos e técnicas
endovasculares para tratamento de patologias cerebrais, ou seja, má
formação arteriovenosa que pode produzir consequências devastadoras
quando não tratadas em tempo. É com este espírito que o dr. Vitor
pauta suas ações, uma reflexão em que não é espelho, mas a tentativa
sistemática de servir. Esse resgaste da história da vida de dr. Vitor
simboliza a minha crença no empenho e a satisfação de presenciar um
ex-aluno bem reconhecido profissionalmente. Já dizia Rui Barbosa na
oração aos moços: “O saber, não está na ciência alheia que se absorve,
mas, principalmente, nas ideias próprias, que se geram dos
conhecimentos absorvidos mediante a transmutação, por que passam,
no espírito que os assimila”. Muito obrigada, Dr. Helena Duailibe, por
essa oportunidade. A senhora, como deputada, mostrou essa
sensibilidade em melhorar a saúde do nosso Estado, estimular os outros
Estados a seguir esse caminho. Estou muito feliz e sensibilizada de V.
Ex.ª prestigiar Vitor, que é a nossa estrela maior nesse momento.
Obrigada.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. HELENA DUAILIBE – Antes de conceder a palavra ao Doutor
José Aldemir, eu queria registrar a presença que já foi falada do Dr.
Nagib Abdalla, Dr. Gabriel Maranhão, Dr. George Castro, Dra. Sávia
Milhomem Rocha, Dra. Silvia Feitosa, Dr. Raul Franklin, Dr. Periguari
Lucena, Dra. Marlene Matos, Dr. José Carlos Amaral. Dra. Elisa
Lobato, Dr. Nato e o Dr. Ivan Figueiredo. Concedo a palavra ao Dr.
José Aldemir.

O SENHOR DOUTOR JOSÉ ALDEMIR – Boa tarde a todos.
Eu queria, inicialmente, saudar as autoridades aqui presentes na pessoa
da nossa querida Deputada Dra. Helena Duailibe com toda sua
sensibilidade, com toda sua competência. Saudar e agradecer a família
do homenageado pelo convite que me foi feito na pessoa dessa mulher

