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MENSAGEM Nº 016/2020

São Luís, 24 de março de 2020.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente,
por padecer de vício de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei
nº 400/2019, que dispõe sobre a instituição do “Programa Farmácia
Solidária”, a ser desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde do
Estado do Maranhão e dá outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto integral ao Projeto de Lei nº 400/2019, que
dispõe sobre a Instituição do “Programa
Farmácia Solidária”, a ser desenvolvido pela
Secretaria de Estado de Saúde do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto integral ao Projeto de
Lei nº 400/2019.

RAZÕES DO VETO

A presente proposta legislativa visa instituir o “Programa
Farmácia Solidária”, o qual deverá ser desenvolvido e gerenciado pela
Secretaria de Estado da Saúde - SES, por meio da criação de unidades
de recepção de medicamentos, da triagem e posterior dispensação à
população.

Inicialmente, há de se registrar que a proposta é meritória vez
que visa contribuir para a assistência terapêutica integral, nela inclusa
a assistência farmacêutica, um dos campos de atuação do Sistema
Único de Saúde - SUS (art. 196 da Constituição da República c/c arts.
6º, inciso I, alínea “d”, e 19-M da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990).

Não obstante, há de ser negada sanção ao Projeto de Lei nº 400/
2019 pelas razões a seguir delineadas.

É consabido que a divisão constitucional das funções estatais,
em razão do sistema de freios e contrapesos, não é estanque, de modo
que é possível à instituição de mecanismos de controle recíprocos
marcados pela interpenetração dos poderes a fim de combater atos
eventualmente centralizadores e abusivos por parte de cada um deles.

Contudo, a Constituição da República estabeleceu um modelo
de Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é
exclusivamente autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando
vedado ao Legislativo, em decorrência do Princípio da Reserva de
Administração, intervir direta e concretamente em matérias inerentes à
exclusiva competência administrativa do Poder Executivo.

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de
usurpar a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o
Princípio da Separação dos Poderes e o postulado constitucional da
reserva da Administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão
de políticas públicas, em especial das atinentes ao direito à saúde.

O art. 43, incisos III e IV, da Constituição Estadual prevê
como de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que

disponham sobre organização administrativa e sobre atribuições das
Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes, nos seguintes termos:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do
Estado as leis que disponham sobre:
[...]
III - organização administrativa e matéria orçamentária;
[...]
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual.
[grifo nosso]

O Projeto de Lei nº 400/2019 estabelece que o Programa
Farmácia Solidária terá estrutura administrativa vinculada à SES
(art. 1º e art. 5º, caput), fixa o respectivo quadro de pessoal (art. 5º,
§ 1º), vincula o sistema de seleção de estagiários a instituição
privada específica (art. 5º, § 2º), bem como estabelece os critérios a
ser utilizados pelo Poder Executivo quando da triagem dos
medicamentos doados (art. 7º).

No art. 11, fixa o modo de funcionamento do programa,
especialmente no que concerne à forma de atendimento.

Como se vê, a proposta legislativa em comento avançou
demasiadamente em matérias sujeitas à exclusiva competência
administrativa do Poder Executivo (postulado da reserva da
administração).

Acerca da impossibilidade de norma de iniciativa do Poder
Legislativo versar sobre organização administrativa e sobre as
atribuições de órgãos e entidades vinculados ao Poder Executivo, os
seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE SE AJUSTA
À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - CONSEQÜENTE
INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA -
SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO
SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. O princípio constitucional da
reserva de administração impede a ingerência normativa
do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva
competência administrativa do Poder Executivo. É que,
em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instância
de revisão dos atos administrativos emanados do Poder
Executivo. Precedentes. Não cabe, desse modo, ao Poder
Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da
separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter
administrativo que tenham sido editados pelo Poder
Executivo, no estrito desempenho de suas privativas
atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando
efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o
princípio da divisão funcional do poder, representa
comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e
importa em atuação “ultra vires” do Poder Legislativo, que
não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar
dos limites que definem o exercício de suas
prerrogativas institucionais.
(STF. RE 427574 ED, Relator(a):  Min. CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012
PUBLIC 13-02-2012 RT v. 101, n. 922, 2012, p. 736-741,
grifo nosso)

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE
SÃO PAULO N. 12.516/2007. INSTITUIÇÃO DOS
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CONSELHOS GESTORES NAS UNIDADES DE SAÚDE
DO ESTADO. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES.
PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO DIRETA JULGADA
PROCEDENTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal tem reconhecido que o disposto no art. 61, § 1º, II,
“a”, da Constituição Federal estabelece regra de iniciativa
privativa do chefe do poder executivo para criação e
extinção de órgão da administração pública. Precedentes.
2. Ofende o princípio da separação dos poderes lei de
iniciativa parlamentar que disponha sobre órgãos da
administração pública. Precedentes. 3. Ação direta julgada
procedente.
(STF. ADI 4000, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN,
Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 01-06-2017 PUBLIC
02-06-2017, grifo nosso)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
ALAGONA N. 6.153, DE 11 DE MAIO DE 2000, QUE
CRIA O PROGRAMA DE LEITURA DE JORNAIS E
PERIÓDICOS EM SALA DE AULA, A SER CUMPRIDO
PELAS ESCOLAS DA REDE OFICIAL E PARTICULAR
DO ESTADO DE ALAGOAS. 1. Iniciativa privativa do
Chefe do Poder Executivo Estadual para legislar sobre
organização administrativa no âmbito do Estado. 2. Lei de
iniciativa parlamentar que afronta o art. 61, § 1º, inc. II,
alínea e, da Constituição da República, ao alterar a
atribuição da Secretaria de Educação do Estado de
Alagoas. Princípio da simetria federativa de
competências. 3. Iniciativa louvável do legislador alagoano
que não retira o vício formal de iniciativa legislativa.
Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente.
(STF, ADI 2329, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA,
Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2010, DJe-116 DIVULG
24-06-2010 PUBLIC 25-06-2010 EMENT VOL-02407-01
PP-00154 LEXSTF v. 32, n. 380, 2010, p. 30-42 RT v. 99,
n. 900, 2010, p. 143-150, grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. LEI DISTRITAL 5.422/2014
PROPOSTA PELO PODER LEGISLATIVO. LEI QUE
INTERFERE NA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
DE ÓRGÃOS PÚBLICOS SUJEITOS À DIREÇÃO
SUPERIOR DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE
INICIATIVA. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 3º, 4º E 5º.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tem-se, na
origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta em
face da Lei Distrital 5.422, de 24 de novembro de 2014 - que
“dispõe sobre a obrigatoriedade de avaliação dos impactos
das políticas fiscais, tributárias e creditícias do Governador
do Distrito Federal e dá outras providências”. 2. Apesar de
não criar expressamente órgãos ou cargos públicos, os
dispositivos da Lei Distrital que ora se analisam
atribuem deveres ao ESTADO, que, claramente,
demandam a atuação da Administração Pública. 3. A
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo,
estabelecida no art. 61, § 1º, II, c e e, da Constituição Federal,
para legislar sobre a organização administrativa no
âmbito do ente federativo, veda que os demais
legitimados para o processo legislativo proponham leis
que criem, alterem ou extingam órgãos públicos, ou
que lhes cominem novas atribuições. Precedentes. 4.
Agravo Interno a que se nega provimento.

(STF, RE 1232084 AgR, Relator(a):  Min. ALEXANDRE
DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/12/2019,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020
PUBLIC 03-02-2020, grifo nosso)

Nessas circunstâncias, considerando a definição, pelo Poder
Legislativo, do modo de atuação da Administração Pública no que
tange à organização das políticas públicas de saúde, em especial
as atinentes à assistência farmacêutica, forçoso reconhecer a
necessidade de veto ao Projeto de Lei nº 400/2019 haja vista a
nítida inobservância do postulado constitucional da Reserva da
Administração e das regras de competência previstas no art. 43, incisos
III e V da Constituição Estadual.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional
vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade
Normativa da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do
texto constitucional no ordenamento jurídico, bem como na
obrigatoriedade de adequação de todas as demais leis e atos normativos
a essa.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram vetar totalmente o Projeto de Lei nº 400/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 24 DE MARÇO DE 2020, 199º DA
INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 017/2020

São Luís, 24 de março de 2020.

Senhor Presidente

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto Lei que
institui, no âmbito do Poder Executivo, o Programa Farmácia Solidária.

Inicialmente, faz-se oportuno ressaltar que a proposta em
apreço teve como inspiração o Projeto de Lei nº 400/2019, oriundo
dessa Casa Legislativa e de autoria do Deputado Doutor Yglésio, vetado
por vício de inconstitucionalidade formal.

A apresentação de proposta legislativa semelhante considera,
em especial, o art. 196 da Constituição da República, o qual dispõe que
a saúde é direito de todos e dever do Estado, e os arts. 6º, inciso I,
alínea “d”, e 19-M da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que
preveem a assistência terapêutica integral, nela inclusa a assistência
farmacêutica, como um dos campos de atuação do Sistema Único de
Saúde - SUS.

Com o Programa Farmácia Solidária, o Poder Executivo, por
meio da Secretaria de Estado da Saúde - SES, receberá medicamentos
doados por pessoas físicas ou jurídicas e, após a respectiva triagem,
procederá à dispensação gratuita à população.

O referido programa além de garantir o acesso da população a
medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, contribui para o uso
racional de medicamentos, evita o desperdício e a contaminação do
meio ambiente com o descarte incorreto desses fármacos.

O presente projeto de lei estabelece a possibilidade de
celebração de convênios com municípios maranhenses, visando à troca
e doação dos medicamentos arrecadados, bem como estabelece a
possibilidade de firmar parcerias com laboratórios, distribuidores de
medicamentos, farmácias, instituições de ensino e entidades privadas
para o fortalecimento do programa.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar
a importância da proposta legislativa em apreço, verificada, em especial,
no fornecimento de medicamentos e prestação de serviços de saúde
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eficazes e seguros, minha expectativa é de que o digno Parlamento
Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N. 083/2020

Institui, no âmbito do Poder Executivo, o Programa
Farmácia Solidária.

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo, o
Programa Farmácia Solidária, que consiste na recepção de medicamentos
doados e na dispensação, após triagem, à população.

Parágrafo único. A execução do programa a que se refere o
caput deste artigo será de competência da Secretaria de Estado da
Saúde - SES.

Art. 2º O Programa Farmácia Solidária tem por objetivos:
I - garantir o acesso da população a medicamentos seguros,

eficazes e de qualidade;
II - contribuir para o uso racional de medicamentos e para

redução dos riscos decorrentes da automedicação;
III - evitar o desperdício de medicamentos;
IV - evitar a contaminação do meio ambiente com o descarte

incorreto de medicamentos.
Art. 3º Caberá à Secretaria de Estado da Saúde - SES:
I - receber os medicamentos doados por pessoas físicas ou

jurídicas, bem como realizar a respectiva triagem, considerando prazo
de validade e demais regras de controle de qualidade definidas em
decreto;

II - planejar, desenvolver e implementar boas práticas de
estocagem, manuseio e dispensação de medicamentos;

III - coordenar a dispensação gratuita de medicamentos doados;
IV - implantar sistema informatizado para registro da entrada

e saída dos medicamentos recebidos em doação, por princípio ativo,
nome comercial, fabricante, validade, lote de fabricação, dados do
beneficiário e outras informações exigidas por lei;

V - cadastrar as pessoas a ser beneficiadas pelo programa,
especialmente os usuários de medicação contínua e portadores de
doenças crônicas;

VI - estimular a participação dos órgãos e entidades do Poder
Público, bem como da sociedade civil no Programa;

VII - firmar convênios ou instrumentos congêneres com os
municípios maranhenses, visando à troca e doação dos medicamentos
arrecadados;

VIII - firmar convênios ou instrumentos congêneres com
laboratórios, distribuidores de medicamentos, farmácias, instituições
de ensino superior, escolas técnicas, órgãos públicos e entidades
privadas para desenvolvimento do programa;

IX - promover campanhas de arrecadação de medicamentos,
de conscientização da população sobre a importância do descarte
adequado de medicamentos vencidos e/ou com qualidade prejudicada,
bem como sobre a importância de se evitar o desperdício de
medicamentos;

X - desenvolver outras atividades necessárias ao atendimento
dos objetivos do Programa.

Art. 4º As unidades de atendimento do Programa Farmácia
Solidária funcionarão mediante atuação de servidor público devidamente
habilitado para realizar assistência farmacêutica.

Art. 5º A doação de medicamentos será efetuada mediante
apresentação, pelo beneficiário, de documento de identificação com
foto, bem como da prescrição original, com nome legível, assinatura e
número de inscrição no conselho de classe do profissional prescritor,
ou receituário de medicamentos controlados, quando assim for exigido.

Art. 6º A dispensação de medicamentos nas unidades de
atendimento do Programa Farmácia Solidária está limitada aos
quantitativos obtidos com a arrecadação.

Art. 7º Os critérios a ser utilizados na triagem dos
medicamentos, bem como o prazo de validade das receitas serão fixados
em Decreto, devendo-se observar, neste último caso, as normas federais
correlatas.

Art. 8º O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei.
Art. 9º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta

de dotações orçamentárias próprias, as quais poderão ser
suplementadas, se necessário.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 018/2020

São Luís, 24 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 dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade das certidões
negativas de débito expedidas pela Secretaria de Estado da Fazenda -
SEFAZ.

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.

O impacto econômico decorrente dessa pandemia é sentido
por diversos países, a exemplo do Brasil, bem como pelos entes
subnacionais, como é o caso do Estado do Maranhão. Isso porque, em
razão da necessidade de redução das interações sociais, as atividades
econômicas passam por um momento de desaceleração.

De acordo com o Código Tributário Nacional (art. 205), as
certidões negativas consistem em instrumento para a prova da quitação
de determinado tributo. Na forma do art. 241 da Lei Estadual nº 7.799,
de 19 de dezembro de 2002, o prazo de validade da certidão negativa
emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ é de 120 (cento
e vinte) dias, contados da data de sua expedição.

Com vistas a amenizar os impactos da pandemia da COVID-
19, a Medida Provisória em apreço propõe a prorrogação por 90
(noventa) dias do prazo de validade dessas certidões.

A intenção é permitir que as empresas continuem a exercer as
atividades econômicas que exigem a apresentação de certidão negativa
de débitos válida, a exemplo da participação em processos licitatórios,
bem como contratações junto a instituições financeiras.

A relevância da matéria tratada na Medida Provisória em
epígrafe reside, em especial, na necessidade de apoiar também as
atividades empresariais nesse cenário de desaceleração econômica,
evitando-se, assim, prejuízos ao contribuinte e à própria Administração
Pública.

Por outro lado, a urgência decorre da necessidade de se adotar,
com a maior brevidade possível, medidas capazes de contribuir para a
superação da crise econômico-social decorrente da pandemia de
COVID-19.

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
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 308, DE 24 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade
das certidões negativas de débito expedidas pela
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ.

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

Art. 1º Fica prorrogado, por 90 (noventa) dias, o prazo de
validade das certidões negativas de débitos expedidas pela Secretaria
de Estado da Fazenda - SEFAZ, na forma do art. 241 da Lei nº 7.799,
de 19 de dezembro de 2002.

Parágrafo único. Enquanto durarem os efeitos da pandemia da
COVID-19, o prazo de prorrogação previsto no caput deste artigo
poderá ser renovado por ato do Secretário de Estado da Fazenda.

Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 24 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

PROJETO DE LEI Nº 079 / 2020

SUSPENDE INCENTIVOS FISCAIS JÁ
CONCEDIDOS PELO ESTADO DO MARANHÃO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Ficam suspensos, pelo prazo de noventa dias após a
publicação desta lei, os incentivos fiscais concedidos pelo Estado do
Maranhão às empresas, nas seguintes modalidades:

I – Anistia;
II – Remissão;
III – Moratória;
IV – Redução da base de cálculo;
V – Concessão de crédito presumido;
VI – Transação;
VII – Outras modalidades de incentivos fiscais previstos em

legislação nacional e estadual e que resultem em redução ou eliminação,
direta ou indireta, do ônus do imposto.

§ 1º - Excluem-se do disposto no caput deste artigo as isenções
tributárias.

§ 2º - As suspensões só poderão ser realizadas aos incentivos
fiscais vigentes por tempo indeterminado.

§ 3º - As micro e pequenas empresas definidas pela Lei
Complementar Federal nº 123 de 2006 não serão atingidas pela
suspensão estabelecida no caput deste artigo.

Art. 2º - Cabe ao Poder Executivo regulamentar o disposto
nesta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO

PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 23 DE MARÇO DE 2020 -
DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL - PROS

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei ora apresentado a esta Casa possibilita a
suspensão de determinados incentivos fiscais concedidos pelo Estado
do Maranhão aos empresários, por noventa dias, em virtude dos
prejuízos ao erário causados pela pandemia da COVID-19 e da crise

econômico-financeira consequentemente gerada pelas medidas
preventivas e tratativas adotadas pelos entes nacionais contra o vírus.

Cabem alguns esclarecimentos:
Dentre as espécies de incentivos fiscais (conforme disposto

no § 1º), as isenções tributárias devem ser excluídas da determinação
desta proposição, vez que, de acordo com Machado (2010, p. 251):

A revogação de uma lei que concede isenção equivale à criação
de tributo. Por isso deve ser observado o princípio da anterioridade da
lei, assegurado pelo art. 150, inciso III, letra “b”, da Constituição
Federal (...) a irrevogabilidade da isenção passou a depender dos dois
requisitos, isto é, de ser por prazo certo e em função de determinada
condições.

