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PROJETO DE LEI Nº 088/2020

Dispõe sobre a redução proporcional das
mensalidades da rede privada de ensino durante o
plano de contingência do novo coronavírus da
secretaria de estado de saúde.

Art. 1º - Ficam as instituições de ensino fundamental e médio
da rede privada do Estado do Maranhão obrigadas a reduzirem a suas
mensalidades em, no mínimo, 30% (trinta por cento) durante o período
que durar o plano de contingência do novo Coronavírus da Secretaria
de Estado de Saúde.

§1º - As unidades de ensino que possuam calendário escolar
regular, com previsão de recesso semestral, poderão aplicar o desconto
a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de suspensão das aulas.

§2º - As unidades de ensino que sigam calendário ininterrupto
de aulas, tais como creches, internatos e demais unidades de ensino de
carga horária integral, ficam obrigadas a aplicarem o desconto de que
trata o caput deste artigo de imediato.

Art. 2º - As unidades de ensino superior da rede privada que
adotem o meio de aulas presenciais deverão reduzir as suas mensalidades
nos termos do artigo 1º desta Lei.

Parágrafo Único – Entende-se por aulas presenciais aquelas
que dependam da presença do aluno na unidade de ensino.

Art.3º - O desconto de que trata a presente Lei será
automaticamente cancelado com o fim do Plano de Contingência do
novo Coronavírus da Secretaria de Estado de Saúde e a liberação para
o retorno das aulas.

Art. 4º - O descumprimento ao disposto na presente Lei
ensejará a aplicação de multas nos termos do Código de Defesa do
Consumidor, pelos órgãos responsáveis pela fiscalização, em especial,
Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Maranhão
(PROCON-MA).

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação com
vigência enquanto perdurar o Plano de Contingência adotado pela
Secretaria de Saúde do Estado do Marnahão em decorrência da pandemia
pelo coronavírus (COVID-19).

RILDO AMARAL
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Uma das medidas adotadas para que a proliferação do vírus
seja controlada foi a suspensão das aulas presenciais para reduzir o
risco de uma infecção em larga escala proveniente de estudantes e
professores se reunindo em locais fechados por longos períodos.

Considerando que as instituições de ensino estão com as
despesas reduzidas com itens como a manutenção do espaço, água,
energia e alimentação de seus funcionários e alunos (que estudavam em
período integral) por estarem suspensas as atividades presenciais, é
justo que os estudantes e/ou seus responsáveis financeiros, que também
tiveram seus rendimentos afetados, tenham a sua mensalidade reduzida.

A paralisação e a quarentena causam uma crise econômica que
afetam a todos. A medida é uma tentativa de equilibrar e ajustar o
sistema de maneira a não propiciar que as escolas tenham um
enriquecimento com essa medida, mas, ao mesmo tempo, que
possibilite que as mesmas continuem funcionando, pagando seus
funcionários e as despesas que não se alteram mesmo com a suspensão
das aulas.

Diante da gravidade do atual cenário, é de grande importância
a aprovação deste Projeto.

PROJETO DE LEI N° 089/2020

Dispõe sobre a transparência na distribuição de
medicamentos pela rede estadual de saúde.

Art.1º. Esta Lei assegura o direito público de acesso à informação
aos registros relativos à distribuição de medicamentos de componente
especial e especializado pela rede estadual de saúde, observando-se:

I – a transparência ativa, que significa a obrigação do Poder
Público em divulgar todas as informações de interesse público,
independentemente de solicitações, em formato aberto;

II – a publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;
III – o controle social;
IV – a publicidade dos atos administrativos e a cultura da

transparência na administração pública.
Parágrafo único. Para fins desta Lei, também são considerados

medicamentos distribuídos pela rede estadual:
I – os medicamentos financiados ou co-financiados pela União,

cuja distribuição fica a cargo da Administração Estadual; e
II – os medicamentos que, embora sejam distribuídos pela

Administração Estadual, tenham a entrega ao destinatário final
delegadas por esta às secretarias municipais de saúde.