grandiosa, essa mulher inteligente, amiga, Dra. Andreia Pereira. Eu não
consigo falar sem me emocionar. Falar sobre o Vitor para mim é muito
fácil. Eu já sabia tudo dele mesmo antes de conhecê-lo. Meu irmão
Paulo Márcio, que é contemporâneo dele no curso de Medicina na
Universidade Federal do Maranhão, sempre enaltecia para mim o seu
caráter, sua inteligência, sua extrema dedicação. Ele sempre foi um
grande lutador por aquilo que ele queria, por aquilo que ele pretendia.
Eu, mesmo sem conhecê-lo, desejei que um dia que pudéssemos
trabalhar juntos na neurorradiologia. Eu já sabia do interesse dele pelas
neurociências e a sua relação com neurocirurgia funcional e a sua ligação
com o amigo que está no fundo desse auditório, Dr. Periguari Lucena.
Mas a vida conspirou a meu favor e ao favor da neurorradiologia
porque, após o término do curso, o Vitor passou com meu irmão para
UNESP de Botucatu e dividiram apartamento juntos na UNESP em
Botucatu. Foram poucos meses, mas com essa convivência eu pude ter
acesso ao Vítor, eu pude conhece-lo e eu pude, de alguma maneira,
influenciar a sua vinda para a neurorradiologia. Contei com a ajuda de
um grande amigo, um professor maravilhoso que é o Doutor Cesar
Noronha Rafin, que iniciou com o Vitor, a introduzir o Vitor no
tratamento de acidente vascular encefálico e também com a ajuda do
Doutor José Guilherme Caldas, que te mandou um abraço. Acabei de
mandar as fotos para ele. Ele falou que pôde vir, por motivo de força
maior, mas que te deu todo parabéns para você e para tua família. E o
Vitor terminou brilhantemente a sua residência com passagem pela
neurorradiologia, da USP, e veio para São Luís do Maranhão e foi uma
honra para nosso grupo tê-lo aqui na equipe. Foi um período mágico,
nós realizamos muitos casos, salvamos muitas vidas neste Estado e
formou-se uma sólida amizade. Chegou a hora dele fazer a pós-
graduação, a especialização. Ele foi para os serviços do professor Pierre
Luís, em Bicêtre em Paris e depois do treinamento com o professor
Pierre ele foi para Fundação Rothschild com o professor Jacques Moret,
em 2007, eu fui passar uma temporada em Paris, onde ele estava, e
nossas amizade foi cristalizada. E como definiu Carlos Drummond de
Andrade: a saudade é a presença da ausência. Saudade das nossas
discussões de casos, das longas conversas regadas a um bom vinho,
das viagens para Tailândia para o nosso mestrado internacional e pela
nossa convivência na cidade de Paris. Quando próximo do seu retorno
ao Maranhão, eu recebi aquela ligação cheia de emoção e de dúvida.
Vítor recebeu o convite do professor Michel Piotin, que trabalhava na
Fundação Rothschild para ser assistente dele no Hospital Universitário
de Genebra, e ele estava em dúvida, e ele me ligou, e eu disse para ele
ir para Suíça, e eu falei: o Maranhão não te perdeu, o mundo acabou de
ganhar um de seus maiores neurorradiologistas. Você deve lembrar
disso. Lembrando a frase do nosso saudoso Dominguinhos, eu falei
que os verdadeiros amigos do peito, de fé, os melhores amigos, eles
não trazem dentro do peito palavras fingidas ou falsas histórias. Por
isso, apesar de tão raros, não há nada melhor que um grande amigo.
Previ que você seria chefe do serviço de Genebra, apenas não imaginava
que você ia demorar apenas um inverno. Ao final na primavera, quando
eu pude visitá-lo, ele já era chefe de serviço. E eu falei para ele na época
que eu já sentia que Genebra estava pequena para ele. E eu falei que a
América ia levá-lo, ele firmou seu trabalho em Genebra, pegou a
experiência e desenvolveu estudos maravilhosos lá, e conquistou
rapidamente Genebra e depois Toronto, em tempo recorde. E sei que
Toronto, apesar de muito grande, de uma cidade maravilhosa e de uma
grande faculdade, em algum tempo, ela vai ficar pequena para você.
Meu amigo Vitor, para mim você sempre será o amado e querido irmão
mais novo. Nunca deixarei de torcer e de orar por teu sucesso, pela tua
saúde, pela saúde da Andréa, da Alice, do Pedro e da Sara. E eu encerro
as minhas palavras tomando como minha uma frase de Bertoldo Brecht.
“Há homens que lutam um dia e são bons. Há homens que lutam um
ano e são ainda melhores. Há homens que lutam muitos anos e são
muitos bons. Mas há aqueles que lutam por toda a vida e esses são os
imprescindíveis”. Tu és imprescindível, meu irmão. Parabéns por esse
reconhecimento que a Assembleia te deu, pelo que a Universidade
Federal do Maranhão te dará na segunda-feira, pelos muitos que você
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já recebeu. Parabéns pelo teu pioneirismo no tratamento do acidente
vascular cerebral com a trombectomia e ainda a tua mais recente
participação na cirurgia robótica, tu foste o pioneiro nessa especialidade.
Continua sendo aquele Vitão de sempre, que eu, que Bráulio, que
Periguari, que Sérgio, que Emílio, que Luís Fernando, que Osmir, sempre
te admiramos no Instituto de Neurocirurgia. Que Deus te abençoe.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. HELENA DUAILIBE – Realmente uma sessão que a gente
pode dizer, cheia de emoções, brilhante, mas digna do nosso
homenageado. Você conseguiu, Vítor, em uma manhã de sexta-feira
chuvosa... e olha que é difícil aqui na Assembleia, ninguém faz nada dia
de sexta-feira, porque nosso trabalho é de segunda a quinta e todo
mundo dizia: “como é que você vai colocar essa sessão, Helena, na
sexta-feira, não vai vir ninguém”. E você encheu de amigos este Plenário.
Amigos verdadeiros, por isso que esta sessão foi bonita, porque a
gente sentiu aqui o verdadeiro amor, que é esse que não passa. Parabéns.
Convido então agora para ouvirmos o cantor Alessandro Batista. Nada
mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