Esse é, inclusive, o entendimento do Supremo Tribunal Federal
– STF, quando do julgamento do RE 564225 AgR/RS, que gerou o
informativo 757 da Corte:

Configura aumento indireto de tributo e, portanto, está sujeita
ao princípio da anterioridade tributária, a norma que implica
revogação de benefício fiscal anteriormente concedido. Com
base nessa orientação, a 1ª Turma, por maioria, manteve
decisão do Ministro Marco Aurélio (relator), que negara
seguimento a recurso extraordinário, por entender que o
acórdão impugnado estaria em consonância com o precedente
firmado na ADI 2.325 MC/DF (DJU de 6.10.2006). Na
espécie, o tribunal “a quo” afastara a aplicação — para o ano
em que publicados — de decretos estaduais que teriam
reduzido benefício de diminuição de base de cálculo do ICMS,
sob o fundamento de ofensa ao princípio da anterioridade
tributária. A Turma afirmou que os mencionados atos
normativos teriam reduzido benefício fiscal vigente e,
em consequência, aumentado indiretamente o aludido
imposto, o que atrairia a aplicação do princípio da
anterioridade. Frisou que a concepção mais adequada de
anterioridade seria aquela que afetasse o conteúdo teleológico
da garantia. Ponderou que o mencionado princípio visaria
garantir que o contribuinte não fosse surpreendido com
aumentos súbitos do encargo fiscal, o que propiciaria um
direito implícito e inafastável ao planejamento. Asseverou
que o prévio conhecimento da carga tributária teria como
base a segurança jurídica e, como conteúdo, a garantia da
certeza do direito. Ressaltou, por fim, que toda alteração do
critério quantitativo do consequente da regra matriz de
incidência deveria ser entendida como majoração do tributo.
Assim, tanto o aumento de alíquota, quanto a redução de
benefício, apontariam para o mesmo resultado, qual seja, o
agravamento do encargo. Vencidos os Ministros Dias Toffoli
e Rosa Weber, que proviam o agravo regimental. Após
aduzirem que benefícios fiscais de redução de base de cálculo
se caracterizariam como isenção parcial, pontuavam que, de
acordo com a jurisprudência do STF, não haveria que se
confundir instituição ou aumento de tributos com revogação
de isenções fiscais, uma vez que, neste caso, a exação já
existiria e persistiria, embora com a dispensa legal de
pagamento.
[RE 564225 AgR/RS, rel. Min. Marco Aurélio, 2.9.2014].

Já o § 2º determina que apenas os incentivos vigentes por
tempo indeterminado  serão atingidos pela medida, devendo ser
interpretado conjuntamente ao art. 2º, o que se justifica pelo
entendimento dos tribunais brasileiros de que é lícita a suspensão de
incentivos fiscais desde que haja decreto neste sentido.

É verdade que sobre a certeza, estabilidade e confiabilidade
deve repousar o princípio da segurança jurídica em um Estado
Democrático de Direito, inclusive e em especial nas áreas financeira e
tributária, mas a excepcionalidade do momento enfrentado pelo mundo,
Brasil e Maranhão justifica as medidas, inclusive foi editado o Decreto
nº 35.672 de 2020, decretando estado de calamidade pública no
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Maranhão em virtude da pandemia da COVID-19 e do surto de H1N1
no Estado.

Ante o exposto e considerando que não se trata de criar
quaisquer obrigações ao Poder Executivo, bem como acompanhando o
entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores e da
Constituição do Estado do Maranhão (art. 43, parágrafo único: “a
iniciativa parlamentar sobre projetos envolvendo matéria tributária só
será permitida a projetos dos quais não decorra renúncia de receita” –
e a suspensão temporária de determinados benefícios fiscais não se
enquadra em renúncia de receita), conto com o apoio dos nobríssimos
Pares para a aprovação dessa relevante proposição.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 23 DE MARÇO DE 2020 -
DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL - PROS

PROJETO DE LEI Nº 080 / 2020

DISPÕE SOBRE AS MODIFICAÇÕES E
REVISÕES DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
VIGENTES EM PERÍODO DE CALAMIDADE
PÚBLICA, REGIDOS PELO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR.

Art. 1º - Os negócios jurídicos regidos pelo Código de Defesa
do Consumidor em vigor no período de vigência do Decreto nº 35.677
de 2020 no âmbito do Estado do Maranhão, deverão suportar as
modificações ou revisões de suas cláusulas em razão dos fatos
supervenientes que os tornem excessivamente onerosos, desde que
haja solicitação do convenente extraordinariamente onerado à pessoa
física ou jurídica com quem contratou.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO

PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 23 DE MARÇO DE 2020 -
DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL - PROS

JUSTIFICATIVA

O projeto de lei ora apresentado a esta Casa dispõe sobre as
modificações e revisões de negócios jurídicos regidos pelo Código de
Defesa do Consumidor - CDC, vigentes em período de calamidade
pública decretado pelo Decreto nº 35.677 de 2020, no âmbito do Estado
do Maranhão.

Sabe-se que o mundo enfrenta uma pandemia da COVID-19,
que tem exigido dos poderes públicos a adoção de medidas muito
restritivas para que o impacto do vírus seja o menor possível. Uma
dessas medidas foi a suspensão de atividades não essenciais pelo Decreto
nº 35.677 de 2020 por, primeiramente, quinze dias – o que pode ser
majorado de acordo com a propagação da pandemia, o que
provavelmente vai acontecer, visto que este foi o caminho seguido por
todos os países que enfrentam o problema. Consequentemente, gerando
um problema de natureza econômico-financeira que afeta
substancialmente o mercado de trabalho.

Frise-se que, embora a teoria da imprevisão não se aplique aos
contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC, o
diploma consumerista adotou a teoria da base objetiva do negócio
jurídico que não exige que o fato seja imprevisível para a revisão do
contrato. Para essa teoria, o que interessa factualmente é se houve
alguma alteração objetiva nas bases sobre as quais as partes contrataram,
de maneira a modificar o ambiente econômico inicialmente existente. É
por isso que o art. 6º, V, do CDC dispõe que é direito básico do
consumidor “a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam
prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos
supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”. O fato
superveniente em questão é a decretação do estado de calamidade
pública, que restringiu atividades comerciais e, consequentemente,
prejudicou relações trabalhistas e empresarias.

Considerando que a Constituição Federal e a Constituição do
Estado do Maranhão afirmam ser competência concorrente entre os
entes legislar sobre relações de consumo (art. 24, V e art. 12, II, e,
respectivamente), contamos com a colaboração dos nobríssimos pares
para aprovação de relevante proposição.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 23 DE MARÇO DE 2020 -
DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL - PROS

PROJETO DE LEI Nº 081 / 2020

SUSPENDE OS PRAZOS RELATIVOS AOS
CONCURSOS PÚBLICOS, EM RAZÃO DA
PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVÍRUS).

Art. 1º – Fica sobrestada a validade dos concursos públicos
realizados, independentemente de homologação, anteriormente à
publicação do Decreto nº 35.677 de 2020, até o término da vigência do
estado de calamidade pública estabelecido pelo Estado do Maranhão.

§ 1° - Para fins deste artigo, consideram-se todos os concursos
públicos sob a responsabilidade dos poderes do Estado, englobando a
administração direta ou indireta, que tenham sido realizados e ainda
não finalizados até a edição do Decreto nº 35.677 de 2020 no âmbito
do Estado do Maranhão.

§ 2° - Será considerada a data de publicação do Decreto nº
35.677 de 2020 no

âmbito do Estado do Maranhão para efeitos do sobrestamento
de que trata o caput deste artigo.

§ 3° - Os prazos de validade dos concursos públicos
mencionados no caput deste artigo passam a ser contados a partir do
dia seguinte ao término do período de calamidade pública.

§ 4° - Os responsáveis pela organização dos concursos públicos
devem publicar em veículo oficial e site institucional a suspensão dos
prazos.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO

PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 23 DE MARÇO DE 2020 -
DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL - PROS

JUSTIFICATIVA

A proposição ora apresentada a esta Casa dispõe sobre a
suspensão dos prazos relativos aos concursos públicos, em razão da
pandemia da COVID-19 (coronavirus). Sabe-se que o mundo enfrenta
um grande desafio social, sanitário e econômico para superação desse
quadro, não estando a Administração Pública imune aos efeitos
causados.

Em âmbito nacional, o parlamento brasileiro reconheceu, para
os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação
do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº
93, de 18 de março de 2020. No mesmo sentido, em âmbito estadual foi
editado o Decreto nº 35.677 de 2020.

Neste projeto, o objetivo é suspender o prazo dos concursos
públicos, a fim de que só passem a valer depois do final do estado de
calamidade pública. Medida que pretende evitar lesão ou prejuízo aos
direitos dos participantes de seleções públicas por motivo alheios às
suas vontades.

Além disso, não há que se falar em inconstitucionalidade da
proposição. No ano de 2012, o Supremo Tribunal Federal, por meio de
decisão do agravo regimental no agravo de instrumento n.º 682.317, de
relatoria do Ministro Dias Toffoli, ratificou o entendimento de que
não há inconstitucionalidade por vício de iniciativa no diploma
normativo de iniciativa parlamentar que trata sobre concurso público,
conforme se verifica do seguinte acórdão:
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EMENTA. Agravo regimental no agravo de instrumento.
Lei nº 3.777/04 do Município do Rio de Janeiro.
Inconstitucionalidade formal. Não ocorrência. Precedentes.
1. Não há inconstitucionalidade formal por vício de
iniciativa em lei oriunda do Poder Legislativo que
disponha sobre aspectos de concursos públicos sem
interferir, diretamente, nos critérios objetivos para
admissão e provimento de cargos públicos. 2. Agravo
regimental não provido. (AI 682317 AgR, Relator(a): Min.
DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 14/02/2012,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 21-03-2012
PUBLIC 22- 03-2012) (original sem destaque)

Dessa forma, conclui-se que a matéria relacionada a concurso
público, para o Supremo Tribunal Federal, não se confunde com regime
jurídico dos servidores públicos, de maneira a não caracterizar
inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa por eventual afronta
ao artigo 61, parágrafo 1º, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘c’, da Constituição da
República e a dispositivos da Constituição do Estado do Maranhão.
Conforme exposto anteriormente, o objeto da proposição relaciona-se
com mera suspensão de prazos em virtude do estabelecimento de
calamidade pública no âmbito do Estado. Logo não há que se falar em
inconstitucionalidade, vez que inexiste ingerência do Poder Legislativo
no Poder Executivo, descaracterizando eventual inconstitucionalidade
formal por vício de iniciativa.

Ante o exposto, conto com o apoio dos Nobríssimos pares
para aprovação de relevante proposição.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 23 DE MARÇO DE 2020 -
DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL - PROS

PROJETO DE LEI N° 084 / 2020

Dispõe sobre as diretrizes para as transferências
de recursos do fundo estadual de saúde para os
fundos municipais de saúde no Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

Art. 1º - Estabelece as diretrizes para transferências de recursos
do fundo Estadual de Saúde, para os fundos Municipais de Saúde no
Estado do Maranhão, com base nos dispositivos da Constituição
Federal Art. 160, Art. 196, Art. 197 e Art. 198, de caráter permanente.

§ 1º A transferência de recursos do fundo estadual de saúde
para fundos municipais de saúde se dará na modalidade fundo a fundo;
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§ 2º É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao

emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos Municípios;
§ 3º O empenho, liquidação e pagamentos não será condicionado

ao pagamento de créditos previdenciários e/ou tributários; de certidão
de regularidade com autarquias estaduais; e comprovação de requisitos
fiscais federais ou estaduais;

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, com
efeito, retroagindo a 19 de março de 2020.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 23 DE MARÇO DE 2020. -
CIRO NETO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O seguinte Projeto de Lei tem por objetivo melhorar a qualidade
da saúde nos municípios maranhenses, diminuindo os entraves
burocráticos para repasses de valores fundo a fundo para os municípios
provenientes do fundo estadual de saúde, assim como já é feito a
âmbito federal em relação a estados e municípios, não há nem uma
restrição, de ordem fiscal/tributaria ou de suas autarquias. Fazendo
com que os recursos a serem aplicado em saúde cheguem mais
rapidamente aos estados e municípios.

 A constituição federal em seu artigo 160 faculta aos estados
condicionarem ou não a transferência de recursos.

Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à
entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles
compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos.
Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não
impede a União e os Estados de condicionarem a entrega
de recursos;
I - ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas
autarquias;
II - ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2º, incisos II
e III.

E principalmente no momento que vivemos onde este decretado
estado de calamidade publica federal e estadual devido à pandemia do
COVID-19, a desburocratização para que estes recursos cheguem
efetivamente nos municípios para o combate ao COVID-19 são
extremamente importantes para a saúde dos maranhenses. Em tempos
obscuros nunca foi tão fundamental os artigos Art. 196, Art. 197 e Art.
198 da nossa Constituição Federal.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de
saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei,
sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo
sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e,
também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um
sistema único, organizado de acordo com as seguintes
diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de
governo;
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

Considerando a relevância desta matéria, solicitamos o apoio
desta Casa Legislativa para a aprovação desta propositura, que

certamente contribuirá para o fortalecimento do sistema de saúde em
nosso estado.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 23 DE MARÇO DE 2020. -
CIRO NETO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 085 / 2020

“Declara como Utilidade Pública a associação
dos amigos e devotos de São Sebastião de Caxias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, DECRETA:

Art. 1º Fica declarado Utilidade Pública Associação dos amigos
e devotos de São Sebastião, com sede e foro no Município de Caxias,
no Estado do Maranhão.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

São Sebastião nasceu na França, no século III. Adolescente, em
Milão, alistou-se no exército de Diocleciano, chegando ao cargo de
comandante da guarda pessoal deste imperador. Denunciado por outros
soldados, por ser cristão, Sebastião foi condenado à morte, sendo
executado por centenas de flechas atiradas por outros soldados, estando
Sebastião amarrado a um tronco – esta é a imagem mais conhecida
deste santo. Como não morreu, voltou a pregar o cristianismo, o
imperador então mandou que fosse espancado e, depois de morto,
jogado no esgoto público de Roma, mas o corpo foi achado e sepultado
por outra cristã. Em 680, por época da trasladação dos restos mortais
para uma basílica construída pelo imperador Constantino, a peste
epidêmica que assolava Roma cessou por isso ele é conhecido como
protetor contra epidemias, guerras e fome.

As festas a São Sebastião acontecem de norte a sul do Brasil e
possuem peculiaridades em cada lugar. Em Caxias do Maranhão, São
Sebastião é devotado, principalmente, pelos fiéis que se doam ao tríduo:
novenas, missa e procissão nas comemorações em louvor ao santo.

Na cidade, a manifestação religiosa já foi instituída,
tradicionalmente, há décadas, no calendário local, pela família Assunção.
As homenagens acontecem a partir do domingo que precede ao dia 20
de janeiro, com a busca do mastro na reserva ecológica do Inhamum;
um verdadeiro ritual matinal, capitaneado por membros da família
Assunção, fiéis e líderes comunitários, dentre os quais, o servidor
público federal, Odak, que leva amigos a se fortalecerem com o,
também, tradicional lanche – café, chocolate e caldo de carne – na
residência de Dona Seba. À tarde há o levantamento de mastro, queima
de fogos de artifício e novenas.

No dia 20 é realizada a principal devoção a São Sebastião: festa
com missa pela manhã, à tarde acontece uma procissão percorrendo as
principais ruas e travessas da comunidade do Pau D‘água, na qual fica
a Capela, que recebe e encerra a procissão, e o largo do festejo
distinguido com o nome do santo.

Diante do exposto, considerando o interesse público envolvido
conforme disposto nas alíneas acima, solicito aos meus nobres pares a
respectiva apreciação, na certeza de que, após o trâmite regular, será
ao final deliberado e aprovado na forma regimental. Q

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 27 DE MARÇO DE 2020 -
Adelmo Soares - Deputado Estadual – PC do B.

REQUERIMENTO N° 120 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa.  que, após ouvido o Plenário, seja determinado que
tramite em regime de urgência o Projeto de Lei nº 69 de 2020, proposto
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por mim na tarde do dia 16 de março de 2020, que dispõe sobre a
internação de pacientes infectados pela COVID-19 (coronavirus) na
rede privada de hospitais, quando requerido por médico credenciado
ao sistema único de saúde, em caso de não haver vaga na rede pública.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
março de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO N° 121 / 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 o Projeto de Lei Ordinária, ainda sem numeração,
proposto por mim na manhã do dia 25 de março de 2020, que dispõe
sobre as modificações e revisões de negócios jurídicos em vigência
durante o período de decretação de calamidade pública (Decreto nº
35.677 de 2020) no Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de
março de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO N° 122 / 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 o Projeto de Lei Ordinária, ainda sem numeração,
proposto por mim na manhã do dia 26 de março de 2020, que dispõe
sobre a suspensão dos prazos dos concursos públicos em vigência
durante o período de decretação de calamidade pública (Decreto nº
35.677 de 2020) no Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de
março de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO N° 123 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa.  que, após ouvido o Plenário, seja determinado que
tramite em regime de urgência o Projeto de Lei, proposto por mim na
manhã do dia 20 de março de 2020, ainda sem numeração, que dispõe
sobre suspensão de benefícios fiscais concedidos a empresas no
Maranhão, durante o período de 90 dias, em virtude da decretação de
estado de calamidade pública no Estado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
março de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO N° 125 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro à V. Exa, que após ouvido o
Plenário, seja registrada nos anais desta Casa Legislativa, bem como
que seja encaminhada mensagem para a Câmara de Vereadores e
Prefeitura, votos de Congratulações pelas comemorações da passagem
do 59º (quinquagésimo nono) aniversário de emancipação política e
administrativa do município de SANTA LUZIA–MA, a celebrar na
data de 26 de Março do corrente ano.

Tal cidade localizada no oeste maranhense, ficando a 294km da
Capital São Luís, Santa Luzia é o 15º (décimo quinto) maior município
do Maranhão, com aproximadamente 72 mil habitantes. No passado,
Santa Luzia tinha suas terras habitadas por índios pertencentes à tribo
Guajajaras das Aldeias Cumpridas e Batatal.

No ano de 1949, o desbravador, João Marques Oliveira,
popularmente conhecido como “João Vaqueiro”, chegou a localidade

denominada “Pau Santo” pertencente aos índios Guajajaras, que não
aceitaram sua permanência no lugar. Rechaçado pelos nativos, deslocou-
se para o Sul da Região até o lugarejo Batatal, pertencente a outra tribo
Guajajara, sendo acolhido pelo Cacique João Francisco de Santo. A
localidade que surgia foi denominada Santa Luzia por João Vaqueiro,
que trazia consigo uma pequena imagem da Santa de quem era devoto.

Em 1952 chegou o agricultor Manoel Rodrigues Chaves a
contive de seu compadre João Vaqueiro para trabalhar na lavoura. A
localidade começou a crescer e nesta terra hospitaleira chegaram quem
comprou as terras, iniciando a exploração da agricultura. A área adquirida
se estendia ao norte até a Aldeia Batatal e ao sul até o lugarejo
denominado “Pau Santo” imigrantes de todo território nacional, se
viam atraídos pela grande produção de arroz que sempre destacou o
Estado do Maranhão, despertando com isso, a curiosidade e o interesse
de muitas famílias que fixaram residências. Santa Luzia foi elevada à
categoria de município pela lei estadual nº 1908, de 17 de dezembro de
1959.