III – os medicamentos entregues e/ou doados por pessoas físicas
ou jurídicas à Secretaria de Estado da Saúde.

Art. 2º. Para fins desta Lei são considerados dados abertos os
dados acessíveis ao público, disponibilizados em meio digital,
estruturados em formato aberto, processáveis por máquina,
referenciados na internet e disponibilizados sob licença aberta que
permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento, sem necessidade
de qualquer tipo de identificação para acessá-los, limitando-se a creditar
a fonte, que não estejam sob sigilo ou sob restrição de acesso nos
termos da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Art. 3º. A Administração Pública Estadual fica obrigada a
divulgar, na forma de dados abertos, a relação dos medicamentos
distribuídos na rede estadual de saúde, os quais devem ser
acompanhados das seguintes informações:

I – a disponibilidade, por local de distribuição;
II – a data da última remessa de medicamentos que foi entregue

no local de distribuição;
III – os dados do processo licitatório para a aquisição do

medicamento; e
IV – os dados do contrato ou da ata de registro de preço que

rege o seu fornecimento.
§1°. Em caso de falta do medicamento, deverá também ser

divulgado:
I – o número atualizado de dias que o medicamento está em

falta;
II – se houver, a data prevista de chegada no órgão dispensador

final.
§2°. Não se aplicam aos medicamentos de componente

especializado com aquisição centralizada pelo Governo Federal as
determinações deste artigo constantes no caput, incisos III e IV.

§3°. A divulgação a que se refere este artigo será realizada por
meio da rede mundial de computadores e deverá utilizar-se de linguagem
fácil e procedimento acessível, a serem publicitados em sites do Governo
do Estado do Maranhão.

Art. 4°. Os dados referidos nesta Lei deverão ser atualizados
em tempo real.

Parágrafo único. No que se refere as movimentações feitas
pela Rede Estadual de Medicamentos de Assistência Farmacêutica da
Secretaria Estadual da Saúde, os dados deverão ser atualizados com a
frequência máxima de 1 (um) dia útil, sendo preferencial a adoção de
software que permita a atualização em tempo real.

Art. 5°. Os dados publicados não devem conter qualquer tipo
de informação que permita a identificação pessoal dos usuários.

Art. 6º. Na base de dados divulgada, deverá estar disposta a
designação clara do responsável pela publicação, atualização, evolução



QUINTA-FEIRA, 02 DE ABRIL DE 2020                                                                                         DIÁRIO DA ASSEMBLEIA4
e manutenção dos dados, incluída a prestação de assistência sobre
eventuais dúvidas.

Art. 7º. Nos locais de distribuição de medicamentos da rede
estadual deverão ser afixadas placas com instruções acerca de como
acessar as informações constantes no artigo 3º desta Lei.

Parágrafo único. As informações deverão ser afixadas em
local de maior trânsito de usuários, devendo ser confeccionadas em
fácil compreensão e contraste visual que possibilite a visualização
nítida.

Art. 8º. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de
120 (cento e vinte) dias úteis, contados da data de sua publicação.

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO

PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 30 de março de 2020. -
FELIPE DOS PNEUS - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto cria os instrumentos necessários para
garantir a transparência na distribuição de medicamentos pela rede
estadual de saúde, de modo a assegurar a materialização dos direitos
constitucionais à informação e à saúde.

Busca-se com o projeto permitir que todo o cidadão tenha
acesso fácil a dados essenciais a respeito dos medicamentos a que tem
direito por lei, tais como: a disponibilidade, por local de distribuição;
a data da última remessa de medicamentos que foi distribuída; os dados
do processo licitatório para a aquisição e do contrato que rege o seu
fornecimento; ou ainda o motivo da falta e a data prevista de chegada
da nova remessa, se for o caso.