R E S E N H A
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS,  REALIZADA AOS 11 DIAS DO MÊS DE MARÇO
DE 2020 ÀS OITO HORAS E TRINTA MINUTOS NA SALA DAS
COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIN “ DA  ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
Deputado Dr. Yglésio-Presidente
Deputado Zé Inácio
Deputado Rigo Teles
Deputado Ricardo Rios

CONSTOU DA REUNIÃO A   SEGUINTE PAUTA
PARECER Nº 001/2020  -  Emitido ao Projeto de Lei nº 546/

2019, que “Institui, no âmbito do Estado do Maranhão,  as diretrizes
para a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com
Transtorno do Espectro Autista-TEA”.

AUTORIA: Deputada Dra. Thaiza Hortegal
RELATOR: Deputado Dr. Yglésio
DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do

voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  19 de março de 2020.

Silvana Roberta Amaral Almeida
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 17 DIAS DO MÊS DE  MARÇO DO ANO  DE 2020,  ÀS  8
HORAS E 30 MINUTOS,  NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
RICARDO RIOS – PRESIDENTE
RAFAEL LEITOA
ZÉ INÁCIO
CIRO NETO (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 126/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

019/2020 – INSTITUI no Calendário de Eventos do Estado do
Maranhão a Campanha “Janeiro Branco”, dedicada à promoção as
saúde mental.

AUTORIA:  Deputado DUARTE jÚNIOR
RELATORIA:  Deputado RAFAEL L,EITOA
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 161/2020 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO  Nº 008/2020 - CONCEDE o Título de Cidadão
Maranhense ao Empresário YURY BRUNO ALENCAR ARAÚJO,
natural da Cidade de Juazeiro do Norte/CE.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 162/2020 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO  Nº 007/2020 - CONCEDE o Título de Cidadão
Maranhense ao Senhor ANTÔNIO LAGES BARBOSA, natural da
Cidade de Matias Olímpio/PI.

AUTORIA: Deputado WENDELL LAGES
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº  164/2020 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO  Nº 009/2020 - CONCEDE a Medalha do Mérito
Legislativo “Manoel Beckman” ao Senhor PEDRO DE JESUS
RIBEIRO DOS REIS Cel. PM.

AUTORIA: Deputado ROBERTO COSTA
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 168/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

046/2020 - CONSIDERA de Utilidade Pública a União Nacional dos
Conselhor Municipais de Educação – Seccional Maranhão, com sede e
foro, no Município de Tuntum-MA.

AUTORIA:  Deputado FERNANDO PESSOA
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº  170/2020 – Emitido ao   PROJETO DE LEI  Nº

524/2019 -  Institui no Calendário Oficial do Estadual do Estado do
Maranhão, “O Dia Estadual de Conscientização, Prevenção e Combate
à Dependência Tecnológica”.

AUTORIA: Deputada THAIZA HORTEGAL
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 173/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

252/2019 – OBRIGA as concessionárias de telefonia fixa e celular que
atuam no Estado do Maranhão, a cancelarem a multa da fidelidade na
forma que especifica.

AUTORIA:  Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 174/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

333/2019 – ESTABELECE prazos para que as Instituições de Ensino
deem respostas às solicitações de Diplomas, Certificados e
Requerimentos de seus alunos.

AUTORIA:  Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 175/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

381/2019 – CRIA no Estado do Maranhão o Programa Pró-Idade
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AUTORIA:  Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, na forma de

SUBSTITUTIVO, nos termos do  voto do Relator.
PARECER Nº 176/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

160/2019 – ESTABELECE regras para ausência de troco em
estabelecimentos comerciais, e dá outras providências.

AUTORIA:  Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 178/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

275/2019 – DISPÕE sobre a utilização de papel reciclado e de lâmpadas
que adotem tecnologia de maior eficácia energética e luminosa nos
projetos de obras e nos serviços de engenharia executados por órgãos
ou entidades da administração pública direta e indireta nos Poderes do
Estado do Maranhão.