Aqui, mais do que lisonjeado, quero deixar registrado os meus
mais efusivos parabéns ao Município de SANTA LUZIA pelo
aniversário de sua emancipação política e aos luzienses sem exceção.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, 26 de março de 2020. - FELIPE
DOS PNEUS - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 126 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 163, VIII, requeiro a V. Exa. que após ouvida o plenário seja
adiado para o mês de Junho, ou data mais apropriada em decorrência
da pandemia do COVID-19, a entrega de títulos e medalhas solicitadas
por meio de meu gabinete.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 26 de Março de 2020. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PL.

REQUERIMENTO Nº 128 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvida a Mesa Diretora, com fundamento no artigo 158, VII do
Regimento Interno desta Casa, e tendo em vista a pandemia do COVID
-19 que assola o mundo, que  tem como mais eficaz forma de evitar a
transmissão do vírus o isolamento social, em razão do qual as pessoas
devem ficar em casa e que de outro lado certamente causará grave
impacto financeiro e econômico a todos, seja encaminhado pedido ao
Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão e ao Secretário de
Fazenda para que seja adiado o calendário de pagamento do IPVA até
ulterior deliberação desta autoridades.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 24 DE MARÇO DE 2020. -
CÉSAR PIRES - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO N.º 475 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino, a presente indicação para que
SEJAM CONTEMPLADOS OS PROFISSIONAIS LIBERAIS
COMO MOTORISTAS DE APLICATIVOS E TÁXI,
MOTOTAXISTAS E FRETISTAS NA DISTRIBUIÇÃO DAS
CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS PELO GOVERNO DO
ESTADO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
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O objetivo é assegurar apoio financeiro para esses profissionais

que se encontram em situação bastante afetada por conta de sua renda,
pois dependem exclusivamente com o transporte das pessoas, que
diminui drasticamente com a quarentena.

Em decorrência de serem atribuições das Secretarias de Estado,
e como prevê o artigo 152 do Regimento Interno desta Casa, para o
devido aproveitamento da ideia, a indicação torna-se o instrumento
propositivo mais adequado.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. - São Luís, 21 de março de 2020. – DANIELA TEMA –
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 476 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino, a presente indicação com para
que AS EMPRESAS, ORGÃOS E INSTITUIÇÕES QUE ESTÃO
FUNCIONANDO NESSE PERÍODO DE QUARENTENA, SEJAM
OBRIGADOS A DISPONIBILIZAR NA ENTRADA E SÁIDA,
ÁLCOOL 70 EM GEL PARA HIGIENIZAÇÃO DOS SEUS
CLIENTES E FUNCIONÁRIOS, BEM COMO DISPONIBILIZAR
MÁSCARA PARA TODOS SEUS FUNCIONÁRIOS.

O objetivo é que amplie a rede de diagnóstico do Vírus COVID-
19, podendo previamente descartar ou identificar os eventuais casos,
melhorando assim o resultado de tratamento e consequentemente
isolamento, bem como evitar o contágio de outras pessoas.

Em decorrência das atribuições serem das Secretarias de Estado,
em observância ao artigo 43, inciso V, da Constituição do Estado do
Maranhão, 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.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. - São Luís, 21 de março de 2020. – DANIELA TEMA –
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 476 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino, a presente indicação com para
que AS EMPRESAS, ORGÃOS E INSTITUIÇÕES QUE ESTÃO
FUNCIONANDO NESSE PERÍODO DE QUARENTENA, SEJAM
OBRIGADOS A DISPONIBILIZAR NA ENTRADA E SÁIDA,
ÁLCOOL 70 EM GEL PARA HIGIENIZAÇÃO DOS SEUS
CLIENTES E FUNCIONÁRIOS, BEM COMO DISPONIBILIZAR
MÁSCARA PARA TODOS SEUS FUNCIONÁRIOS.

O objetivo é que amplie a rede de diagnóstico do Vírus COVID-
19, podendo previamente descartar ou identificar os eventuais casos,
melhorando assim o resultado de tratamento e consequentemente
isolamento, bem como evitar o contágio de outras pessoas.

Em decorrência das atribuições serem das Secretarias de Estado,
em observância ao artigo 43, inciso V, da Constituição do Estado do
Maranhão, 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.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. - São Luís, 21 de março de 2020. – DANIELA TELA –
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 477 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino, a presente indicação com para
que SEJA AMPLIADO O ATENDIMENTO DO CENTRO DE
TESTAGEM PARA O COVID-19 NAS POLICLÍNICAS DO
GOVERNO, FUNCIONANDO AOS FINS DE SEMANA E
TAMBÉM E FERIADOS.

O objetivo é que amplie a rede de diagnóstico do Vírus COVID-
19, podendo previamente descartar ou identificar os eventuais casos,
melhorando assim o resultado de tratamento e consequentemente
isolamento, bem como evitar o contágio de outras pessoas.

Em decorrência das atribuições serem das Secretarias de Estado,
em observância ao artigo 43, inciso V, da Constituição do Estado do
Maranhão, 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.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. - São Luís, 21 de março de 2020. – DANIELA TELA –
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 478 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, a presente indicação com
para que SEJA ADIADOS, POR 03(TRÊS) MESES, OS
VENCIMENTOS DOS VALORES DO IPVA REFERENTE AO
CALENDÁRIO 2020, EVITANDO MULTAS E JUROS, BEM
COMO FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO NOS PRÓXIMOS
MESES.

O objetivo é amenizar os prejuízos sofridos pelos cidadãos
maranhenses que nesse momento estão sofrendo muito com a redução
de seus vencimentos por todos motivos cristalinos que se observa com
a crise na Saúde Nacional e também maranhense. O País está parado
economicamente e luta para vencer esse mal terrível que assola o mundo.

Em decorrência das atribuições serem das Secretarias de Estado,
em observância ao artigo 43, inciso V, da Constituição do Estado do
Maranhão, 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.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. - São Luís, 21 de março de 2020. – DANIELA TELA –
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 479 / 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
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encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino, ao Secretário de Segurança
Pública do Estado do Maranhão, o Senhor Jefferson Portela, à
Secretária da Mulher do Estado do Maranhão, a Senhora Ana
Mendonça, ao Coronel da Polícia Militar do Estado do Maranhão,
o Senhor Pedro Ribeiro, solicitando:

Ï% Medidas preventivas para o enfrentamento de possível
aumento do índice de violência contra a mulher no Estado do Maranhão
durante o período de quarentena decretado em virtude da pandemia da
COVID-19 e de H1N1. Nos Estados Unidos e na China houve aumento
dos casos, vez que o isolamento imposto pela quarentena tornou as
mulheres ainda mais vulneráveis à violência de seus companheiros.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 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 480 / 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 Prefeito de São Luís, o Senhor
Edivaldo Holanda Júnior, ao Presidente da Câmara de Vereadores
de São Luís, o Senhor Osmar Filho e ao Secretário da Fazenda
do Município de São Luís, o Senhor Délcio Rodrigues, sugerindo
a adoção do anteprojeto de lei em anexo, que dispõe sobre medidas
excepcionais no âmbito dos contratos administrativos de prestação de
serviços, finanças públicas e outras medidas em face da situação de
estado de calamidade pública decorrentes da pandemia da COVID-19.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de
março de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL - PROS

ANTEPROJETO DE LEI Nº _____ DE 2020

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO DE MEDIDAS
EXCEPCIONAIS NO ÂMBITO DOS
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FINANÇAS
PÚBLICAS E OUTRAS MEDIDAS EM FACE DA
SITUAÇÃO DE ESTADO DE CALAMIDADE
PÚBLICA DECORRENTES DA COVID-19, NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS.

Capítulo I
Da Manutenção dos Contratos Administrativos de Prestação de

Serviços

Art. 1º - A Administração Pública Municipal promoverá
medidas excepcionais no âmbito dos contratos administrativos de
prestação de serviços contínuos, visando à sua manutenção, de forma
a possibilitar o pronto restabelecimento quando a situação de estado
de calamidade pública decorrentes da COVID-19 findarem.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, consideram-se serviços
contínuos com alocação de mão de obra não eventual aqueles que
constituem necessidade permanente do órgão ou entidade contratante,
que se repetem sistemática ou periodicamente, ligados ou não à sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente
ou por diferentes trabalhadores e que a contratada se utilize de mão de
obra não eventual para a prestação do serviço.

Art. 2º - Como medida excepcional, a Administração Pública
Municipal manterá o pagamento mensal do contrato naqueles ajustes
para os quais for indicada a suspensão total ou parcial dos serviços,
deduzidas as despesas diretas e indiretas que efetivamente deixem de
incorrer, garantindo o pagamento das despesas devidamente

comprovadas com pessoal e encargos dos trabalhadores que deixem de
prestar os serviços em razão da situação de estado de calamidade
pública.

§ 1º - As ausências dos trabalhadores terceirizados decorrentes
do cumprimento desta lei serão consideradas faltas justificadas, nos
termos do art. 3º, § 3º, da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

§ 2º - A Administração poderá determinar que trabalhadores
que deixem de prestar os serviços em unidades com decréscimo de
atividades prestem serviços da mesma natureza em unidades diversas
da contratante ou para outros órgãos ou entes da Administração Pública
Municipal que tenham necessidade de acréscimo dessas mesmas
atividades, durante o período de tempo em que durar a situação de
estado de calamidade pública.

§ 3º - Os trabalhadores, que eventualmente deixem de prestar
os serviços na unidade, deverão permanecer à disposição da
Administração Pública Municipal e estar preparados para prontamente
retornar às unidades para retomada dos serviços.

§ 4º - A manutenção do pagamento mensal do contrato prevista
no caput deste artigo, quando aplicável pela Administração, ficará
condicionada à:

I – não demissão dos empregados afetos à prestação do serviço
no período em que perdurar a medida excepcional;

II - outras condições e contrapartidas a critério da unidade
contratante.

§ 5º - As suspensões, reduções ou alterações de que trata este
artigo, inclusive a eventual utilização de trabalhadores na prestação de
serviços em unidades distintas da contratante ou para outros órgãos
ou entes da Administração Pública Municipal, não configuram alteração
de objeto contratual, dispensando-se a celebração de termo de
aditamento para tais fins.

§ 6º - O disposto nesse artigo aplica-se também nas hipóteses
do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de janeiro de 1993.

Art. 3º - A critério da unidade contratante, poderá haver
prorrogação automática, pelo prazo de 2 (dois) meses, dos contratos
administrativos, atas de registro de preços e instrumentos congêneres
que vencerem no prazo de até 2 (dois) meses contados a partir da
publicação desta lei, nas mesmas condições avençadas, aplicando-se a
eles as condições previstas nesta lei e dispensando-se a celebração de
termo de aditamento para tal fim.

Art. 4º - As despesas efetuadas com fundamento nesta lei são
consideradas como despesas das unidades contratantes para fins de
cômputo de limites legais ou constitucionais.

Art. 5º - As disposições dos artigos 2º a 4º desta lei também se
aplicam aos ajustes decorrentes da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e da
Lei nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, bem como demais contratos,
ajustes e parcerias desde que o seu objeto contemple serviços contínuos
com alocação de mão de obra não eventual.

Parágrafo único - A Secretaria Municipal da Saúde, nos ajustes
com as entidades e prestadores de serviços de saúde complementar,
poderá estabelecer critérios mínimos e quantitativos para os repasses,
independentemente da aferição da produção, desde que as entidades e
contratadas garantam a manutenção da mão de obra alocada em seus
serviços.

Capítulo II
Da Subvenção para Evitar Desemprego dos Trabalhadores de

Transportes

Art. 6º - Em função das restrições de circulação de pessoas por
força da situação de estado de calamidade pública em vigor no Município
de São Luís, o Poder Executivo poderá conceder subvenções econômicas,
pelo período de até 4 (quatro) meses, para cobertura de despesas
relativas ao pagamento de ajuda compensatória mensal e/ou parte dos
salários dos funcionários das empresas de transporte urbano de
passageiros contratados pela prefeitura, em decorrência da diminuição
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da frota em circulação, na forma e condições estabelecidas em
regulamento.

Capítulo III
Das Medidas de Ordem Financeira para Mitigar a Frustração

de Receitas

Art. 7º - Poderão ser realizadas transferências à Conta Única
do Tesouro Municipal do superávit financeiro apurado no encerramento
do exercício financeiro de 2019 e das receitas totais arrecadadas no
exercício de 2020 de todos os fundos públicos municipais.

§ 1º - A utilização da prerrogativa de que trata o caput deste
artigo se dará por exclusivo critério do Chefe do Poder Executivo, de
maneira irrevogável, surtindo efeitos a partir da publicação de decreto
regulamentador.

§ 2º - A definição dos valores a serem transferidos levará em
consideração a existência de prévios compromissos orçamentários
assumidos por cada fundo, na forma de notas de empenho devidamente
comprovadas.

 § 3º - A transferência à Conta Única do Tesouro Municipal
tornará o recurso de livre aplicação, dispensada quanto aos recursos
transferidos qualquer vinculação ou providência prevista em legislação
municipal relativa ao fundo de origem.

§ 4º - A utilização dos recursos transferidos no ano de 2020
poderá, se necessária, ser precedida da abertura de crédito adicional,
nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e
vigorará enquanto perdurar a calamidade pública decretada pelo Decreto
nº 35.677 de 2020 no âmbito do Estado do Maranhão.

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

INDICAÇÃO Nº 481 / 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 Senhor Governador do Estado,
Flávio Dino e ao Secretário da Fazenda do Estado do Maranhão,
o Senhor Marcellus Ribeiro Alves, sugerindo a suspensão do
pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores
– IPVA para que o tributo só seja cobrado pelo órgão fazendário do
Estado a partir de outubro, o que se justifica pelas dificuldades
econômico-financeiras ocasionadas pela pandemia da COVID-19
(coronavirus) à população do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 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 482/2020

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, Flávio Dino; e ao Secretário de
Estado da Saúde, Carlos Lula, bem como aos demais órgãos
competentes, solicitando que sejam fornecidos EPI – Equipamentos
de Proteção Individual, aos trabalhadores que dioturnamente fazem o
recolhimento de lixos urbanos e/ou hospitalares, em decorrência da
Pandemia COVID – 19.

Passamos por um momento muito difícil e delicado
mundialmente, infelizmente ainda não temos remédios eficazes e

capazes de nos proteger do novo Coronavírus e a única solução por
enquanto, é o confinamento dentro de nossas casas. Alguns serviços
não podem parar e, dentre eles, estão as coletas de lixo comum e
hospitalar. As pessoas que trabalham nesse ramo, estão expostas e
jogadas à própria sorte e, necessário se faz, que olhemos com mais
atenção a eles.

A presente proposição tem por finalidade a necessidade da
prevenção e o combate do COVID-19 (Coronavírus), para esses
trabalhadores que lá estão nessas áreas de risco e nada mais justo que
sejam distribuídos alguns produtos, tais como: Álcool Gel, Álcool
70%, Luvas, Máscaras, dentre outros que possam os proteger.

Visto que se trata de saúde humana, solicitamos o atendimento
ao nosso pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 26 DE MARÇO DE 2020. -
FELIPE DOS PNEUS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 483/2020

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; e à Senhora
Adaltina Venâncio de Queiroga, Presidente do PROCON/MA,
solicitando a necessidade de fiscalizar e coibir eventuais abusos nos
preços dos produtos que auxiliam a prevenção e o combate do COVID-
19 (Coronavírus), tais como: Álcool Gel, álcool 70%, Luvas, Máscaras,
dentre outros. A presente proposição deriva de diversas denúncias que
chegaram ao gabinete, via redes sociais, de alguns comerciantes que, se
aproveitando da Pandemia do COVID-19, bem como do aumento na
procura dos produtos relacionados ao combate e prevenção do vírus,
passaram a cobrar valores muito maior do que os praticados
ordinariamente. A grande procura por produtos que auxiliam a prevenção
e o combate do COVID-19 (Coronavírus), tais como: Álcool Gel,
Álcool 70%, Luvas, Máscaras, dentre outros, geraram um aumento no
preço dos produtos de maneira sem precedentes. Ao invés de haver
solidariedade e humanidade, alguns comerciantes utilizam o vírus para
cobrar preços abusivos nos produtos, fato que deve ser investigado e
punido pelos órgãos competentes.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 24 DE MARÇO DE 2020. -
FELIPE DOS PNEUS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 484 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Presidente da República Federativa do Brasil, Senhor
Jair Bolsonaro, e ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino, solicitando a suspensão das cobranças das contas de
água e energia elétrica durante o período de quarentena, devido
à pandemia do COVID-19.

Palácio Manuel Beckman, Assembléia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 26 de março de 2020. – Fernando Pessoa – Deputado
Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 485 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Othelino Neto, para que promova a
distribuição gratuita de álcool gel e máscaras nas dependências da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Tal medida é salutar, pois, os vírus respiratórios podem ser
transmitidos pelo ar ou por gotículas respiratórias, ou seja, por meio
da tosse ou espirro. Quando alguém tosse, pode contaminar o ambiente
[com o vírus], e é com as mãos que as pessoas tocam em vários lugares
— como maçanetas e botões de descarga — e essa parte do corpo
funciona como um “veículo de contaminação pois a entrada do vírus
no organismo acontece pelas mucosas dos olhos, do nariz ou da boca.
Assim, ao passar a mão em locais infectados e, em seguida, em outras
partes do corpo, a pessoa pode introduzir o vírus em si mesma. Daí a
importância da distribuição gratuita desses itens de segurança.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 20 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 486 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Flávio
Dino de Castro e Costa e ao Secretário de Fazenda, Marcellus Ribeiro,
para que promovam a adiamento do prazo de apuração dos impostos
devidos pelas micro e pequenas empresas ao Fisco estadual, bem como
o envio das declarações acessórias (DIEF, por exemplo) exigidos pela
Secretaria de Fazenda, para o segundo semestre desse ano, à exemplo
da prorrogação realizada pelo Governo Federal.

Tal medida é salutar, pois, embora as empresas precisem liberar
os funcionários por conta da pandemia de Coronavírus, os prazos para
pagamento de impostos e envio das declarações continua o mesmo,
deixando assim inúmeros micro e pequenos empresários no prejuízo.
Esse adiamento é de extrema importância pois são as micro e pequenas
empresas que têm mais dificuldade em obter capital de giro e acessar
linhas de crédito. Além disso, as pequenas empresas vivem para o
pagamento de salários e de fornecedores, e dependem do dinheiro que
está entrando todo mês. Então, essas medidas dariam um “fôlego” para
o caixa dessas empresas que foram as responsáveis pela criação de
novas vagas de emprego nos últimos meses.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 20 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 487/ 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 Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda bem
como ao Secretário Municipal de Saúde, Luiz Carlos de Assunção

Lula Fylho, para que determinem a criação de um esquema especial no
processo de vacinação contra a Influenza e o H1N1 para evitar
aglomeração, consistindo na marcação no chão e o sistema de “drive-
thru”.