A transparência é um dos pilares centrais de qualquer projeto
de Estado que se pretenda democrático. No caso brasileiro, ela está
amplamente garantida no ordenamento jurídico, a ponto de receber
tratamento de direito fundamental. A garantia do acesso a informações
está constitucionalmente prevista no inciso XXXIII do art. 5º e no
inciso II do § 3º do art. 37. No nível infraconstitucional, tem-se a Lei
Federal n.º 12.527/2011, que cria normas gerais a respeito do tema e
oferece uma gama de ferramentas para que os cidadãos possam exigir à
Administração Pública o seu dever de ser transparente.

A garantia da transparência, nos termos e de acordo com as
diretrizes da Lei, já é uma atribuição de todos os órgãos do Poder
Público. O que o presente projeto busca é definir regras específicas
de transparência a partir da norma geral já definida pela Lei
Federal n.º 12.527/2011. Diz o art. 45 da referida norma:

Art. 45. Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, em legislação própria, obedecidas as normas
gerais estabelecidas nesta Lei, definir regras específicas,
especialmente quanto ao disposto no art. 9o e na Seção II do
Capítulo III.

As regras específicas definidas neste projeto materializam as
diretrizes estabelecidas na Lei Federal, que estabelece a norma geral:

Art. 3º. Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se
a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e
devem ser executados em conformidade com os princípios
básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:
I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo
como exceção;
II - divulgação de informações de interesse público,
independentemente de solicitações;
III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela
tecnologia da informação;
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência
na administração pública;

V - desenvolvimento do controle social da administração
pública

A competência para legislar sobre a defesa à saúde é concorrente
(art. 24, XII, CF). No projeto em questão, está-se falando de defesa à
saúde por meio da transparência na distribuição de medicamentos feita
pela Administração Pública.

Importante destacar que todos os dados de que trata o presente
projeto já são públicos por força de lei. Ademais, todos eles já estão
disponíveis nos sistemas da Administração Estadual, que deve ter um
sistema informacional de atualização simultânea, que já compila os
dados referentes à distribuição dos medicamentos.

Ou seja, a atribuição de transparência já existe, bem como já
existem os dados que se pretende publicizar. O que se busca, portanto,
é apenas garantir que a publicização se dê de modo acessível e
compreensível para qualquer cidadão.

No caso da Administração Estadual isso é ainda mais
importante, pois cabe a ela distribuir componentes especializados,
muitas vezes de alto custo, que são essenciais para proteger a saúde e
até mesmo a vida de um número altíssimo de pacientes. Para essa
parcela da população e seus familiares, saber se há e onde há um
medicamento é o mínimo. Ter acesso às razões pelas quais não há
determinado medicamento é também muito importante, pois permite
que os atingidos possam fiscalizar a Administração e pleitear com
maior facilidade os seus direitos.

As informações de que trata o presente projeto são
essenciais para que o direito à saúde pública, gratuita e de
qualidade seja, de fato, efetivado. Além do mais, é dever do Poder
Público que absolutamente ninguém seja prejudicado pela falta
de informação sobre como funciona o processo de fornecimento e
distribuição dos referidos medicamentos.

Para suprir essa lacuna de falta de informações sobre os
medicamentos e garantir o acesso à saúde e à informação, propomos à
Casa a aprovação deste Projeto de Lei.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 30 de março de 2020. FELIPE DOS PNEUS
– DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI N° 090 / 2020

Dispõe sobre a desinfecção e limpeza de veículos
das concessionárias de transportes púbicos para
contenção do Coronavírus (Covid-19) no âmbito
do Estado do Maranhão e dá outras providências.

Art.1º Fica determinado no âmbito do Estado do Maranhão,
que as empresas concessionárias de transportes públicos realizem
diariamente a desinfecção e a limpeza de seus veículos para contenção
da pandemia do Coronavírus (COVID 19).

Art.2º A realização da desinfecção e a limpeza serão realizados
em horários de não funcionamento destes serviços de transportes ou
em intervalos de circulação.

Art. 3º Caberá aos órgãos do Poder Executivo a devida
fiscalização para efetivação desta Lei.

Art. 4º As empresas que não cumprirem o disposto nesta Lei,
serão inicialmente advertidas e em caso de reincidência ao não
cumprimento desta Lei, será aplicada multa, bem como, poderão ter
suas concessões suspensas de seus serviços prestados e a cassação
pelo Poder Concedente, no âmbito do Estado Maranhão.