AUTORIA:  Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, na forma de

SUBSTITUTIVO, nos termos do  voto do Relator.
PARECER Nº 180/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

573/2019 – DENOMINA como veteranos os integrantes da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão,
quando da passagem à inatividade.

AUTORIA:  Deputado RILDO AMARAL
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 182/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

517/2019 – REAFIRMA o direito à saúde mental dos Agentes de
Atividades Penitenciárias do Sistema Prisional do Maranhão, e dá
outras providências.

AUTORIA:  Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 184/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

041/2020 – INSTITUI a Semana Estadual de Incentivo e Orientação
ao Estudo e à Leitura no Maranhão, e dá outras providências.

AUTORIA:  Deputado LEONARDO SÁ
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 187/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

442/2019 – PROÍBE a feitura informal e a fabricação comercial, a
comercialização, a compra, o porte, a posse e o uso da substância
constituída de vidro moído e cola (cerol), bem como da linha encerada
com quartzo moído, algodão e óxido de alumínio (linha chilena), ou de
qualquer outro produto utilizado na prática de soltar pipas que possua
elementos cortantes.

AUTORIA:  Deputado OTHELINO NETO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO, por unanimidade, com alterações

propostas pela Emenda Substitutiva, nos termos do  voto do Relator.
PARECER Nº 188/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

367/2019 – INSTITUI a Lei Estadual de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

AUTORIA:  Deputada ANDREIA REZENDE
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 190/2020 – Emitido ao  PROJETO DE

RESOLUÇÃO Nº 061/2019 – INSTITUI o Prêmio Prefeitura Amiga
de Boas Práticas em Gestão Pública e dá outras providências.

AUTORIA:  Deputada DETINHA
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.

PARECER Nº 191/2020 – Emitido ao PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 001/2020 – PROPÕE
transformar a Comarca de Alto Alegre do Maranhão, criada pelo art. 5º
da Lei Complementar nº 87/2005, em 2ª Vara da Comarca de São
Mateus do Maranhão.

AUTORIA:  PODER JUDICIÁRIO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 193/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

609/2019 – DISPÕE sobre benefício fiscal aplicado ao Imposto Sobre
Veículos Automotivos – IPVA, em razão  de sinistro, roubo, ou
apreensão do veículo.

AUTORIA:  Deputado RIGO TELES
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 196/2020 – Emitido ao  PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 011/2020 – PROPÕE a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman’ ao Senhor THALES
DYEGO DE ANDRADE COELHO.

AUTORIA:  Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado RICARDO  RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 197/2020 – Emitido ao  PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 010/2020 – PROPÕE a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” a Dom BELISÁRIO DA
SILVA, Arcebispo Metropolitano de São Luís Maranhão..

AUTORIA:  Deputada HELENA DUAILIBE
RELATORIA:  Deputado RICARDO  RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 203/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

600/2019 – MODIFICA dispositivo da Lei nº 6.513, de 30 de novembro
de 1995, que DISPÕE sobre o Estatuto dos Policiais Militares da
Polícia Militar do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA:  Deputado FERNANDO PESSOA
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por maioria, nos termos do  voto do

Relator, contra o voto do Senhor Deputado Ciro Neto.
PARECER Nº 204/2020 – Emitido ao VETO PARCIAL aposto

ao PROJETO DE LEI Nº 050/2019 - DISPÕE sobre a criação, o manejo,
o comércio e o transporte de abelhas sociais nativas (meliponíneos), e
dá outras providências, de iniciativa do PODER EXECUTIVO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Parcial, nos termos do  voto do Relator.
PARECER Nº 206/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

053/2020 - CONSIDERA de Utilidade Pública a Associação dos
Lavradores (as) Quilombolas do Povoado Monteiro e Adjacências
(ALQPMA), com sede e foro, no Município de Timom-MA.

AUTORIA:  Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 207/2020 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO  Nº 013/2020 - CONCEDE o Título de Cidadão
Maranhense ao Senhor PLÍNIO VALÉRIO TÚZZOLO, natural da
Cidade de São Paulo/SP.

AUTORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 209/2020 – Emitido ao VETO PARCIAL,

aposto ao PROJETO DE LEI Nº 334/2019 -  DISPÕE sobre a prática
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da Black Friday em estabelecimentos comerciais, e dá outras
providências, de iniciativa do Deputado DUARTE JÚNIOR.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Parcial, nos termos do  voto do Relator.
PARECER Nº 210/2020 – Emitido ao VETO PARCIAL,

aposto ao PROJETO DE LEI  Nº 559/2019 – MODIFICA a redação
do art. 1° e do inciso VII, do art. 4º e acrescenta inciso VIII ao art. 3°
à Lei nº 10.411, de 30 de dezembro de 2015, de iniciativa do Deputado
RAFAEL LEITOA.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Parcial, nos termos do  voto do Relator.
PARECER Nº 211/2020 – Emitido ao VETO INTEGRAL,

aposto ao PROJETO DE LEI  Nº 238/2019 – DISPÕE sobre a criação
do Cartão Digital de Vacinação – CDV, de iniciativa do Deputado
WENDELL LAGES.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Integral, nos termos do  voto do Relator.
PARECER Nº 212/2020 – Emitido ao VETO PARCIAL, aposto

ao PROJETO DE LEI  Nº 382/2019 – DISPÕE sobre a promoção de
alimentação saudável e determina a exclusão de alimentos
ultraprocessados e açucarados noas escolas públicas e particulares no
âmbito do Estado do Maranhã, de iniciativa do Deputado  DOUTOR
YGLÉSIO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Parcial, nos termos do  voto do Relator.
PARECER Nº 213/2020 – Emitido ao VETO PARCIAL, aposto

ao PROJETO DE LEI  Nº 053/2019 –  INSTITUI o “Selo Empresa
Solidária”, destinado às empresas que desenvolvam programas de
esclarecimento e incentivo aos seus funcionários para a doação de
sangue, medula óssea, órgãos e tecidos humanos e dá outras
providências, de iniciativa do Deputada HELENA DUAILIBE.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Parcial, nos termos do  voto do Relator.
PARECER Nº 214/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

620/2019 – DISPÕE sobre a inclusão dos militares estaduais e demais
servidores da Segurança Pública, nas campanhas de vacinação efetivados
pelo Poder Público, como grupo de risco ou grupo prioritário no âmbito
no Estado do Maranhão.

AUTORIA:  Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 224/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

036/2020 – DISPÕE sobre a obrigatoriedade da informação do Número
Internacional Padronizado – ISBN dos livros, apostilas e similares nas
listas de materiais escolares em todas as instituições da rede privada de
ensino infantil, fundamental, médio, superior e de pós-graduação no
âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA:  Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 225/2020 – Emitido ao VETO PARCIAL, aposto

ao PROJETO DE LEI  Nº 352/2019 –ASSEGURA o direito as
parturientes de natimorto ou com óbito fetal de acomodação em leito
separado e assistência psicológica nno Estado do Maranhão, de iniciativa
PARÁ FIGUEIREDO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO

RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Parcial, nos termos do  voto do Relator.
PARECER Nº 226/2020 – Emitido ao VETO PARCIAL, aposto

ao PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 008/2019 – ALTERA
e ACRESCE dispositivos à Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro
de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do
Maranhão) além de outras providências, de iniciativa do PODER
JUDICIÁRIO.

AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Parcial, nos termos do  voto do Relator.
PARECER Nº 227/2020 – Emitido ao VETO PARCIAL, aposto

ao PROJETO DE LEI Nº 250/2019 –ESTABELECE as Diretrizes
Estatuais para a Implementação de Cuidados Paliativos direcionadas
aos Pacientes com doenças ameaçadoras à vida e dá outras providências,
de iniciativa do Senhor Deputado DOUTOR YGLÉSIO e Co-Autoria
Deputado OTHELINO NETO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Parcial, nos termos do  voto do Relator.
PARECER Nº 228/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

004/2020 – ALTERA a redação do § 2º do art. 7º- D da Lei nº 9.326, de
30 de dezembro de 2010.

AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLEIA LLEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em 19 de março de 2020.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEGUNDO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 025/2018-AL.
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO. CONTRATADA:  COMPANHIA ENERGÉTICA
DO MARANHÃO.  OBJETO: Fica alterada a razão social da empresa
CEMAR – Companhia Energética do Maranhão para Equatorial
Maranhão Distribuidora de Energia S.A no presente contrato, conforme
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de setembro
de 2019, reconhecida pela Junta Comercial do Estado. BASE LEGAL:
art. 65, §8º da Lei Federal 8.666/93 e Processo Administrativo nº 0890/
2020. ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto–
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. DATA
DA ASSINATURA: 18/03/2020.São Luís–MA, 20 de março de 2020.
Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

CONVÊNIO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE CONVÊNIO.  PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 3681/2019-ALEMA. PARTES:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, por
intermédio da ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTARTURA DO
ESTADO DO MARANHÃO – ESMAM, UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA e FUNDAÇÃO DE
APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAPEAD, firmam
entre si o presente Convênio. OBJETO: Estabelecer um convênio de
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cooperação técnica para a formação de profissionais mediante a oferta
do Curso de Especialização em Direito Público, na modalidade
presencial, promovido pela UEMA por meio do Centro de Ciências
Sociais Aplicadas, em conformidade com o Projeto de Curso Pedagógico
e Plano de Trabalho apresentados, parte integrante deste instrumento.
PRAZO: 18 (dezoito) meses, contados da data da assinatura. DATA
DA ASSINATURA: 18/03/2020. ASSINATURAS: Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão - Deputado Othelino Nova Alves
Neto – Presidente; Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão – José
Joaquim Figueiredo dos Anjos – Presidente;  Escola Superior da
Magistratura do Estado do Maranhão – José de Ribamar Froz Sobrinho
– Diretor; Universidade Estadual do Maranhão – Gustavo Pereira da
Costa – Reitor; Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão –
José de Ribamar Lisboa Moura - Superintendente. São Luís (MA), 19
de março de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador-Geral

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03/
2020. OBJETO: Aquisição da assinatura do “Plenum Online
Corporativo” com 10 (dez) acessos Web.  FORNECEDORA: Empresa
G.S BRAGA-ME, CNPJ 06.277.420/001-04. NOTA DE EMPENHO:
n.º 2020NE000559 de 09/03/2019. VALOR DO EMPENHO: R$ R$
3.900,00 (três mil e novecentos reais). PRAZO PARA ENTREGA DO
SERVIÇO:  24 (vinte e quatro) horas após a assinatura da Ordem de
Fornecimento pela Contratada. PRAZO TOTAL DO CONTRATO
(COM GARANTIA):  12 (doze) meses. BASE LEGAL: Lei Federal

8.666/93 e Processo Administrativo nº 0208/2020-ALEMA.  DATA
DA ASSINATURA: 19/03/2020. ASSINATURAS: Valney de Freitas
Pereira – Diretor Geral da Assembleia Legislativa e Kamylla Dias
Magalhães – Fiscal do Contrato, pela parte CONTRATANTE e
Empresa G.S BRAGA-ME, CONTRATADA, através de seu
representante legal Gutemberg Silva Braga, CPF 054620293-49. São
Luís–MA, 19 de março de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador-
Geral.

CONVOCAÇÃO

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, Deputado Othelino  Neto ,  em virtude das medidas
restritivas emergências adota no âmbito da União e do Estado por
conta da pandemia do COVIC-19 , CONVOCA os Senhores Deputados
e Deputadas para uma Sessão Extraordinária a ser realizada pelo Sistema
de Deliberação Remota de  Vídeo Conferência no dia 24 de março de
2020, com início às 16 horas e  com a seguinte Ordem do Dia.

1.Projeto de Decreto nº 002/2020, oriundo da Mensagem
Governamental nº 015/2020, que aprova o pedido de reconhecimento
do estado de calamidade pública no Estado do Maranhão, até 31 de
dezembro de 2020.

2.Projeto de Resolução Legislativa nº 020/2020, de autoria da
Mesa Diretora, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão.

São Luís, em 23 de março de 2020.

Deputado Othelino Neto
Presidente
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