O sistema de “drive-thru” auxilia idosos que forem de carro
particular ou táxi/UBER para serem vacinados sem ter de descer do
veículo ou ter contato com outras pessoas na fila.  Nos locais em que
não for possível o sistema de “drive-thru”, a opção mais viável é o
método de marcação no chão com um “X” em fita adesiva ou giz para
sinalizar a distância em que uma pessoa deve ficar da outra enquanto
espera sua vez.

A doença causada pelo COVID – 19 apresenta um crescimento
exponencial em muitos países. No nosso País, os casos dobraram em
dois dias, assim como no Chile, Peru e Colômbia. Esse aumento no
número de casos confirmados de coronavírus no Brasil preocupa,
principalmente quando vemos o exemplo da Itália.

Como ainda não há cura nem vacina contra esse novo tipo de
coronavírus altamente contagioso, a única recomendação é evitar
contato e aglomerações com outras pessoas para que a transmissão do
vírus cesse, o que justifica a implementação de tais medidas no processo
de vacinação (imunização) da população.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 24 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 488 / 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,
bem como ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda, determinando às suas respectivas Secretarias de Educação a
readequação física - estrutural e sanitária de todas as instituições de
ensino com atividades paralisadas enquanto vigorar o Plano de
Contingência contra o Coronavirus (creches, escolas, IEMAs, entre
outras) para que disponham das condições dignas necessárias de acolher
e abrigar pessoas em situação de rua e pacientes graves acometidos
pelo COVID – 19 que estiverem sem assistência hospitalar.

Levando – se em consideração a afirmação do Ministro de
Saúde que o sistema de saúde brasileiro poderá entrar em colapso no
próximo mês, onde afirmou: “Nós temos aí 30 dias pra que a gente
resista razoavelmente bem, com muitos casos, dependendo da dinâmica
da sociedade, mas claramente em final de abril nosso sistema entra em
colapso.” “O colapso é quando você pode ter o dinheiro, você pode ter
o plano de saúde, você pode ter a ordem judicial, mas simplesmente
não há o sistema pra você entrar. É o que está vivenciando a Itália”, é
inegável que devemos nos preparar para todos os cenários possíveis,
por isso o Poder Público precisa dispor de locais adequados para
receber com condições dignas constitucionais pessoas em situação de
rua e os enfermos que por ventura não conseguirem leitos nos hospitais
da região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 24 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 489/ 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
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Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda bem
como ao Secretário Municipal de Saúde, Luiz Carlos de Assunção
Lula Fylho, para que determinem – EM CARÁTER DE URGÊNCIA
-  o início de um processo de sanitização de espaços públicos, como
praças, frentes dos supermercados, das farmácias, dos postos de saúde
e demais locais que haja aglomerações de populares. O objetivo é
diminuir a circulação de microrganismos críticos para saúde pública,
entre eles estão fungos, bactérias e alguns vírus, como o coronavírus.

A doença causada pelo COVID – 19 apresenta um crescimento
exponencial em muitos países. No nosso País, os casos dobraram em
dois dias, assim como no Chile, Peru e Colômbia. Esse aumento no
número de casos confirmados de coronavírus no Brasil preocupa,
principalmente quando vemos o exemplo da Itália. O país europeu
teve os dois primeiros casos da doença diagnosticados no dia 30 de
janeiro, em um casal de turistas chineses. Dezoito dias depois, foi
detectada a primeira transmissão local no país e menos de um mês
após a notificação dos primeiros casos, em 24 de fevereiro, já eram 224
casos. Daí em diante, a escalada foi colossal. Nesta quinta-feira 19,
pouco mais de um mês e meio do início da epidemia, o país já tem
41.035 casos e 3.405 mortes, ultrapassando até mesmo a China.

No Brasil, o primeiro caso importado da doença foi confirmado
no dia 26 de fevereiro. Na quarta-feira 18, vinte dias após o diagnóstico
deste paciente, o país tinha 428 casos confirmados, 11.278 pacientes
em investigação por suspeita da doença e quatro óbitos registrados.
Embora na linha temporal o Brasil esteja à frente da Itália em número
de casos – no 20º dia, o país europeu tinha apenas três casos confirmados
-, a adoção de medidas preventivas para conter a expansão da epidemia
acontecem aqui com maior antecedência que lá.

Diversos estados brasileiros, mas principalmente São Paulo e
Rio de Janeiro preocupam, pois foram os primeiros a apresentar
transmissão comunitária da doença, e de acordo com esses gráficos, a
situação tende a piorar:

Para se tentar mudar esse cenário desolador, percebemos que a
única forma de combater essa epidemia viral é esgotar a capacidade de
transmissão do vírus. Nesse caso do novo coronavírus, em que não há
vacina nem tratamento, restam apenas as medidas de prevenção e
isolamento físico para limitar a capacidade de transmissão do vírus e
tentar acelerar o fim da epidemia. Aliado a esses dois fatores, temos o
processo de desinfecção que países da Europa e China realizam nos
espaços públicos, com o uso do Combacter 800 Pro. Esse sanitizante
é formulado especialmente para higienização e desinfecção de locais e
superfícies com potencialidade de contaminação do Covid-19 e já está
sendo usado no Brasil, em Jaraguá do Sul – SC, como mostra as fotos
abaixo:

Dessa forma, seguindo esses bons exemplos e com vistas a
diminuir a proliferação desse vírus, o processo de sanitização precisa
ser instaurado em caráter de urgência em São Luís.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 23 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 490 / 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,
para que determine  – EM CARÁTER DE URGÊNCIA – a isenção do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços -  ICMS na conta
de luz dos consumidores maranhenses enquanto perdurar o Plano de
Contingência contra o Coronavírus, com vistas a minimizar o impacto
financeiro nas rendas familiares afetadas por essa nova Pandemia.

De acordo com o que vem sendo amplamente propagada na
mídia de massa e nas recomendações da Organização Mundial da Saúde,
a única solução efetiva para se evitar a contaminação pelo novo
Coronavírus é o isolamento social, ou seja, a quarentena domiciliar. O
fato de se estar em casa no período de isolamento social para evitar o
contágio do novo coronavírus pode acabar deixando a conta de luz de
mais cara devido ao aumento do uso de energia, principalmente para
quem está trabalhando no sistema home office ou está com as crianças
sem ir para a escola.

Aliado ao impacto econômico gerado pelo vírus, com a
possibilidade de recessão e demissões em massa, uma medida simples,
mas essencial para que se mantenha a dignidade da pessoa humana
mesmo em tempos de crise, seria a isenção do ICMS sobre contas de
luz que tendem a ficarem mais caras, dando assim um “fôlego” aos
milhares de pais de família que lutam para viver em nosso estado.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 24 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 491/2020

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,
bem como ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda, para que, em conjunto com as instituições financeiras e
prestadoras de crédito conveniadas, promovam o adiamento do
desconto de empréstimos consignados dos servidores públicos
estaduais e municipais enquanto perdurar o Plano de Contingência
Estadual contra o Coronavírus, sem qualquer adicional de encargos
financeiros como juros, por exemplo.

O aumento de casos do novo Coronavírus, principalmente no
Brasil, elevou a preocupação sobre os efeitos dessa doença na economia.
O Brasil iniciou o ano com projeções que apontavam um crescimento
econômico em torno de 2,5%. Mas, resultados ruins no final de 2019
diminuíram esse percentual, cenário que deve piorar com as
consequências provocadas pela pandemia. A Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) reduziu a previsão
de crescimento da economia mundial para 2020, passando a projetar
um crescimento de 2,4%, menor expansão desde 2009 e ante expectativa
anterior de 2,9%, citando o Coronavírus e as contrações na produção
chinesa.

Entre as áreas mais afetadas estão as de companhias aéreas,
empresas do setor de turismo, tecnologia, eletrônicos, automóveis e
até alimentos. Como consequências diretas, os preços de produtos
essenciais tendem a aumentar, o que vai refletir diretamente no bolso
de milhares de pessoas, que muitas vezes possuem empréstimos que
chegam a comprometer até 35% da renda, no caso dos servidores
públicos, recurso este que poderia ser usado em produtos essenciais
para a sobrevivência, o que justifica tal proposição.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 21 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 492 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
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encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Flávio
Dino de Castro e Costa, ao Secretário de Fazenda, Marcellus Ribeiro e
à Diretora Geral do DETRAN, Larissa Abdalla Britto, para que
promovam a adiamento do prazo de apuração do imposto sobre a
propriedade de veículos automotores – IPVA para o segundo semestre
desse ano, sem qualquer cobrança adicional de encargos financeiros,
como juros ou multa.

Tal medida é salutar, pois, além dos impactos nos mercados e
no comércio global, com interrupção de produção industrial e
cancelamentos de grandes eventos, a pandemia tem levado governos a
determinar o fechamento de lojas e serviços, a suspensão de aulas, em
meio a uma convocação cada vez maior para que a população fique
dentro de casa, o que com certeza atingirá o bolso de muitos maranhenses
que precisam desse adiamento do vencimento do imposto para que
esse dinheiro seja usado na compra de itens essenciais de sobrevivência.

 PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 20 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 493 / 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, Excelentíssimo Senhor Flávio Dino;
e ao Chefe da Casa Civil, Senhor Marcelo Tavares, bem como às
demais secretarias competentes, solicitando que sejam adquiridas e
distribuídas cestas básicas para as famílias do município de Santa
Inês, que ora encontram-se em situação de vulnerabilidade e risco
social diante da pandemia do novo Coronavírus, COVID – 19.

Em decorrência dos efeitos desta pandemia de COVID-19 que
o País e o nosso Estado vêm enfrentando, infelizmente há que se isolar
as pessoas em suas residências visando conter a transmissão do mesmo
e em consequência, temos a recessão da economia, a garantia de serviços
para famílias em vulnerabilidade e risco social, como pessoas em situação
de rua, idosos, cidadãos em situação de pobreza e extrema pobreza,
podendo ser determinante para a sobrevivência de milhares de pessoas.

Diante dessa realidade, vimos através deste, solicitar do Poder
Executivo, que haja a distribuição de cestas básicas, visando garantir a
segurança alimentar dessas pessoas durante esse período atípico de
isolamento social que assola a população com o COVID-19.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 26 DE MARÇO DE 2020. -
FELIPE DOS PNEUS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 494/ 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão, o Sr.
Flávio Dino, solicitando que seja determinado à concessionária de
energia elétrica (Equatorial) e à Companhia de Saneamento Ambiental
do Maranhão (CAEMA), que se abstenham, respectivamente, de
efetuarem corte de fornecimento de energia elétrica e de abastecimento
de água aos consumidores inadimplentes que tenham perdido sua fonte
de renda durante o período de crise causado pela pandemia do COVID-
19.

A presente proposição se justifica em função dos efeitos
provocados pela crise mundial após a decretação de pandemia pela
Organização Mundial de Saúde, que vem freando a economia, causando
grandes prejuízos para quase todos os setores empresariais e ensejando
prováveis demissões em massa.

A presente medida tem a finalidade de propiciar condições
mínimas às famílias para sejam intensificas a prevenção e os tratamentos
aos acometidos pela COVID-19, como forma de amenizar as nefastas
consequências sobre a população Maranhense.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 18 de março de 2020. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 495 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão, o Sr.
Flávio Dino, solicitando que sejam abertas linhas de financiamento
especial para micro e pequenas empresas e trabalhadores informais em
função das dificuldades econômicas provocadas pela pandemia do
COVID-19.

A presente proposição se justifica em função dos efeitos
provocados pela crise mundial após a decretação de pandemia pela
Organização Mundial de Saúde, que vem freando a economia, causando
grandes prejuízos para quase todos os setores empresariais, em especial,
às micro e pequenas empresas e trabalhadores informais.

A presente medida tem a finalidade disponibilizar recursos
financeiro à disposição das micro e pequenas empresas e trabalhadores
informais para evitar que as empresas encerrem suas atividades e/ou
procedam a demissões de seus funcionários, como forma de amenizar
as nefastas consequências da pandemia sobre a população Maranhense.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 18 de março de 2020. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 496 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão, o Sr.
Flávio Dino, solicitando que seja desobrigada a cobrança no
fornecimento de água e esgoto aos consumidores de baixa renda
enquanto durar a pandemia do COVID-19.

A presente proposição se justifica em função dos efeitos
provocados pela crise mundial após a decretação de pandemia pela
Organização Mundial de Saúde, que vem freando a economia, causando
grandes prejuízos para quase todos os setores empresariais e ensejando
prováveis demissões em massa.

A presente medida tem a finalidade de propiciar condições
mínimas às famílias para que sejam intensificadas a prevenção e os
tratamentos aos acometidos pela COVID-19, como forma de amenizar
as nefastas consequências sobre a população Maranhense.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 20 de março de 2020. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 497 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Diretor Presidente da Equatorial Maranhão, Sr Augusto
Dantas, solicitando que se abstenha de efetuar corte de fornecimento
de energia elétrica aos consumidores inadimplentes que tenham perdido
sua fonte de renda durante o período de crise causado pela pandemia
do COVID-19.

A presente proposição se justifica em função dos efeitos
provocados pela crise mundial após a decretação de pandemia pela
Organização Mundial de Saúde, que vem freando a economia, causando
grandes prejuízos para quase todos os setores empresariais e ensejando
prováveis demissões em massa.

A presente medida tem a finalidade de propiciar condições
mínimas às famílias para sejam intensificas a prevenção e os tratamentos
aos acometidos pela COVID-19, como forma de amenizar as nefastas
consequências sobre a população Maranhense, tornando-se exemplo
para os demais estados deste País.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 18 de março de 2020. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 498/ 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 Senhor Governador do Estado,
Flávio Dino, ao Secretário da Fazenda do Estado do Maranhão, o
Senhor Marcellus Ribeiro Alves, ao Secretário de Estado da
Indústria, Comércio e Energia, o Senhor Simplício Araujo e ao
Prefeito do Município de São Luís, o Senhor Edivaldo Holanda
Júnior, sugerindo a adoção de plano estratégico para retomada
das atividades econômicas no Estado do Maranhão, que foram
prejudicadas pela pandemia da COVID-19 (coronavirus). O objetivo é
garantir o equilíbrio entre as ações de reabertura comercial, a fim de que
o Estado do Maranhão retome suas atividades gradualmente, garantindo
aos empregados e empregadores segurança jurídica, econômica e
sanitária.

O plano fundamenta-se nas seguintes determinações:
• DA PROIBIÇÃO DE ATIVIDADES: permanecem suspensas

as seguintes atividades, pelo prazo de 7 dias, a contar de quarta-feira,
dia 01 de abril de 2020: a) a circulação de veículos de transporte
coletivo urbano intermunicipal de passageiros; b) a circulação e o
ingresso no território maranhense de veículos de transporte
interestadual e internacional de passageiros, público ou privado, bem
como veículos de fretamento para o transporte de pessoas.

• DA AUTORIZAÇÃO PARCIAL DE ATIVIDADES: ficam
autorizadas parcialmente as seguintes atividades, por prazo
indeterminado:

A partir de segunda-feira, dia 30 de março de 2020: a) agências
bancárias, correspondentes bancários, lotéricas e cooperativas de
crédito, exclusivamente para atendimento de pessoas que necessitem
de serviços bancários presenciais.

A partir de quarta-feira, dia 01 de abril de 2020: a) as atividades
e os serviços privados não essenciais, a exemplo de academias, shopping

centers, bares, restaurantes e comércio em geral; b) atividades do setor
hoteleiro; c) atividades de construção civil; d) os escritórios de prestação
de serviços em geral; e) os centros de distribuição e depósitos;

Essa autorização deverá estar vinculada à execução, pelos
estabelecimentos, das seguintes regras de funcionamento:

1) Para estabelecimentos com permissão de atendimento ao
público e entrada de pessoas: a) limitação de entrada de pessoas em
50% (cinquenta por cento) da capacidade de público do estabelecimento,
podendo este estabelecer regras mais restritivas; b) controle de acesso
e marcação de lugares reservados aos clientes, bem como o controle da
área externa do estabelecimento, respeitadas as boas práticas e a
distância mínima de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) entre
cada pessoa.

2) priorização do afastamento, sem prejuízo de salários, de
empregados pertencentes ao grupo de risco, tais como pessoas com
idade acima de 60 (sessenta) anos, hipertensos, diabéticos e gestantes;

3) priorização de trabalho remoto para os setores
administrativos;

4) adoção de medidas internas, especialmente aquelas
relacionadas à saúde no trabalho, necessárias para evitar a transmissão
do coronavírus no ambiente de trabalho e no atendimento ao público;

5) utilização de veículos de fretamento para transporte de
trabalhadores, ficando a ocupação de cada veículo limitada a 50%
(cinquenta por cento) da capacidade de passageiros sentados;

• DA AUTORIZAÇÃO TOTAL DE ATIVIDADES: ficam
autorizadas totalmente as seguintes atividades, a partir de quarta-feira,
dia 01 de abril de 2020: a) os serviços autônomos, domésticos e os
prestados por profissionais liberais.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 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 499/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, solicitamos que a presente proposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr. Carlos Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde,
solicitando UM RESPIRADOR para hospital de regional de Pedreiras.
Nosso pedido se justifica pela URGENTE necessidade de melhor
atender e proporcionar maior agilidade aos atendimentos de saúde a
população daquele município, especialmente em virtude da pandemia
atribuída ao vírus COVID-19.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 27 de Março de 2020. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PL.

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

INDICAÇÃO Nº 500/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, solicitamos que a presente proposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr. Carlos Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde,
solicitando UM RESPIRADOR para hospital de Lago dos Rodrigues.
Nosso pedido se justifica pela URGENTE necessidade de melhor
atender e proporcionar maior agilidade aos atendimentos de saúde a
população daquele município, especialmente em virtude da pandemia
atribuída ao vírus COVID-19.
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Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.

São Luís, 27 de Março de 2020. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PL.

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

INDICAÇÃO Nº 501 /2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, que
depois de ouvida a Mesa, seja encaminhada Indicação ao Exmo. Sr.
Governador Flavio Dino de Castro e Costa, a fim de propor Chamamento
Público - EXTRA para a Aquisição Direta de Produtos da Agricultura
Familiar em Atendimento ao Programa de Compras da Agricultura
Familiar (Procaf), por meio do Sistema da Agricultura Familiar (SAF),
em face das determinações do Decreto 36.677, de 8 de março de 2020,
onde estabelecem-se medidas de combate à pandemia da Covid-19 no
Maranhão.