Parágrafo único. Os valores das multas serão estabelecidos
pelos órgãos do Poder Executivo.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO

PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 30 de março de 2020. -
FELIPE DOS PNEUS - DEPUTADO ESTADUAL
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JUSTIFICATIVA

A presente proposição é de grande importância visto que a
Organização Mundial da Saúde já considera o Coronavírus uma
pandemia.

Há de se ressaltar que o vírus, irá atingir cerca de 70% da
população mundial em poucos dias.

Alguns países já estão realizando a desinfecção e a limpeza
diária de seus veículos para minimizar o contágio da doença. Na China
por exemplo, com a propagação do vírus, trens, metrô e todos os
meios de transportes públicos, estão diariamente sendo desinfectados
e limpos.

Somente com medidas urgentes de contenção e precaução
poderemos diminuir a gravidade desta doença em nosso Estado, bem
como os danos à população. O risco é eminente e não há neste momento,
vacinas ou medicamentos que possam impedir a disseminação desta
patologia.

Assim sendo, conto com a aprovação desta Lei pelos meus
pares.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 30 de março de 2020. FELIPE DOS PNEUS
– DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 091/2020

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de
dispensadores de álcool em gel nos
estabelecimentos que especifica e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º - Ficam os estabelecimentos públicos e privados, com
sede no Estado do Maranhão, obrigados a colocar em suas dependências,
em local de fácil acesso à população, dispensadores de álcool em gel,
nas condições especificadas nesta lei.

§ 1º - Estão submetidos ao previsto nesta Lei os órgãos e
estabelecimentos onde ocorra aglomeração de pessoas, dentre eles:

I - Repartições Públicas;
 II - Shopping Centers e Centros Comerciais;
III - Estações Rodoviárias e Terminais Rodoviários;
IV - Aeroportos;
V - Estações Férreas;
VI - Terminais de Ferry Boat e os Ferrys;
VII - Agências bancárias e Postos de serviços;
 VIII - Casas Lotéricas;
IX - Hotéis e Pousadas;
X- Bares, Restaurantes e similares;
XI - Hospitais, Postos de Saúde, Clínicas médicas

especializadas, laboratórios e similares;
XII - Consultórios odontológicos;
XIII - Clínicas e Hospitais Veterinários;
XIV - Casas de eventos e eventos realizados em locais fechados;
XV - Supermercados e Hipermercados;
 XVI - Escolas, Faculdades e outras Instituições de Ensino;
XVII - Igrejas e Templos religiosos;
XVIII - Clubes de Serviços;
XIX - Cinemas e Teatros;
XXI - Estabelecimentos comerciais;
§ 2º - Todo estabelecimento, público ou privado, que ofereça

ou comercialize qualquer tipo de alimento à população está submetido
a esta Lei.

Art. 3º - Os Hospitais públicos e particulares deverão fazer a
instalação de dispensador de álcool gel 70 nos quartos, enfermarias,
banheiros, corredores e área de recepção e atendimento ao público,
objetivando evitar a disseminação de infecção hospitalar e outras
patologias.

Art. 4º - As Escolas, Faculdades e outras Instituições de Ensino
deverão instalar dispensador de álcool gel em banheiros, corredores e
próximos as áreas de alimentação.

Art. 5º - Os estabelecimentos descritos nesta lei deverão afixar
em local de fácil acesso e visualização uma placa com a seguinte
informação: “Este estabelecimento dispõe de dispensadores de álcool
em gel para desinfecção das mãos.”

Art. 6º - O descumprimento da presente lei sujeitará o infrator
à aplicação de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil)
reais até o restabelecimento do seu cumprimento.

§1º - Os recursos financeiros, provenientes da arrecadação
com a multa aplicada, serão destinados ao Fundo Estadual de Saúde –
Lei Estadual n° 5. 637/1993.