A presente indicação visa atender aos Agricultores
Familiares Individuais com o objetivo de fornecer gêneros
alimentícios, através da Secretaria de Estado da Agricultura
Familiar – SAF. Objetivamos, portanto, o engajamento do Sistema
SAF, que vem realizando em seu trabalho o fortalecimento e visibilidade
dos agricultores e agricultoras familiares em todo Estado.

Além da geração de renda e garantia de qualidade vida aos que
mais precisam, a presente indicação, atua como projetor de soluções
necessárias e de conotação estadual. Ao todo, propõe-se que sejam
destinados R$ 2.500.000,00 milhões para aquisição dos produtos dos
agricultores familiares por meio do PAA e R$ 500 mil destinados à
aquisição da produção dos povos indígenas, o que resulta em extrema
importância na potencialização da produção agrícola do Maranhão.

Neste sentido, desejo votos de estima ao governador Flávio
Dino pelo seu comportamento comprometido no combate à pandemia
que acomete o nosso Estado e país, e solicito que seja ouvido o clamor
de todos os agricultores e agricultoras familiares.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 26 de março de
2020. - Deputado Adelmo Soares - Deputado Estadual – PcdoB

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

INDICAÇÃO Nº 502/2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Excelentíssimo Senhor FLÁVIO DINO, Governador
do Estado do Maranhão, no sentido de que adote providências para
determinar a suspensão da cobrança de água, esgoto e energia elétrica,
durante a pandemia do coronavírus (Covid-19), que deverá ser
estendido a todas as famílias e empresas privadas, ganhando o benefício
de não precisarem pagar pelas contas, neste momento.

Em se observando a impossibilidade de suspensão total, pelo
menos seja suspensa ou seja decretada a isenção da cobrança dos
impostos sobre esses serviços de fornecimento ou o adiamento da
cobrança das contas, com a observação de impossibilidade de corte no
fornecimento e sem incidência de juros pelo atraso, para dar efetividade
às medidas sociais durante a pandemia, neste período excepcional de
incidência da doença.

Todos os setores do Governo e da Sociedade estão apreensivos
com o desenrolar da pandemia, e não se sabe exatamente a dimensão
que seremos atingidos, daí merecendo por parte do Governo do Estado

a adoção de tais medidas para proteger a população, bem como o setor
econômico para poder manter suas atividades, especialmente num
momento excepcional de crise e grave preocupação, decorrente da
indicação de haver o isolamento como medida de prevenção da
contaminação e propagação do vírus.

Sem dúvida, a pandemia do COVID-19 impactará diretamente
na renda das famílias e das empresas do nosso Estado, e a manutenção
da cobrança das taxas que incidem diretamente sobre o consumo destes
produtos, água, esgoto, energia elétrica, sobrecarregará ainda mais a
vida regular de todos. Cabe ao Estado a adoção de todas as providências
administrativas para diminuir o impacto de medidas que agravam a
situação de todos, especialmente dos mais vulneráveis socialmente,
como os moradores de zonas rurais, periferias das cidades, trabalhadores
da economia informal, e os empobrecidos da população, neste momento
de gravidade e extrema fragilidade.

Desse modo é que apresento o presente expediente indicatório
na certeza de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do
Estado do Maranhão acolha a proposta, encontrando o melhor
mecanismo de sua implantação, solicitando desde já primeiramente o
amplo apoio dos pares desta Casa Legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 19 de
Março de 2020. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO -
Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 503/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, solicitamos que a presente proposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr. Carlos Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde,
solicitando a reabertura do hospital de Lago dos Rodrigues. Nosso
pedido se justifica pela necessidade de melhor atender e proporcionar
maior agilidade aos atendimentos de saúde a população daquele
município, especialmente em virtude da pandemia atribuída ao vírus
COVID-19.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 26 de Março de 2020. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PL.

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

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 160/2020

Dispõe sobre autorização da MESA DIRETORA
para realizar aquisição de cem mil cestas básicas
e firmar ACORDO DE COOPERAÇÃO com
órgãos da administração pública estadual e
municipal ou organizações da sociedade civil, para
doação das cestas à população de baixa renda,
como medida emergencial para atenuar a crise
sanitária e econômica decorrente do NOVO
CORONAVÍRUS COVID-19(SARS-CoV-2) e das
inundações de diversos Municípios do Estado.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições legais que
lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e;

CONSIDERANDO que a Mesa Diretora é o órgão de direção
dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Assembleia
Legislativa consoante os arts. 11 e 12 do Regimento Interno;
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CONSIDERANDO que são Poderes do Estado o Legislativo,

o Executivo e o Judiciário, independentes e harmônicos entre si, sendo
assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira ao Poder
Legislativo, nos termos do art. 6º c/c art. 28 da Constituição do Estado
do Maranhão;

CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como um de seus
principais fundamentos a cidadania e a dignidade da pessoa humana,
nos termos dos incisos II e III do art. 1º da Carta Magna de 1988;

CONSIDERANDO que o art. 3º da Carta Magna constitui
como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a
construção de  uma sociedade livre, justa e solidária capaz de promover
a erradicação da pobreza, dentre outros;

CONSIDERANDO que o art. 6º da nossa Constituição Federal
de 1988 estabeleceu para todos os brasileiros os direitos sociais da
saúde, da alimentação, da proteção à maternidade e à infância, da
assistência aos desamparados, dentre outros;  

CONSIDERANDO que a SAÚDE é direito de todos e dever
do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação, conforme insculpido no artigo 196 da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988;

CONSIDERANDO que é dever da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade,
o direito à vida, saúde e alimentação, em consonância com o artigo 227
da CF/88;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde,
de 30 de janeiro de 2020;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional – ESPIN veiculada pela Portaria no
188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020 pelo Governo Federal;

CONSIDERANDO que o Governo Federal editou a Lei no
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para
enfrentamento da situação de emergência em saúde pública de
importância internacional decorrente do COVID - 19;

CONSIDERANDO que Organização Mundial da Saúde –
OMS emitiu Declaração Pública de PANDEMIA, em de 11 de março
de 2020, acerca do NOVO CORONAVÍRUS (COVID – 19);

CONSIDERANDO que foi Declarado Estado de Calamidade
pela União Federal, por meio do Decreto Legislativo do Congresso
Nacional nº 06/2020;

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 35.672, de 19/
03/2020,  Declara Estado de Calamidade Pública no Estado do
Maranhão em virtude do aumento do número de infecções pelo vírus
H1N1, da existência de casos  de contaminação pela COVID-19, bem
como da ocorrência de Chuvas Intensas.

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde decretou estado
de transmissão comunitária pelo Novo Coronavirus (COVID-19) em
todo o teritório da Federação Brasileira, denotando circunstância na
qual não é possível identificar a trajetória de infecção pelo COVID -
19;

CONSIDERANDO que a Secretaria de Estado da Saúde
confirmou a existência de diversos casos de cidadãos infectados em
várias regiões do Estado do Maranhão e a ocorrência de óbito na capital;

CONSIDERANDO, ainda, que o Decreto Estadual nº 35.677
de 21/03/2020 estabeleceu a SUSPENSÃO de várias atividades
econômicas no Estado do Maranhão, como medida eficaz de combate
à propagação da transmissão pelo CORONAVÍRUS, para achatamento
da curva de contaminação da população;

CONSIDERANDO, também, que o isolamento social e a
redução temporária da atividade econômica do Estado do Maranhão é
inegavelmente necessária para prevenção do contágio pelo COVID-
19(SARS-CoV-2), conforme orientação dos especialistas e OMS;

CONSIDERANDO, entretanto, que os trabalhadores
informais, ambulantes, bem como a população de baixa renda de modo
geral enfrentarão situação de dificuldades financeiras para garantir o
sustento e alimento de suas famílias;

CONSIDERANDO, finalmente, com fundamento nos deveres
constitucionais estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual,
todas as circunstâncias reais presentes na Calamidade Pública
declarada pela Federação e pelo Estado do Maranhão, bem como
as exigências das políticas públicas a cargo de todas as autoridades
constituídas dos Poderes Estaduais, especialmente o Legislativo, no
qual o Estado Democrático de Direito possui sua maior expressão da
representatividade popular,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica o Poder Legislativo do Estado do Maranhão
AUTORIZADO a tomar as medidas necessárias, com absoluta
prioridade, para aquisição de cem mil cestas básicas que serão destinadas
para doação à população de baixa renda.

§1º As cestas básicas deverão ser doadas em diversas regiões
do Estado do Maranhão, para auxílio aos cidadãos atingidos pelas
consequências da redução da atividade econômica e o isolamento social,
bem como para assistência aos habitantes dos municípios atingidos
pelas chuvas intensas e inundações.

§2º A doação tem como finalidade ajudar os cidadãos no acesso
a uma alimentação básica, durante o período de enfrentamento da
pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas.

Art. 2º. Fica o Poder Legislativo do Estado do Maranhão
AUTORIZADO a firmar ACORDO DE COOPERAÇÃO com órgãos
da administração pública estadual (Secretarias de Estado; Corpo de
Bombeiros; Polícia Militar; Defesa Civil), ou municipal (Secretarias
Municipais) ou organizações da sociedade civil, para operacionalização
das doações de que trata esta Resolução.

§1º O ajuste deverá ser formalizado por meio de instrumento
de acordo de cooperação no qual serão estabelecidas todas as condições
e obrigações para execução da parceria com o órgão público ou
organização da sociedade civil, objetivando a consecução desta
finalidade de interesse público e recíproco, sempre com observância
dos princípios constitucionais da administração pública.

§2º A distribuição das cestas básicas deverá ser realizada,
preferencialmente, por meio do Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal (Programa Bolsa Família) no qual já estão
identificadas e registradas as famílias de baixa renda.

§3º O termo de cooperação estabelecerá como contrapartida
do partícipe a obrigação de providenciar toda a logística necessária
para recolhimento das cestas junto ao distribuidor definido pela ALEMA
e, ainda, a respectiva distribuição local, nos termos das cláusulas do
ACORDO.

Art. 3º.  Fica determinado à Diretoria Geral, em conjunto com
a Diretoria de Administração e Diretoria de Orçamento e Finanças,
providenciar imediatamente a realização do planejamento orçamentário
e financeiro, bem como demais estudos técnicos necessários para
execução da compra autorizada no art. 1º.

§1º A parceria com a administração pública ou organizações da
sociedade civil para a consecução desta finalidade não envolverá a
transferência de recursos financeiros.

§2º A despesa para aquisição das cestas básicas ocorrerá por
dotações próprias consignadas no Orçamento Anual do Poder
Legislativo Estadual para o exercício 2020.

Art. 4º. A Comissão Permanente de Licitação deverá realizar o
processo de aquisição, na forma da lei, pelo procedimento e modalidade
mais célere possível, podendo, para tanto, excepcionalmente, utilizar
fluxos administrativos mais eficientes e eficazes, observada a legislação
de regência, com finalidade precípua de atender a situação de emergência
para assistência aos desamparados e desabrigados.

Art. 5º. A Procuradoria Geral e Auditoria Geral deverão
acompanhar o procedimento para manifestação quanto à legalidade,
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legitimidade e economicidade da despesa, nos termos da Resolução
955/18, observada como motivação administrativa da Mesa Diretora
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão o intuito de
salvaguardar o direito à vida, à saúde e à alimentação dos maranhenses
à vista da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) e das
inundações.

Art. 6º. Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data
da sua publicação.

PLENÁRIO NAGIB HAICKEL, SÃO LUÍS 30 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 TEMAQuarto Secretário.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 161/2020

Dispõe sobre a gestão dos contratos
administrativos durante o período de suspensão
das atividades da Assembleia Legislativa do
Maranhão.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições legais que
lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e;

CONSIDERANDO que a Mesa Diretora é o órgão de direção
dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Assembleia
Legislativa consoante os arts. 11 e 12 do Regimento Interno;

CONSIDERANDO que são Poderes do Estado o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário, independentes e harmônicos entre si, sendo
assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira ao Poder
Legislativo, nos termos do art. 6º c/c art. 28 da Constituição do Estado
do Maranhão;

CONSIDERANDO que Organização Mundial da Saúde –
OMS emitiu Declaração Pública de PANDEMIA, em de 11 de março
de 2020, acerca do NOVO CORONAVÍRUS (COVID – 19);

CONSIDERANDO que foi Declarado Estado de Calamidade
pela União Federal, por meio do Decreto Legislativo do Congresso
Nacional nº 06/2020;

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 35.672, de 19/
03/2020,  Declara Estado de Calamidade Pública no Estado do
Maranhão em virtude do aumento do número de infecções pelo vírus
H1N1, da existência de casos  de contaminação pela COVID-19, bem
como da ocorrência de Chuvas Intensas.

CONSIDERANDO que foram suspensas as atividades da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão por meio da Resolução
Administrativa nº 159/2020;

CONSIDERANDO a necessidade de equilibrar as contas
públicas em face da crise gerada pela Pandemia do COVID19 e a
imprevisibilidade dos seus efeitos;

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam suspensas, por 60(sessenta) dias, as emissões
de novas Ordens de Fornecimento e Serviços relativas à execução dos
Contratos Administrativos ajustados entre Assembleia Legislativa e
particulares cujos objetos estejam descritos nos incisos abaixo:

I. Agenciamento de viagens, emissão, reserva, remarcação e
cancelamento de passagens aéreas, rodoviárias, fluvial e ferroviária
para a ALEMA;

II. Prestação de serviços de buffet visando atender os eventos
institucionais;

III. Prestação de serviços de hotelaria e alimentação a convidados
oficiais;

IV. Prestação de serviços de gerenciamento de alimentação
escolar para os alunos da Creche Escola Sementinha;

V. Fornecimento de materiais de consumo (água mineral; açúcar;
café etc);

VI. Fornecimento de materiais de expediente;
VII. Prestação de serviços de confecção de arranjos florais;
VIII. Prestação de serviços de locação de ônibus e micro-ônibus.
Parágrafo único:  Ficam excetuadas as Ordens de

Fornecimento e Serviços emitidas anteriormente a edição desta
Resolução, as quais poderão sofrer ajustes e supressões conforme
avaliação da gestão contratual, observados os limites legais.

Art. 2º. Os Contratos Administrativos de fornecimento ou
prestação de serviços não previstos no art. 1º também poderão sofrer
suspensão temporária da execução ou sofrer alterações, após análise
técnica de cada Diretoria e respectiva fiscalização contratual, com as
devidas justificativas, por imposição das circunstâncias supervenientes
imprevisíveis e de consequências incalculáveis, impeditivas da execução
plena do ajustado, haja vista os impactos orçamentários e financeiros
na receita federal e estadual decorrentes da paralização  temporária da
atividade econômica do Estado do Maranhão para prevenção do
contágio pelo COVID-19(SARS-CoV-2), com observância dos
dispositivos estabelecidos na Lei de Licitações e Contratos 8.666/93.

§1º  A Diretoria Geral em conjunto com as  Diretorias e
respectivos fiscais de contrato deverão providenciar, unilateralmente,
as supressões possíveis nas obras, serviços ou compras, até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
observado a conveniência e oportunidade e o interesse público.

§2º  A Diretoria Geral em conjunto com as Diretorias e
respectivos fiscais de contrato poderão promover supressões acima
de 25% nas obras, serviços ou compras, por acordo das partes, caso as
circunstâncias atuais não permitam a execução do ajuste nos termos
contratuais originários.

Art. 3.º O Presidente, com base no art. 12, §1º, do Regimento
Interno poderá resolver os casos omissos, excetuar situações de
interesse público e, se necessário, implementar outras medidas
administrativas necessárias ao complemento desta Resolução ou delegar
esta competência ao Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão.

Art. 4º. Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data
da sua publicação.

PLENÁRIO NAGIB HAICKEL, SÃO LUÍS 30 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 TEMAQuarto Secretário.

Sessão Extraordinária com Votação Remota por
Videoconferência, realizada na Segunda Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, no dia vinte e sete de março de dois mil e vinte.

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às onze horas, conectados a vídeo conferência os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte
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Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Fernando
Pessoa, Felipe dos Pneus, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Neto
Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral,
Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages,
Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Desconectados os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Detinha, Doutora Thaíza Hortegal, Hélio Soares
e Pastor Cavalcante.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a 2ª Sessão Extraordinária Remota da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. Registro a presença de 25 Deputados, na nossa
Videoconferência. Portanto, há quórum regimental para iniciarmos a
votação. Solicito à Diretoria da Mesa que efetue os registros dos
Parlamentares conectados. Passo a fazer a leitura da ata da 1ª Sessão
Deliberativa Remota (lê). Ata lida e considerada aprovada.
Submeteremos à deliberação dos Senhores e Senhoras a Ordem do Dia
acordada previamente. Ao ser chamado, o Parlamentar votará SIM,
NÃO ou se absterá de votar. Ao final, eu anunciarei o resultado da
votação iniciando em seguida outro item da Ordem do Dia. Conforme
nós combinamos ontem, compactuamos, nós vamos apreciar os itens
1 e 2 e apenas no terceiro item, os deputados que desejarem, farão
algum comentário. Observando o tempo de 2 minutos para que a Sessão
não precise se estender tanto, já que todos os projetos que são
analisados são votados de forma nominal, quando cada Deputado é
chamado. Iniciemos a Ordem do Dia. Primeiro item: Projeto de Decreto
Legislativo n° 003/2020, de autoria da Comissão de Constituição e
Justiça e Cidadania, (lê). Esclareço que foi encaminhado pelo
Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior,
em expediente à Assembleia, para que aprovasse o pedido de
reconhecimento do estado de calamidade pública. E isso, tal qual decreto
estadual, facilitará que a Prefeitura tenha segurança jurídica para fazer
as intervenções devidas em São Luís durante este período que
enfrentamos a pandemia do novo coronavírus, assim como também os
casos que surgiram de H1N1. Aqui está o ofício que foi encaminhado
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. Já está publicado no diário de
hoje. Vamos iniciar a votação. Como vota o Deputado Adelmo Soares?

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES - Voto Sim,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Como vota o Deputado Adriano?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Repetindo o que foi
falado sobre a questão do Governo Estadual, peço também
responsabilidade nesse quesito, no quesito das finanças públicas no
que diz respeito a Responsabilidade Fiscal ao prefeito também. Voto a
favor porque prezo a saúde das pessoas, mas que o prefeito tenha
responsabilidade na hora de utilizar este mecanismo. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA DEPUTADA ANDREIA MARTINS
REZENDE - Voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Antônio Pereira?

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – SIM,
Senhor Presidente, está me ouvindo?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Estou lhe ouvindo. Deputado Ariston? Como V. Exa. vota?

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO - Eu voto
SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Arnaldo Melo?

O SENHOR DPEUTADO ARNALDO MELO - Cumprimento
V. Ex.ª e todos os colegas deputados. Eu voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Carlinhos Florêncio?

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO - Eu
voto SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado César Pires?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Que Deus abençoe
todos nós. Eu voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputada Daniella Tema?

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA - Eu voto
SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Registrado seu voto. Deputado Dr. Leonardo Sá? Deputado
Ciro Neto?

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO - Eu voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Detinha? Deputado Dr. Yglésio? Deputada Dr.ª
Cleide Coutinho?

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO –
SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Dr.ª Helena Duailibe?

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE –
SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Dr.ª Thaiza Hortegal? Deputado Duarte Júnior?

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, bom dia a todos e a todas. Meu voto é SIM. De fato,
precisamos ter alternativas pra respostas mais rápidas a favor da
população.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Edivaldo Holanda?

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Senhor
Presidente, voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Edson Araújo?



SEGUNDA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2020                                                                                  DIÁRIO DA ASSEMBLEIA22
O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO – Senhor

Presidente, bom dia aos demais colegas. Eu voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fábio Macedo?

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Felipe dos Pneus? Deputado Fernando Pessoa?
Deputado Glalbert Cutrim?

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Hélio Soares? Deputada Mical Damasceno?

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – A
Deus seja a Glória! Voto SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Neto Evangelista?

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Voto
SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Othelino Neto? Voto SIM. Deputado Pará
Figueiredo?

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO - Voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Pastor Cavalcante? Deputado Paulo Neto?
Deputado Professor Marco Aurélio?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Bom dia Presidente, bom dia a todos os deputados e deputadas. Meu
voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael Leitoa?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Bom dia
Presidente. Meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Ricardo Rios?

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS – Eu voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rigo Teles?

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Senhor Presidente,
bom dia a todos os deputados e deputadas. Meu voto é SIM, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rildo Amaral?

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Bom dia a
todos, bom dia Presidente, deputados e deputadas. Meu voto é SIM,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Roberto Costa?

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Presidente,
eu voto SIM, com a ressalva apenas que a gente possa avaliar também
outros municípios do Maranhão que sofrem também em relação a tudo
isso, inclusive em Pedreiras, Trizidela, Bacabal, Imperatriz. Que a
Assembleia possa também fazer uma avaliação em relação a esses
municípios que são mais atingidos por essa situação toda.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Vinícius Louro?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, eu voto SIM. Na mesma observação do deputado Roberto
Costa, haja vista que nós temos aqui também municípios do interior
do Estado do Maranhão tão pior quanto a capital São Luís. Então, eu
quero atenção a esses municípios. Meu Voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, o deputado Roberto e o deputado
Vinícius, o Prefeito Edivaldo foi o único prefeito a encaminhar pedido
de aprovação da Assembleia relativo ao decreto. Creio que para os
outros municípios não seja necessário a Assembleia aprovar. Deputado
Wellington do Curso?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Bom dia Senhor Presidente, bom dia demais colegas deputados e
deputadas. Que Deus seja louvado! Que Deus nos proteja de todo mal.
Meu voto é SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wendell Lages?

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES – Bom dia!
Meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Zé Gentil?

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL – Meu voto é SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Zé Inácio?

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Senhor Presidente,
dada a relevância e importância da matéria, eu voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Vou chamar novamente os ausentes. Deputada Detinha?
Ausente. Deputado Leonardo?

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ – Eu gostaria
de deixar registrado que eu voto SIM a toda Ordem do Dia de hoje e
dizer que não vou poder acompanhar a Sessão até o fim, pois estou no
interior atender um paciente que fui chamado. Em Pinheiro a conexão
é ruim, mas deixo registrado Presidente, meu voto SIM em toda a
Ordem do Dia.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Feito o registro Deputado Leonardo, muito obrigado.
Deputada Dr.ª Thaiza Hortegal? Ausente. Deputado Felipe dos Pneus?
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Ausente. Deputado Fernando Pessoa? Ausente. Deputado Hélio
Soares? Ausente. Deputado Paulo Neto? Ausente. Deputado Zito
Rolim? O deputado Zito Rolim já conectado, mas ainda sem som.
Deputado Zito, V. Ex.ª nos escuta? Deputado Zito, V.Exa. pode votar
se manifestando também com as mãos. Vossa Excelência vota SIM?
Registrado o voto do Deputado Zito Rolim. Aprovado o decreto com
36 votos SIM e 06 ausentes. Vai à promulgação. Segundo item da
pauta: Medida Provisória nº 303, de autoria do Poder Executivo, que
dispõe sobre a perícia oficial de natureza criminal, órgão integrante da
estrutura da Polícia Civil do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO (Faz Chamada Nominal)

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Encerrada a votação: 33 votos SIM, 3 abstenções, 6 ausentes.
Vai à promulgação. Próximo item da pauta: Medida Provisória 307, de
autoria do Poder Executivo, que inclui o dispositivo à Lei 7.799, de 19
de dezembro de 2002, que dispõe sobre o sistema tributário no Estado
do Maranhão, e a Lei 10.467, de 7 e junho, que dispõe sobre os produtos
que compõem a cesta básica no âmbito do estado. Para que todos
saibam quais são esses itens, reduz o ICMS do álcool em gel, de luvas
e outros materiais que são necessários neste momento de combate à
pandemia do novo coronavírus. Senhores deputados, senhoras
deputadas e quem nos acompanha, quem acompanha a transmissão da
Sessão, os itens são luvas médicas, máscaras médicas, hipoclorito de
sódio, álcool em gel, álcool 70. São esses os itens que terão redução de
ICMS para reduzir os preços e, naturalmente, facilitar a aquisição dos
referidos produtos. Como vota o Deputado Adelmo Soares? Como
vota o Deputado Adriano?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
inclusive já me manifestei nas redes sociais e na imprensa agradecendo
o governador por essa iniciativa, que nós somos da oposição, mas
quando o governo faz alguma coisa em prol da população nós devemos
seguir. E fico feliz, porque fiz uma indicação no começo deste mês,
nesse sentido, e essa indicação felizmente está sendo acatada pelo
governador do Estado. Então, é claro, sempre votarei a favor de redução
de impostos, nunca aumento de impostos, mas sempre a favor de
redução de impostos. Principalmente quando é atendida uma indicação
de nossa autoria. Então meu voto, é claro, é SIM. E mais uma vez
parabenizo o governador e o governo por ter tomado essa iniciativa e
ter nos ouvido. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputada Andreia Martins Rezende.

A SENHORA DEPUTADA ANDREIA MARTINS
REZENDE – Meu voto é SIM. Acredito que essa iniciativa vai ser de
grande ajuda e estou muito feliz de estar aqui hoje e poder dar esse
voto. Meu voto é SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Antônio Pereira?

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Senhor
Presidente, é uma ação propositiva de grande importância por parte
do Poder Executivo no momento em que vemos esse potencial aumento
da transmissão do coronavírus. Acho de grande importância, eu, sendo
médico, não poderia deixar de aplaudir o Executivo por meio do Lula,
o Secretário de Saúde, e o governador Flávio Dino. Parabéns! Meu
voto é SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Ariston?

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO – Meu voto
é SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Arnaldo Melo?

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Carlinhos Florêncio?

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO – Voto
SIM, Senhor Presidente. Atendendo, mais uma vez, esse pedido desta
reunião para aprovação dessas medidas tão importantes para a condução
do enfrentamento do coronavírus e das outras calamidades que o Estado
tem atravessado. Então mais uma vez dizer que estou à disposição,
estou sempre atento ao que está acontecendo, procurando sempre me
informar e dar minha opinião no sentido de combate ao coronavírus e,
principalmente, essa situação também que passa o Vale do Mearim
por conta dessas enchentes que estão acontecendo. Então também
parabenizar o prefeito Edivaldo Holanda por essa medida, acho que é
de extrema importância para que ele tenha segurança jurídica para
conduzir o seu município. Essas ações sabemos que os grandes centros
são acometidos de maior número de casos e, mais uma vez, esse
enfrentamento precisa ser de frente e com altivez. Dizer, mais uma
vez, que a Assembleia e o Senhor está de parabéns por conduzir tão
bem essa situação de colocar à disposição esta ferramenta que são as
videoconferências para continuarmos conduzindo os trabalhos, mesmo
à distância, no isolamento social. Um grande abraço a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Carlinhos Florêncio, votou SIM. Deputado César
Pires?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, o
Senhor e todos os que estão ouvindo e participando sabem que
historicamente eu fui contra o aumento de impostos praticados pelo
governo. Quando o governo se redime disso e apresenta diminuição,
seria um contraditório eu não votar. Portanto, pela diminuição eu voto
SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Ciro Neto?

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO – Senhor Presidente,
eu voto SIM, é uma medida de extrema importância que o Governador
Flávio Dino toma nesse momento para ajudar a controlar os preços
desses itens que estão tendo a maior procura por conta do coronavírus
e também gostaria de deixar aqui registrado que o Governo inclua nos
seus pacotes de medidas, algum auxílio mais rápido aos municípios na
forma de doação de EPIs, de máscaras, luvas, álcool em gel, de batas de
proteção, tendo em vista que os municípios estão tendo dificuldade de
encontrar à disposição do mercado para compra e alguns produtos até
com preços absurdos. Então eu voto SIM, é uma medida muito
importante nesse momento e fica registrado esse pedido ao Governo
que possa ter essa ajuda mais efetiva nos municípios, com o envio de
material de proteção individual.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Daniella Tema.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – Diante da
magnitude desse projeto, obviamente, eu voto SIM, tendo em vista a
importância dessa redução, nesse momento, no qual o uso desses
materiais tem sido muito mais usado do que o normal. Então, eu voto
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SIM e aproveitando a oportunidade para parabenizar o Governo por
essa importante iniciativa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Detinha. Ausente. Deputado Dr. Leonardo Sá, já
justificou a ausência. Deputado Dr. Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente, em
um momento como esse ninguém poderia ser contra uma redução dessa.
O que a gente espera de fato é que os empresários, neste momento,
tenham a consciência de repassar essa redução aos consumidores
obviamente. A gente tem observado que isso não tem acontecido aqui
no Maranhão em período de crise. Combustível esse ano já caiu 30% e
não teve essa redução na bomba. Cai na distribuidora, mas não tem
repasse. Tem posto de gasolina que fez foi aumentar, num momento de
crise, esse preço do combustível. Então o gás de cozinha que o
Governador reduziu o ICMS, da mesma forma, não teve praticamente
nenhuma redução ao consumidor final, às pessoas, às famílias que
necessitam. O que a gente pede ao empresariado, neste momento, é
consciência. Nós estamos em meio de uma crise e só vamos vencê-la se
a população conseguir passar por isso com o mínimo de
empobrecimento possível. As pessoas sairão muito mais pobres ao
final desta crise. A economia sairá arrasada ao final dessa desaceleração,
desse desabastecimento. O Governo federal mandou 20 milhões para o
Maranhão, mas veja só o que ele fez: ele fez a distribuição diretamente
de 14 milhões desse dinheiro para os municípios sem obedecer quaisquer
critérios técnicos. Ele colocou apenas uma renda per capta. Município
que tem 5 mil habitantes vai receber 12 mil reais. Eu pergunto o que
são 12 mil reais para o município fazer qualquer enfrentamento do
coronavírus? Ou seja, nós temos que ter um freio de amarração,
agregando aí Governo federal, Governo estadual, que está fazendo sua
parte, prefeituras e o empresariado para que a gente possa, de fato,
fazer com que a população passe por essa crise. É momento de reduzir
o imposto, reduzir preço ao consumidor. Empresariado, por favor, não
é momento de, em cima das pessoas, ter altos lucros. Bancos a mesma
coisa. Ficaram de adiar por 60 dias os pagamentos das parcelas de
crédito, você tenta ligar para eles e saiu matéria hoje na Folha de São
Paulo, é falácia. Eles estão querendo renegociar os contratos com juros
maiores. Ou seja, bancos que têm empréstimo compulsório da ordem
de R$ 1,2 trilhão, eles em momento algum fazem a parte deles, ao
contrário, tentam tirar mais o sangue das pessoas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputada Dr.ª Cleide Coutinho?

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO -
Senhor Presidente, eu voto SIM. E aproveito o momento para
parabenizar e abraçar o nosso governador, todos os Secretários.
Lembrando, em especial, o carinho também o Carlos Lula, Secretário
de Saúde, pelo esforço que estão tendo para resolver o nosso problema.
Eu voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputada Dr.ª Helena Duailibe?

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE -
Presidente, eu voto SIM. E estou dando entrada no Projeto de Lei
pedindo que essa venda seja limitada nas farmácias, para que não
aconteça o desabastecimento, alguns comprem mais e outros fiquem
sem. E também nos estabelecimentos públicos, dando exemplos os
ônibus. Nós sabemos que os meios de transporte são importantes
nessa transmissão, que seja dado obrigatoriamente para todas as
pessoas esse álcool para que as pessoas possam realmente não se
contaminar. Então é mais uma medida acertada do nosso Governador
Flávio Dino, nós estamos aqui para apoiar e lembrar, novamente, que
estamos aí na véspera de um final de semana e temos que continuar
com toda essa atenção e com esse isolamento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Thaiza Hortegal? Ausente. Deputado Duarte Júnior?

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, voto SIM. Voto a favor. Parabenizo o governador Flávio
Dino pela iniciativa. O governo teve que entrar com uma ação judicial
para poder reduzir esses impostos. De fato, o momento é este, é
preciso agir com maturidade, com responsabilidade. Fiz na sessão
anterior, repito nesta sessão, parabenizo a responsabilidade com que o
deputado Adriano, que é um deputado de oposição, tem agido neste
momento, com muita sensibilidade no sentido de mantermos essa união,
esse espírito de grupo para que possamos combater o nosso real e
verdadeiro inimigo com muita maturidade. Nós não podemos
generalizar, existe os bons e os maus em todos os setores. Na classe
empresarial, infelizmente, não tem sido diferente. O governador reduz
agora o ICMS, esperando e vamos fiscalizar, cobrar para que esse
repasse, essa redução chegue aos nossos consumidores. É importante
destacar também que AMASP, que é Associação dos Supermercados,
se comprometeu em comercializar esses produtos sendo repassado ao
consumidor sem nenhum tipo de lucro, ou seja, sendo repassado a
custo, a preço de custo aos nossos consumidores. Ou seja, o governador
reduz o ICMS, a AMASP repassa sem posição de lucro, a preço de
custo para o consumidor porque, de fato, não podemos tolerar que o
interesse mercantil, econômico, patrimonial se sobreponha à nossa
vida. E nesse sentido, Senhor Presidente, já repudio a postura dos
bancos brasileiros que elevam os juros e restringem as negociações
com a crise do coronavírus. Essa matéria que foi capa na Folha de São
Paulo de hoje e vai na contramão de tudo que muitos empresários, que
muitos setores estão fazendo nesse momento, que é se unir pelo povo
e para o povo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Edivaldo Holanda.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Voto
pela aprovação da matéria, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Edson Araújo.

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO – Voto SIM,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fábio Macedo.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Mas tendo
em vista que é importante órgãos fiscalizadores como PROCON,
porque, infelizmente, diante dessa crise, por meio do coronavírus que
nós vivemos hoje, muitas empresas têm aproveitado dessa situação e
até triplicado os valores de álcool gel, álcool gel hoje virou luxo,
infelizmente, então, eu faço aqui esse registro para que o PROCON,
fique de olho para que realmente com essa redução que nós estamos
votando hoje, e que parabenizo o governador Flávio Dino, que o
consumidor realmente sinta no bolso o baixo preço do produto álcool
gel, como outros produtos também que nós estamos votando hoje pela
redução dos impostos. Parabéns a você, Presidente, e parabéns a todos
nós aqui que estamos votando todas as medidas que serão muito
importantes aos maranhenses, um abraço a todos vocês.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Felipe dos Pneus. Ausente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fernando Pessoa.
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O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Senhor

Presidente, voto SIM, e parabenizo o governador Flávio Dino, que
com a sua sensibilidade está mandando a Assembleia, para poder
diminuirmos os impostos de vários produtos, que nesse momento
estão sendo mais utilizados no combate à coronavírus.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Glalbert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor
Presidente, hoje, nós votamos três medidas muito importantes, e eu
queria um registro, que acabou passando batido ainda na Sessão, se eu
não me engano na terça ou na quarta-feira que fizemos, a primeira
Sessão remota, a gente fez elogios aí às medidas tomadas, ao Governador,
também ao Secretário Lula, os dois Lula, tanto de São Luís, quanto o
Secretário de Estado, mas eu queria fazer um registro também, do
nosso Presidente da Comissão de Saúde, Deputado Ciro, que já assumiu
essa importante Comissão, no meio do furacão, quando chegou aqui no
nosso Pais, no nosso Estado, mais recentemente, o coronavírus, e ele
com os nossos demais colegas, que fazem parte, principalmente os que
são médicos, que entendem bem mais da situação, e sabem às vezes até
nos acalmam mais do que a gente fica quando fica olhando matérias na
internet , em televisão. Enfim, eu queria fazer esse registro, com toda
nossa Comissão de Saúde, o Ciro que vem chefiando e as importantes
informações que a gente vem recebendo por meio dele no nosso grupo
aqui de WhatsApp. Enfim, a outra medida que eu queria falar é sobre
os peritos criminais, nós votamos o item anterior, e em nome da Érica,
que é a Presidente da Associação, eu peço aqui, agradeço, na verdade,
ao Governador por essa importante medida. A gente sabe que tem
muito ainda a crescer, toda a Polícia Civil, e principalmente os peritos,
que eram pouco assistidos, na verdade, e a gente sabe que muitas
medidas que devem ser tomadas, a esses importantes cidadãos que
estão dia e noite aí tentando desvendar crimes. Então, fica aqui o meu
registro, parabenizar em nome da Érica todos os peritos. E eu tenho
certeza que essa luta que agora nós travamos e conseguimos agora dar
esse incentivo nós vamos conseguir cada vez mais melhorar dentro
possível. Então, Senhor Presidente eu voto Sim. E só queria fazer esse
registro que passou batido na última Sessão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Hélio Soares. Ausente. Deputada Mical Damasceno.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Voto
Sim, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Senhor
Presidente, medida importante que o Governador Flávio Dino toma,
nesse momento. Me recordo quando começou ainda essa pandemia,
ainda chegando aqui no Brasil, eu conversava com o Governador Flávio
Dino e trocávamos ideias a respeito deste tema específico. E o
Governador já mostrava sua preocupação com o que poderia vir
acontecer. E, naquela ocasião, naquela conversa, ele me colocou a
necessidade ainda de consultar o Confaz, porque, afinal de contas,
existe essa pactuação de redução de impostos nos estados após a
pactuação dentro do Confaz. Parece que não houve essa pactuação. O
Governador teve que entrar na justiça para conseguir a redução do
ICMS nesses produtos já citados por Vossa Excelência: álcool em gel,
luvas, máscaras, enfim. Faz-se necessário agora que o órgão de
fiscalização do direito do consumidor do Maranhão, Procon, faça a
fiscalização também. Agora quero registrar, Presidente, que eu estive
reunido, logo no início também da pandemia, após essa conversa com
o Governador, com a Presidente do Procon Adaltina Queiroga. E ela
me relatava uma situação importante que as farmácias levaram para ela
lá no Procon a nota fiscal da compra desses produtos junto à indústria.