§2º - O valor da multa prevista no caput do artigo 2º será
corrigido anualmente, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E) ou por outro que o substitua.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Wellington do Curso
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O simples ato de lavar as mãos pode parecer simples e sem
importância, no entanto, é uma medida de prevenção contra várias
doenças.

Existe uma grande quantidade de organismos que entra em
contato com o nosso corpo pelas mãos e isso acontece porque estão
em contato frequente com superfícies que podem estar contaminadas,
como maçanetas, caixas eletrônicos, corrimões, dentre outros, o que
pode ser minimizado se todas as pessoas lavassem as mãos com mais
frequência.

Infelizmente, nos últimos tempos, o mundo tem enfrentado
várias epidemias como foi o caso da gripe H1N1, que chegou ao Brasil
em 2009 afetando diversas pessoas pelos mais variados Estados e, em
alguns casos, com notícia de óbitos. A sua transmissão se dá pelo
contato direto com animais ou com objetos contaminados e de pessoa
para pessoa. Agora, há outro alerta que vem colocando a população em
pânico; trata-se do Corona vírus, que é um grupo de vírus comum
entre os animais e pode se espalhar pelo contato de humano com
animais, de humano para humano que, nestes casos, acontece quando
alguém entra em contato com as secreções de uma pessoa infectada e,
dependendo da virulência do vírus, tosse, espirro ou aperto de mãos,
podem causar a exposição ao agente contaminador, assim como também
pode ser transmitido ao tocar em algo que uma pessoa infectada tocou
e depois leva as mãos para a boca, nariz ou olhos, sem fazer a
higienização das mãos.

Nota-se do ora relatado, que lavar bem as mãos e evitar tocar
os olhos, nariz ou boca sem as ter higienizado adequadamente, são
medidas de prevenção de doenças causadas por Corona vírus, H1N1 e
de muitas outras. Não se pode perder de vista que, atos simples, como
a desinfecção das mãos, por exemplo, podem salvar vidas. Nesse
sentido, a presente proposição tem por escopo implantar como medida
preventiva a instalação de dispensadores de álcool gel em órgãos e
estabelecimentos, públicos e privados, onde haja frequência e
aglomeração de pessoas, com o intuito de combater proliferação de
doenças virais e contagiosas, à exemplo do vírus da gripe H1N1
(Influenza Sazonal), H3N2 (Influenza Vírus A), Influenza B (Cepa B)
e do Corona vírus (nCoV-2019). Do mesmo modo, A Organização
Mundial de Saúde afirma que a limpeza apropriada das mãos é
considerada a mais eficaz ação isolada para reduzir infecções.

Por fim, a Constituição Federal garante a saúde como direito
de todos e dever do Estado a adoção de medidas para redução do risco
de doenças:

Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que
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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.

No que se refere a iniciativa da matéria, a Constituição Federal
respalda a presente proposição no inciso XII e §§1º a 3º do Art. 24 no
qual estabelece a competência concorrente dos entes federativos para
legislar sobre proteção e defesa da saúde.

Convém ressaltar que esta mesma proposta já é Lei em outros
Estados Brasileiros, citando como exemplo a Bahia através da Lei
Estadual nº 13.706, de 27/01 /2017, a Paraíba por meio da Lei Estadual
nº 9.421, de 12/07/2011, com a atual redação da Lei Estadual nº 10.916,
de 20/06/2017.

Ante o exposto, comprovada a constitucionalidade e relevância
da matéria, conto com os nobres pares para a aprovação desta
propositura.

REQUERIMENTO Nº 129/2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado Maranhão, e após a manifestação do Plenário,
seja discutido e votado em Regime de Urgência, em uma Sessão
Extraordinária logo após sua aprovação, o Projeto de Lei nº 084/2020,
de minha autoria que trata das diretrizes para transferências de recursos
do fundo Estadual de Saúde, para os fundos Municipais de Saúde no
Estado do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 31 de março de 2020. -
CIRO NETO - DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO Nº 130 /2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requer depois de ouvida a Mesa, que seja
enviada mensagem de congratulações e aplausos às empresas Omega
Engenharia, Alumar, Eneva, Grupo Mateus, EDP Linhas de
Transmissão, Suzano, Gera Maranhão Energia, Revest Comércio e
Serviços, COC, Dinamo Engenharia, Faculdade ISL Wyden, Agroserra,
Grupo Maratá, Ambev, Construtora Escudo, Lua Nova Engenharia,
Alfa Engenharia, RJ Distribuição, RBC Construções, Constrans,
Lavronorte, Fribal, Grupo Maratá, Comercial Rote, Centro Elétrico,
Potiguar, Roque Aço Cimento, Guaraná Psiu, Grupo FC Oliviera,
Coca Cola, Canopus, Sinduscon, Silveira Engenharia, Dimensão
Engenharia, JC Decaux, Novagraf, Brasil Balões, 99 Tecnologia, por
suas doações de produtos e serviços para ajudar no combate ao COVID-
19 no Maranhão.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 01 de abril de 2020. Rildo Amaral - Deputado
Estadual

INDICAÇÃO Nº 527/2020

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 promovam – EM CARÁTER DE URGÊNCIA – a
implantação do adicional de insalubridade (grau máximo 40%) nas
folhas de pagamento das categorias dos profissionais de sáude que
estão na linha de frente do combate ao novo Coronavírus COVID - 19
e a gripe H1N1 bem como o reabastecimento dos Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) – como máscaras e luvas -  nos postos de
saúde e hospitais da rede pública estadual e municipal.

O conjunto de assistência universal, conhecido como SUS,
prevista pela Constituição brasileira, é a maior defesa dos brasileiros
no combate à pandemia, que está apenas no começo. Principalmente
os mais pobres, contam com o SUS e os profissionais dedicados com
a saúde pública, independente de lucro ou vontades do mercado. Os
profissionais de saúde, agentes, técnicos, enfermeiros, médicos, entre
outros, estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Com dias
difíceis porvir, de acordo com o próprio Ministério da Saúde, são eles
que atendem os infectados e entram em contato direto com o vírus.
Diante das incertezas da crise desencadeada pelo aumento de casos de
infecção e mortes por coronavírus no Brasil, que colocou o país de
quarentena, a única certeza é a urgência de valorização do Sistema
Único de Saúde (SUS).

Porém, na contramão dessa perspectiva, vemos muitas
denúncias de profissionais da sáude que estão com medo de processos
administrativos e outras retalições, mas não deixam de externar aos
meios de comunicação a condição insalubre de trabalho que estão
vivenciando, principalmente pelo desabastecimento de equipamentos
básicos de proteção, como máscaras e luvas, e pela falta de
reconhecimento do Poder Público, que não tem implantado o adicional
de insalubridade reconhecidamente devido à estes profissionais.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 30 de março de 2020. – DRIANO - Deputado
Estadual – PV

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

INDICAÇÃO Nº 528 /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 GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO
DA FAZENDA, MARCELLUS RIBEIRO, solicitando que aprecie a
possibilidade de REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO IMPOSTO
SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
(ICMS) para as operações internas com os produtos abaixo
indicados, mantido o aproveitamento integral do crédito:

I - ÁLCOOL EM GEL;
II - INSUMOS PARA FABRICAR ÁLCOOL GEL, EXCETO

O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA EM SUA
PRODUÇÃO E AS EMBALAGENS UTILIZADAS PARA O
ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO FINAL;

III - LUVAS MÉDICAS;
IV - MÁSCARAS MÉDICAS;
V - HIPOCLORÍTO DE SÓDIO 5%;
VI - ÁLCOOL 70%.
A presente solicitação se faz necessária no período de vigência

da recomendação da Organização Mundial de Saúde para que os países
redobrem o comprometimento contra a pandemia do Coronavírus.