E o que estava havendo naquele início em que a pandemia não tinha
chegada ainda aqui no Maranhão, mas já estava ali em São Paulo, já
estava começando a crescer bastante? As indústrias estavam
aumentando o valor do produto, obviamente que quando chegava no
comércio local aqui, o comércio teria também que elevar esse valor.
Então se faz necessário uma medida do governo federal de
acompanhamento das indústrias que estão fornecendo esse tipo de
material. Quais sejam? Os principais já citados por V. Ex.ª, como
álcool em gel, luvas, máscaras, e álcool 70% e outros produtos já
citados por V. Ex.ª. Então o Governo do Estado faz a sua parte nessa
dedução do ICMS, mas é necessário que o Governo Federal possa
fiscalizar essa parte da indústria para que o preço final possa chegar de
fato ao consumidor. Não adianta os governadores trabalharem em
medidas importantes, que estão tomando nos seus Estados, e o governo
federal... governo federal não, que o Ministério da Saúde está fazendo
um trabalho extraordinário, o Presidente da República estar andando
na contramão e não fazer a sua parte nesse sentido. Fazendo esses
registros, Senhor Presidente, o meu voto é SIM, pela redução do ICMS
desses produtos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Neto Evangelista, SIM. Deputado Pará Figueiredo?

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO – Presidente,
primeiramente um bom dia a todos. Queria parabenizar o governador
Flávio Dino pela iniciativa, queria parabenizar o senhor também pela
forma como vem conduzindo esta Casa. Desejo saúde a todos os
maranhenses e em especial aos profissionais da Saúde. O meu voto é
SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Paulo Neto?

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO – Voto SIM, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Professor Marco Aurélio?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Voto SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael Leitoa? Deputado Ricardo Rios?

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS – SIM, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rildo Amaral.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – sem áudio.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rigo Teles

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Senhor Presidente,
mais uma vez, parabenizo-o e parabenizo o governador por esta medida
de redução do ICMS, nesses produtos essenciais para que nós possamos
realmente nos prevenir, do combate do coronavírus. Então, por isso,
que eu voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Presidente,
eu voto SIM. Mas é uma medida importante, fundamental para esse
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momento que nós vivemos. Mas eu também quero fazer uma ressalva
que o Deputado Ciro, que é o presidente da nossa Comissão de Saúde
fez em relação aos municípios do Maranhão. Eu sei que o governo tem
feito aí, se desdobrado em relação a conseguir montar uma estrutura
para atender a nossa população. Mas dos municípios do Maranhão,
eles também precisam também dessa atenção também especial. Eu
quero dizer, por exemplo, em relação aos municípios regionais que
terminam sendo os responsáveis de fazer todo esse trabalho de apoio
nesse momento de crise, eles precisam ter uma orientação por parte do
Governo. Eu tenho conversado muito em minhas passagens com o
Secretário Lula. Porque, nós demos um exemplo de Bacabal, o hospital
responsável para o atendimento nos casos, digamos assim, mais graves
será o hospital Alda, que tem 58 leitos, desses 58 leitos, 10 de UTIs e
que hoje os 10 leitos de UTIs tem 2 leitos disponíveis para os casos de
coronavírus. Então é necessário que os municípios, por meio do hospital
de Bacabal para o Socorrão outras medidas que temos que tomar no
sentido dos municípios fazerem essa parceria, de preparar também a
sua estrutura para ajudar o Estado, digamos assim, nesse momento de
dificuldade que terá, e por isso eu quero inclusive sugerir que o
Secretário Lula com o senhor que é o Presidente da Assembleia e o
Presidente da Famem possam fazer uma reunião com o Secretário de
Saúde do Estado e com os prefeitos e secretários dos municípios,
inclusive por meio dessas conferências, para passar uma orientação
única a esses municípios regionais que terão, digamos assim, uma corrida
muito grande, por parte dos outros municípios, nesse momento de
crise. Bacabal vai atender Lago Verde, Bom Lugar, Pio XII, que tudo
no momento de gravidade correrão lá para Bacabal. Então é necessário
também que nós possamos dar uma ênfase com uma atenção especial
e ajudar também na reestruturação também desse sistema público
municipal. E sugiro, Senhor Presidente, que aquele respirador mecânico
que a Assembleia está disponibilizando também por meio de cada
deputado, que a gente possa também fazer a indicação para os
municípios que têm condição de montar um leito de UTI, no caso de
Bacabal, o prefeito já está adquirindo também respirador mecânico e
se nós pudéssemos também indicar o nosso para as cidades, seria de
suma importância, porque se tem medida, digamos assim, muito prática
e necessária para reforçar o sistema de saúde do município para atender
toda a região.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, dentro da matéria que está sendo colocada, hoje em votação,
principalmente agora, que todos os deputados estão votando, eu tenho
aqui algumas observações. A gente quando fala, onde eu tenho que
parabenizar o Governador, mas quando a gente fala dentro dos
produtos de necessidade como álcool em gel, máscaras, tudo, nós temos
vivendo uma pandemia em todo o Brasil, que eu acho que nesse momento
existem outros materiais de necessidade como o arroz, o feijão, o flocão,
o óleo, a sardinha. Então por que também nós não procurarmos reduzir
o imposto dessas mercadorias? Hoje o povo está passando fome. Aqui
mesmo na região do Médio Mearim, nessas cidades que estão alagadas,
nós temos o problema dos desabrigados. Essas pessoas já estão sendo
assistidas pelo Estado, pelo que quero parabenizar o Governo Flávio
Dino, através do restaurante popular. Mas nós temos as pessoas que
estão dentro das suas casas sem trabalhar e essas pessoas que já estão
com as geladeiras vazias, as gavetas, as prateleiras vazias e tendo a
necessidade desse alimento. Então, quando eu fui agora visitar as pessoas
em Trizidela como em Pedreiras, muita gente já desesperada porque
não tinha o que comer dentro das suas residenciais. E aí eu faço o apelo
que seja colocado, onde eu estou fazendo uma indicação para que
também seja incluída a redução desse imposto do arroz, feijão, de
todas essas mercadorias que hoje são necessidades nas cidades
maranhenses e no Brasil. Eu quero ressaltar também, Senhor Presidente,
antes de dar meu voto, de dizer que, dentro da colocação que já foi
colocada aqui desses respiradores que estão sendo doados pela

Assembleia Legislativa, seja também a indicação do Deputado Vinicius
Louro para o município de Pedreiras. E quero aqui fazer uma sugestão
ao Secretário de saúde. E eu quero até parabenizar o Deputado Roberto
Costa, que consegue falar com ele toda hora, porque eu mesmo já
tenho muito tempo tentando falar com o Secretário. Sei que o momento
é de dificuldade. Sei que o momento é de crise, mas nós estamos aqui
representando Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, um
poder, e eu tenho tentado já há um mês falar com Secretário e não
consigo. Então quero sugerir que seja reaberto o Hospital de Lago dos
Rodrigues. É muito importante aquele hospital ser reaberto e ali ser
colocado também leitos para pessoas que têm que ficar no isolamento.
É um hospital novo, é um hospital que está lá para servir a população
e está neste momento fechado. Então a gente pede que seja reaberto o
hospital e seja preparado para receber essas pessoas, porque também
vai ajudar a minimizar os problemas do Coronavírus na região. E aqui
na cidade de Pedreiras nós temos hospitais preparados para receber o
respirador e montar ali uma UTI para que sejam também atendidas
essas pessoas. Ou seja, Senhor Presidente, eu voto SIM, na observância
que também o Governo do Estado do Maranhão possa mandar uma
mensagem incluindo o arroz, o feijão, os produtos da cesta básica para
que seja também reduzido o imposto. Porque as pessoas estão agora já
passando o prazo, às vezes a pessoa do poder aquisitivo melhor tem
condições de passar esse tempo todo sem trabalhar, mas aquelas pessoas
que fazem a diária, aqueles autônomos que vivem ali da verdura, enfim,
generalizando, todas as pessoas já estão passando fome nas suas
residências. Então o meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington do Curso?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Senhor Presidente, o meu voto é SIM. Mas eu vou fazer algumas
considerações, porque acho de suma importância, dentre elas a primeira.
No dia 17 da semana passada apresentamos uma indicação para que o
Governo do Estado pudesse zerar ou reduzir o ICMS desses produtos
médicos. As luvas, máscaras, álcool em gel e aí a nossa alegria em votar
nesse momento a redução de 18% para 12% do ICMS para esses
produtos. Mas lembrando: nós pedimos ao Governo do Estado que
pudesse zerar ou reduzir. E ontem à noite, Presidente, o governador
Flávio Dino às 22h14, ele fez uma postagem dizendo que havia
solicitado ao Judiciário a autorização para zerar esse ICMS. Inclusive
recebeu essa autorização, disse que já estava valendo a partir de ontem
à noite e acredito que até segunda-feira estaremos votando uma outra
medida provisória autorizando a redução... ou melhor, o ICMS tinha
que ser zerado. É uma publicação do governador Flávio Dino ontem.
Então, ratificando o nosso voto, nós solicitamos que fosse zerado ou
fosse reduzido hoje estamos votando a redução de 18 para 12, mas
acredito que, na próxima semana, vamos votar para que o ICMS seja
zerado. Segundo, solicitamos também ao Governo do Estado que
pudesse zerar ou reduzir o ICMS da energia elétrica, por quê? Porque
o Governo, por meio da ANEEL, fez com que, baixou uma Medida que
haverá não corte, nos próximos 90 dias, só que as pessoas terão o
consumo muito maior de energia durante o período de quarentena.
Então, não adianta somente adiar o corte, nós precisamos que essa
energia tenha uma redução do ICMS, e também já temos aí a sétima
redução, o combustível dos combustíveis que já gira em torno de 40%,
nós solicitamos ao Governador Flávio Dino também que pudesse
reduzir o ICMS dos combustíveis, gasolina e óleo diesel. E, por último,
Senhor Presidente, um questionamento que fazemos e acredito que
nos próximos dias já teremos alguma definição, tanto do Governo
Federal como o Governo do Estado do Maranhão, que é o retorno das
atividades comerciais, atividades econômicas, os pequenos comerciantes
têm reclamado que eles fecharam as suas portas, mas o Mateus continua
funcionando e continuando funcionando com aglomeração de pessoas.
Nós temos que ter a preocupação com os pequenos comerciantes, com
os lojistas, com as pessoas que estão desempregadas. Eu acredito que
nós teremos uma ampla discussão até a próxima semana, com relação
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às atividades comerciais, econômicas, de forma plena, talvez, a partir
da próxima semana, os próximos meses. A Assembleia Legislativa
continua ainda fazendo as suas transmissões remotas, mais uma vez,
parabenizar presidente todos os demais deputados pela iniciativa e
por último deixando bem claro o nosso posicionamento, continuamos
oposição a Governador Flávio Dino, estamos num momento de união
para que as coisas possam funcionar, mas vamos continuar fiscalizando
a aplicação do dinheiro público, a aplicação dos 14 milhões destinados
pelo Governo federal para a saúde do Maranhão, bem como outros
recursos que estão sendo destinados para o Governo do Estado do
Maranhão. Vamos continuar cobrando e fiscalizando a boa aplicação
do dinheiro público. Meu voto é Sim. Um bom dia a todos e que Deus
estenda as suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wendell Lages. Deputado Wendell vota SIM.
Deputado Zé Gentil.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL – Senhor Presidente,
meu voto é SIM. Eu espero que essa medida chegue ao consumidor,
porque é uma medida interessante, uma medida que vem socorrer num
momento horrível em que essa doença está atingindo a todos nós
brasileiros, principalmente ao mundo. Meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Senhor Presidente,
o importante é destacar que, nesse momento, nós estamos votando
diminuição de impostos. Nós estamos diminuindo o ICMS, reduzindo
de 18 para 12%. Então, neste momento, em que há, na verdade, um
abuso do aumento de preço em função de que a oferta desses produtos,
eles estão infinitamente maior do que a demanda do que a procura. É a
lei de mercado, é a lei da oferta e da procura que, nesses casos, nesse
momento, os empresários que não têm responsabilidade social, que
não têm responsabilidade, preocupação com a vida humana, acabam se
aproveitando desse momento para, de forma abusiva, aumentar preços
desse produto. E é importante também destacar que, com essa medida
que nós estamos aprovando, esses produtos passam a fazer parte dos
itens da cesta básica, de tal forma que eles possam estar diminuindo o
custo em ser acessado por toda a população, é importante destacar
essa medida. Muito importante, oportuna de tal forma que a gente
possa ampliar o acesso desse produto por toda a Associação e
demonstrar para a classe empresarial que o momento é de reduzir,
estabelecer preço justo e não se aproveitar da população e praticar
preços abusivos. Meu voto é SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Zito Rolim?

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM - Senhor Presidente,
espero que esteja me ouvindo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Agora estamos ouvindo.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM – (...) participar de
mais uma sessão e sair mudo, apesar de estar confirmando voto. Mas,
Senhor Presidente, eu fico muito feliz em poder participar de mais
uma sessão importante que é para o bem da população do Maranhão.
E quero mais uma vez parabenizar o governador Flávio Dino, pois
todos nós sabemos dos seus esforços, da sua equipe, do nosso
Secretário de Saúde Carlos Lula, o Secretário de Saúde também do
município de São Luís, do prefeito Edivaldo Holanda, que todos estão
voltados para essa questão do novo Coronavírus. E nós sabemos que
essa preocupação do governador Flávio Dino não está só na questão da
saúde dos cidadãos, mas também na questão da saúde financeira de

cada uma dessas pessoas que com dificuldades que naturalmente já
vêm atravessando, agora essa dificuldade também de nem poder
trabalhar, como a grande parte não está tendo condição de trabalhar
por conta de estar afastado e não poder participar dos seus trabalhos.
E a gente fica muito feliz em poder contribuir. Parabéns a AMASP por
também se disponibilizar vender todos esses produtos a preço de
custo. É uma grande contribuição. É muito importante isso. Eu quero
destacar também aqui o que falou o nosso querido colega Neto
Evangelista, é a questão da fiscalização na fonte, ou seja, o fabricante.
Porque, na verdade, existem realmente maus empresários, aqueles que
só visam lucro em detrimento de qualquer dificuldade que possa
atravessar o seu irmão. E é preciso que a gente tome esses cuidados em
fiscalizar, porque, afinal de contas, veja o comerciante: o que está
acontecendo na maioria dos casos, o comerciante, o varejista nem tem
culpa, porque ele já está adquirindo um produto com o preço majorado.
Então é necessário que a gente tome essas providências. E eu quero
aqui, mais uma vez, parabenizar Vossa Excelência por essa brilhante
ideia. E a gente mesmo não estando presente mais continuamos
trabalhando para o bem das famílias maranhenses. Eu voto Sim, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Vou chamar novamente agora os ausentes da primeira chamada.
O Deputado Adelmo Soares creio que a conexão tenha caído. Deputado
Adelmo.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES – Presidente,
eu vou votar SIM, mas eu gostaria... Eu mandei uma mensagem para
Vossa Excelência, mandei uma mensagem para o Governador também.
Existe um programa da agricultura familiar chamado Procaf, um
programa de compras da agricultura familiar, que é um dos programas
mais interessantes que esta Casa já votou ano passado e está valendo,
tem vigência. Eu recebi uma solicitação do Deputado Arnaldo Melo,
dos Deputados que fazem política no sertão, Ciro Neto, Fernando
Pessoa, o próprio Rigo Teles, que fazem política no sertão, da
necessidade urgente, os agricultores estão enfrentando em relação aos
produtos que estão na roça. No caso, o pessoal da produção de abacaxi,
ali na região de São Domingos, há muita produção, eles não estão
conseguindo vender, não há escoamento da produção, e vi o deputado
fazendo um grande apelo, o deputado Vinícius, falando da necessidade
que estão passando as famílias em Pedreiras, em Trizidela do Vale. O
PROCAF é um programa que compra da agricultura familiar, e distribui
para as famílias que mais precisam. Então, eu fiz uma indicação, fiz
uma solicitação ao govenador que aproveita esse programa já aprovado
por esta Casa, para comprar os produtos da agricultura familiar abrindo
uma chamada pública, por meio da SAFE, e assim possa comprar os
produtos da agricultura familiar e distribuir para as famílias que mais
necessitam, nós estaremos atacando 02 víeis, o primeiro víeis é a
produção, porque muitos agricultores estão com os seus produtos nas
roças sem ter condições de vender, e muita gente necessitada. Então, é
comprar de quem produz e entregar para quem precisa. Eu deixo aqui
essa sugestão a esta Casa, espero que a indicação seja na próxima
sessão, analisada por esta Casa, e o pessoal da SAFE já está avaliando
assim como a AGERP, a AGERP tem braços em várias cidades do
Maranhão, várias regiões do Maranhão, que poderia ajudar muito bem
na organização dessa chamada pública, que pudesse ajudar aos
produtores e as famílias que mais precisam. Meu voto é SIM, e desejo
a todos felicidades, que Deus nos abençoe e nos proteja a todos. Um
forte abraço.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Detinha. Ausente. Deputada Dra. Thaíza. Ausente.
Deputada Dr. Leonardo ausente, justificou a sua ausência já, deputado
Felipe dos Pneus.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS – Senhor
Presidente, com certeza, meu voto é SIM, até porque foi uma das
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nossas indicações para o governo do Estado, pedindo a redução de
impostos, desses materiais, que podemos combater o coronavírus, e
sou favorável também, ao que o Vinícius Louro comentou, de nós
fazermos uma indicação ao Governo do Estado pedindo a redução
também dos impostos para os alimentos. E quero comentar aqui a
respeito dos nossos respiradores artificiais, poder indicar o meu
respirador para o macrorregional de Santa Inês, é um hospital que já
está reservado dois leitos para as pessoas com sintomas de coronavírus.
O Governo do Estado quer ampliar para dez leitos e vejo esse hospital
com uma grande estrutura para combater toda essa demanda da nossa
região. Quero também agradecer, Senhor Presidente, à Secretaria de
Saúde que atendeu ontem o nosso pedido pela falta de material que
tinha no hospital de EPIs. Já chegaram, já confirmaram, isso aí me
deixou muito feliz ainda. E algo que está sendo muito comparado,
fugindo um pouco aqui do assunto é a questão dos empresários que
estão achando um pouco constrangedor esse fechamento das empresas
aqui. Então, a gente teve contato com alguns empresários, estão querendo
que o Governo do Estado possa liberar pelo menos meio expediente,
onde possa voltar um pouco da economia aqui para nossa região. Mas
expliquei em relação do nosso decreto, que até essa semana e podendo
adiar, de acordo com o avanço do vírus aqui do nosso Estado. Mas meu
voto é SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Hélio Soares. Ausente. Deputado Rafael Leitoa, V.
Ex.ª conseguiu retornar?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, primeiro fazer um comentário com relação a essa Medida
Provisória n.º 307/2020, ela altera a lei que nós fomos autor na legislatura
passada, que é a Lei n.º 10.467/2016, que traz a composição dos itens
da cesta básica. Esclarecer aos colegas, principalmente ao Deputado
Vinícius e Deputado Felipe, que essa lei traz a redução de imposto nos
itens, todos os itens que compõem a cesta básica e lá estava (...) óleo,
vários itens e quando nós aprovamos a Lei, em 2016, nós incluímos
ainda dois outros itens, que naquela época estavam realmente com
bastante procura.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael, pode continuar, é que a sua internet não
está boa, quando não conseguirmos mais ouvir, eu lhe avisarei daqui.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – E aí a alteração
da lei traz a inclusão desses dois itens: o álcool em gel e o álcool 70,
pelo período da pandemia. Então, Senhor Presidente, primeiro fazer
esse comentário, obviamente votando SIM pela Medida Provisória,
alterando aí a Lei. Também colocar que a Assembleia consegue realmente
fazer esse grande trabalho, trabalhando de forma remota, mas votando
as matérias. É importante a gente salientar que essas medidas visam
diretamente beneficiar a população lá na ponta, é importante os órgãos
fiscalizadores acompanharem essas reduções para que de fato cheguem
ao consumidor final, essas reduções de preços. E, também, fazer com
que essas propostas, que estão surgindo a toda hora e a todo momento,
de redução do Estado, da capacidade de arrecadação do Estado seja
acompanhada de propostas que visem o equilíbrio financeiro do Estado.
Porque não dá para simplesmente a gente propor zerar todos os
impostos do Estado e não ter uma proposta do Estado manter esses
serviços essenciais, principalmente em um momento como esse, como
a saúde, como assistência social, como, inclusive, com a população do
Maranhão. Então, Senhor Presidente, mais uma vez parabenizar V.
Exa. e toda a Casa por mais uma sessão remota de grande valia, porque
agora, diretamente, mexendo com a vida dos maranhenses. Então, Senhor
Presidente, seria essa a minha contribuição e dizer que estamos à
disposição para qualquer outra convocação que V. Exa. determinar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Obrigado, Deputado Rafael. Deputado Rildo Amaral.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Senhor
Presidente, meu voto é SIM. E parabenizo o Governo por essa ação de
suma importância. Ação essa que, com certeza, com a redução do
ICMS, vai facilitar o acesso principalmente das pessoas mais carentes
a itens essenciais para o combate ao coronavírus. Voto sim, parabenizo
o Governo por essa ação de suma importância. Mas eu queria aproveitar
aqui, Senhor Presidente, nesta sessão remota que tem sido importante,
tanto a primeira como a segunda. Neste momento de crise, neste
momento em que temos um decreto de calamidade pública do Estado
do Maranhão, nesse momento que tem uma declaração de emergência
da saúde pública, neste momento que é essencial garantir os serviços
básicos a população, a Assembleia Legislativa não para. E é baseado
nisso, Senhor Presidente, que eu solicito que a Mesa... Na sessão
passada, eu fiz uma solicitação. E solicito que a Mesa encaminhe para
o Governador Flávio Dino, em caráter de urgência, e solicite, tendo em
vista todos os riscos ambientais desse momento, a garantia de
insalubridade para todos os policiais e bombeiros militares do Estado
do Maranhão. É de suma importância que, inclusive, ele garanta acesso
aos equipamentos de proteção individuais a esses homens que garantem
esses serviços básicos à população. Meu muito obrigado, Presidente.
Eu agradeço e parabenizo o senhor por sua inquietação de não deixar o
Parlamento quieto no momento que precisamos de ações e
principalmente de meios que a gente possa diminuir os riscos da
população sofrer mais ainda com as calamidades que nós estamos
passando. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Votação encerrada. Aprovada a Medida Provisória com 37
votos SIM e 5 ausentes. Esclareço, eu faço um breve esclarecimento
tendo em vista a provocação, a solicitação do Deputado Vinícius Louro
fez, depois ratificada pelo Deputado Felipe, de inclusão de itens,
redução de imposto em outros itens como açúcar, arroz, feijão esses
itens já constam na cesta básica, ou seja, já tem alíquota diferenciada
que foi o que nós aprovamos agora foi incluir álcool em gel, luvas,
álcool 70, máscaras médicas também no rol dos itens da cesta básica.
Ou seja, o ICMS passa ser de 12% e não de 18. No caso específico do
álcool em gel, o governo estadual entrou com uma ação na Justiça
Federal porque havia tentado autorização no Conselho Nacional
Fazendário - CONFAZ - para zerar neste período de emergência. O
ICMS sobre estes itens: álcool em gel e alguns outros que são
fundamentais nesse momento do combate ao novo coronavírus. Por
não ter conseguido autorização do CONFAZ, recorreu à Justiça Federal
que concedeu uma liminar autorizando o governo a zerar o ICMS
desses itens. Portanto, nós convertemos hoje a Medida Provisória em
Lei, esses itens passam a ter ICMS de 12%, porém enquanto estivermos
de um período de emergência, o ICMS sobre esses produtos estará
zerado. Com relação à inquietação do setor produtivo, dos empresários
quanto à necessidade de voltar a funcionar é uma inquietação, claro, de
todos nós, nós sabemos do impacto gravíssimo na economia, por
consequência, na vida das pessoas do comércio fechado, eu inclusive
vi uma manifestação do Secretário de Indústria e Comércio, Simplício
Araújo, solicitando que os representantes dos empresários, Associação
Comercial, FIEMA, e outros representantes do empresariado
manifestasse informalmente o desejo de retomar às atividades e que
dissessem também qual a forma, em retomando as atividades, mais
estratégias para proteger os trabalhadores, os funcionários, porque se
as atividades voltarem, eles vão naturalmente estar mais dispostos a
uma possível contaminação. Vi as palavras do Governador Flávio Dino,
vi no Twitter dele, ele dizendo que estão avaliando com muito cuidado
que tomarão essa decisão não só de uma possível volta gradual de
comércio como de aulas, baseado em dados científicos. Eu acho que
neste momento nós precisamos mesmo ter muito cuidado, nós não
temos controle, o Brasil não conseguiu controlar ainda a elevação da
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incidência do coronavírus, o novo coronavírus, nós temos a fé que isso
vai acontecer, mas é preciso que, em especial, ainda esta semana que
está acabando e na próxima semana, nós tenhamos muito cuidado, nós,
fiquemos atentos às recomendações da Organização Mundial de Saúde
e do Ministério da Saúde de isolamento social, atendendo as orientações
quanto à higiene, aos cuidados pessoais, para evitar que mais casos
aconteçam, fundamentalmente, manter os idosos isolados, sei que é
difícil nós não podermos ter contato com o pai, com mãe, os nossos
filhos com os avós, mas é necessário que nós, neste momento, possamos
garantir proteção aos idosos e as pessoas que têm doenças crônicas,
em especial esse segmento tem que estar resolvido até que possamos
controlar a incidência do coronavírus. No Maranhão, os dados indicam
que não existe uma grande quantidade de casos, mas ainda que
lentamente a incidência vem aumentando, de ontem para hoje, de
anteontem para ontem, na última equalização, foi de 8 casos, depois
aumentou para 10, vimos a Secretaria de Saúde informando que
aumentou para 14, ou seja, tem um crescimento ainda que lento, por
isso é preciso que mantenhamos todo o cuidado, chegando o final de
semana, como alertou a deputada doutora Helena Duailibe, é preciso
que a gente fique mesmo em casa, evite aglomerações, até para que, no
menor espaço de tempo possível, possamos começar, assim que
possível a ir retomando a normalidade, mas para isso é preciso que
cada um faça a sua parte, se todos nós ficarmos em casa, o máximo
possível, nós vamos superar mais rapidamente essa crise provocada
pelo novo coronavírus. Senhores Deputados, nos temos o último item
da pauta, que aí já é um Requerimento à deliberação da Mesa,
Requerimento 124/2020, de autoria do Pastor Cavalcante, requerendo,
depois de ouvida a Mesa, sejam concedidos 121 dias de licença para
tratamento de saúde, conforme atestado médico, devendo ser
considerado a partir do dia 23 de março do corrente ano. Como vota a
Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA DEPUTADA ANDREIA MARTINS
REZENDE – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO –
Pelo deferimento, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ouvi, Deputada Cleide, muito obrigada. Deferido o
Requerimento. Registramos os votos, Deputada Cleide, o seu e o da
Deputada Andreia Martins Rezende. Senhores Deputados, senhoras
Deputadas, vamos dar posse, em razão do deferimento da licença para
tratamento de saúde do Deputado Pastor Cavalcante, vamos dar posse
ao primeiro suplente da coligação, que é o Deputado Marcos Caldas.
Deputado Marcos Caldas, em virtude do afastamento do Pastor
Cavalcante, licenciado nos termos dos artigos 72, inciso 2º do Regimento
Interno, daremos posse no cargo de deputado estadual ao senhor
Marcos Caldas, primeiro suplente de deputado estadual da Coligação
PROS/PTB, na eleição de 2018. Solicito ao deputado Marcos Caldas
que se posicione na posição de respeito para a tomada do compromisso
constitucional, com o braço direito estendido, deputado Marcos, peço
que fique de pé, com o braço direito estendido. Prometo manter,
defender e cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do Estado,
observar as leis, desempenhando com lealdade, dedicação e ética o
mandato que me foi confiado pelo povo do Maranhão, deputado
Marcos, Vossa Excelência diz Assim o Prometo.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS - Assim o
Prometo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Declaro empossado no cargo de deputado estadual, o senhor

Marcos Caldas, seja bem-vindo, deputado Marcos Caldas, de volta, ao
mandato de deputado estadual, Vossa Excelência tem dois minutos
para se manifestar, precisa habilitar o áudio, deputado Marcos.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados para
mim é uma grande honra assumir, pela quarta vez, o mandato de
deputado estadual, aqui nesta Casa, quero aqui agradecer, em primeiro
lugar, a Deus por me colocar aqui, mais uma vez, quero também
agradecer à minha família, quero também fazer um agradecimento
especial a V.Exa., Presidente Othelino, que contribuiu muito para que
eu pudesse estar aqui hoje. Também quero agradecer ao PTB, na pessoa
do deputado Pedro Lucas, que é o partido no qual disputei a eleição,
que eu faço parte, quero também agradecer ao Senador Weverton, porque
também foi um grande e sempre incentivador para que eu pudesse
estar aqui hoje, agradecer também ao Presidente Osmar Filho, que está
nos assistindo agora com o vereador Nato e aos amigos e amigas que
confiaram esse mandato no deputado Marcos Caldas. É uma grande
honra em também poder contribuir para que o Maranhão, nesse
momento tão difícil, possa ter um parlamento dedicado as causas do
Maranhão e principalmente a essa epidemia que estamos passando
hoje. A única mensagem que eu quero deixar aqui, presidente, é que as
pessoas tenham calma, que as pessoas tenham fé, todos eles se coloque,
em casa à disposição de toda a sua família para que essa onda passe e
que nós, com certeza, vamos sair vitoriosos e com muita saúde, claro,
que deixa de ter um pouco, para muitos, mas faz parte da vida, o
importante é a saúde e a vida, e é isso que eu peço a Deus todos os dias
que dê saúde não só para o povo do Maranhão, mas para o povo do
Brasil, e para o povo mundial. Meu muito obrigado, e é uma grande
honra que eu quero estar aqui junto a V. Ex.ªs para poder contribuir
mais uma vez com o nosso Maranhão. Um abraço a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Seja bem-vindo de volta, Deputado Marcos Caldas. Senhores
deputados, farei agora a promulgação dos itens que aprovamos agora.
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o projeto de decreto
legislativo nº 003/2020, aprovado nos seus turnos regimentais, resolve
promulgar o seguinte: Decreto Legislativo nº 499/2020 – Aprova o
pedido de reconhecimento do estado de calamidade pública no
município de São Luís. Fica reconhecido pela Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, o estado de calamidade pública declarado
pelo chefe do Poder Executivo no município de São Luís, por meio do
Decreto Municipal nº 54.936 de 23 de março de 2020, em função da
pandemia do novo coronavírus, Covid-19, e também pelo aumento do
número de casos de H1N1, com o fim de atenuar os efeitos negativos
para a saúde pública e para a economia ludovicense, bem como nos
termos do Decreto Municipal nº 54.1890 de 17 de março de 2020, que
dispõe sobre procedimentos e regras para fins de prevenção e
transmissão. Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Decreto pertencerem que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A
Senhora Primeira Secretária da Assembleia Legislativa do Maranhão a
faça imprimir, publicar e correr. Plenário Deputado Nagib Haickel, do
Palácio Manoel Beckman, em 27 de março de 2020. Medida Provisória
nº 303, de 12 de dezembro de 2019. Lei n.º 11.236, de 27 de março de
2020. Dispõe sobre e Perícia Oficial de natureza criminal, Órgão
integrante da estrutura da Polícia Civil do Estado do Maranhão e dá
outras providências. Faça saber que o Governador do Estado do
Maranhão Dr. Flávio Dino adotou a Medida Provisória nº 303, de 12
de dezembro de 2019, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou
e eu, Deputado Othelino Neto, Presidente da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, para os efeitos do disposto no artigo 42 da
Constituição Estadual, com a nova redação dada pela Emenda
Constitucional nº 038/2003, combinado com o artigo 11 da Resolução
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Legislativa nº 450/2004, promulgo a seguinte lei: Fica criada na estrutura
da Polícia Civil do Estado do Maranhão a Perícia Oficial de Natureza
Criminal, a qual terá por atribuição a realização de exames periciais
necessários à elucidação de ilícitos penais. Essa lei entrará em vigor na
data de sua publicação. Mando, portanto, a todas as autoridades, a
quem o conhecimento e execução da presente lei pertencerem que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A
Senhora Primeira Secretária da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão a faça imprimir e publicar e correr. Plenário Deputado Nagib
Haickel, do Palácio Manoel Beckman, em 27 de março de 2020. Medida
Provisória nº 307, de 21 de março de 2019. Lei 11.237, de 27 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 07 de junho de 2016, que dispõe sobre os produtos que
compõem a cesta básica no âmbito do Maranhão. Faço saber que o
Governador do Estado do Maranhão, Dr.º Flávio Dino adotou a Medida
Provisória nº 307, de 21 de março de 2020, que a Assembleia do Estado
aprovou e eu, Deputado Othelino Neto, Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado, para os efeitos do disposto no artigo 42, na
Constituição Estadual com a nova Redação dada com a Emenda
Constitucional nº 038/2003, combinado com o artigo 11 da Resolução
Legislativa nº 450/2004, promulgo a seguinte Lei: artigo 1º, fica instituída
a alínea o, ao inciso II, do artigo 23 da Lei 7.799, de 19 de dezembro de
2002, a qual terá a seguinte redação. Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente lei pertencerem que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A Senhora
Primeira Secretária da Assembleia Legislativa do Maranhão a faça
imprimir, publicar e correr. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio
Manoel Beckman, em 27 de março de 2020. Senhores deputados,
senhoras deputadas, eu cumprimento a todos e a todas. Agradeço pela
disponibilidade e dedicação para que possamos realizar mais esta sessão
por videoconferência importante para o Maranhão, tendo vista que
não estamos podendo nos reunir presencialmente. E, assim que
necessário, convocaremos outra sessão para que possamos deliberar
sobre temas importante e emergenciais para nosso Estado. Nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3535/2019-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezembro
de 2018, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO
a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, inciso I da Lei
Federal nº 8.666/93, justificada no Processo Administrativo n.º 3535/
2019-ALEMA, objetivando a contratação direta com a empresa AC
SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA EIRELI
(ARQUIVAR) para fornecimento através da Cessão de Direito de Uso
(CDU) do Sftware ArqGed para fazer gestão eletrônica dos documentos
já armazenados no banco de dados da Diretoria de Documentação e
Registro desta Casa Legislativa, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais), visando proporcionar a melhoria na qualidade das técnicas
e procedimentos em busca de maiores e melhores resultados dos
profissionais na execução dos serviços prestados neste Poder.
Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05
(cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe o
art.26, caput da Lei nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E
CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS-
MA, 30 de março de 2020. Deputado Othelino Neto. Presidente da
ALEMA

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 011/2017-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO e ÀGUA E VIDA COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS - EPP. OBJETO: Prorrogação do presente contrato
em 12 (doze) meses, com início dia 25 de abril de 2020 e término em 25
de abril de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora:
010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral.
Função: 01 – Legislativa. Subfunção: 031 – Ação Legislativa.
Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Natureza de Despesa:
33.90.39.05 – Serviços Técnicos Profissionais. Ação: 4628 – Atuação
Legislativa. Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do
Maranhão. Fonte: 01.01.000000 – Recursos Ordinários – Tesouro.
Histórico: Prorrogação do Contrato n 011/2017 para prestação de
serviços de análise físico-químicas e microbiológicas das amostras de
esgoto bruto e tratamento da Estação de Tratamentos e efluentes (ETE)
da ALEMA, conforme parecer nº 105/2020 - PGA. NOTA DE
EMPENHO: para a cobertura das despesas relativas ao exercício do
presente aditivo, foi emitida a Nota de empenho nº 2020NE000654 no
valor de 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais). BASE
LEGAL:  Lei 8.666/93 e Processos Administrativos nº 5457/2018-
ALEMA. ASSINATURA:  Deputado OTHELINO NOVA ALVES
NETO–Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
CONTRATANTE, e ÀGUA E VIDA COMÉRCIO E
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EPP, CNPJ nº 63.420.178/0001-
01, CONTRATADA. DATA DA ASSINATURA: 25/03/2020. São
Luís–Ma, 27 de março de 2020. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-
Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
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