Plenário Nagib Haickel, 18 de março de 2020. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 529/2020

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 GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO
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DA FAZENDA, MARCELLUS RIBEIRO, solicitando que aprecie a
possibilidade de REDUZIR OU ZERAR A ALÍQUOTA DO
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
SERVIÇOS (ICMS) QUE INCIDE NA ENERGIA ELÉTRICA,
ASSIM BARATEANDO AS CONTAS DOS MARANHENSES
NO ATUAL CENÁRIO DE PANDEMIA DO COVID-19 E AS
RECOMENDAÇÕES PARA A NÃO AGLOMERAÇÃO DE
PESSOAS E CONFINAMENTO DOMICILIAR.

A presente solicitação se faz necessária no período de vigência
da recomendação da Organização Mundial de Saúde para que os países
redobrem o comprometimento contra a pandemia do Coronavírus.

Plenário Nagib Haickel, 26 de março de 2020. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 530 / 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 FLÁVIO
DINO, solicitando-lhe que, por meio da Secretaria de Estado de Gestão,
Patrimônio e Assistência aos Servidores - SEGEP, aprecie a
possibilidade de PRORROGAR O PRAZO DE VALIDADE POR
MAIS 2 ANOS DOS CONCURSOS DA POLÍCIA MILITAR E
POLÍCIA CIVIL DO MARANHÃO, REALIZADOS EM 2017.

O art.37 da Constituição Federal que preceitua os princípios
norteadores da Administração Pública, dentre os quais destacam-se os
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência (caput), bem como o da igualdade e da acessibilidade aos
cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, incisos I, II e IV),
devendo ser respeitada a ordem de classificação no certame (art. 93,
inciso I, e Súmula 15 do STF).

Vale mencionar que o Governo do Estado do Maranhão,
recentemente prorrogou o prazo de validade de outros dois concursos,
que assim como os mencionados tinham expirado o prazo. Certos da
compreensão e em defesa dos concursados, solicitamos a prorrogação
do prazo destes concursos também.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 27 de março de 2020.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 531 / 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 GOVERNADOR FLÁVIO DINO, solicitando
que adote providências a fim de requisitar a autorização legislativa da
Assembleia Legislativa do Maranhão objetivando viabilizar a
TRANSPOSIÇÃO, O REMANEJAMENTO OU A
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS POLÍTICOS
PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA
DO COVID-19.

A Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2020 trouxe um
incremento proporcional da verba para Comunicação 430 vezes maior
que o da Saúde. Assim, o orçamento da Secretaria de Estado da
Comunicação e Assuntos Políticos (Secap) cresceu 21,5% contra
crescimento de apenas 0,05% da Secretaria de Estado da Saúde. Em
virtude da atual situação caracterizada pela pandemia do COVID-19,

urge como importante medida garantir a realocação de recursos da
Secretaria de Comunicação para a de Saúde, sendo necessário, para
tanto, a autorização legislativa, nos termos do artigo 167, inciso VI da
Constituição Federal. Eis a razão pela qual se apresenta a presente
solicitação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 27 de março de 2020.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 165/2020, de 1º de abril de 2020, nomeando TARSIS
COELHO DA CUNHA AZEVEDO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Assessor Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 166/2020, de 1º de abril de 2020, designando a servidora
DEBORA CYNTHIA ALVES VIEIRA BRITO, Assessor de Atividades
Pedagógicas, matrícula nº 1634500, para responder pelo Cargo em
Comissão, Símbolo Isolado - 1 de Supervisor Pedagógico deste Poder,
a partir do dia 1º abril do ano em curso, até ulterior deliberação.

Nº 169/2020, de 1º de abril  de 2020, exonerando IGOR
HOLANDA DOS SANTOS do  Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial; FRANCISCO PEDRO DA SILVA
FILHO do  Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe
e IWAMAR WEBSTHER QUEIROZ NETO do  Cargo em Comissão,
Símbolo DAI-4 de Assessor de Logística e Transporte do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N°  171 /2020

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o disposto no Regimento Interno e considerando o
deferimento do Requerimento nº 124/208, de autoria do Deputado
Pastor Cavalcanti,

RESOLVE:
CONCEDER 121 (cento e vinte e um) dias de licença ao

Deputado Pastor Cavalcanti para tratamento de saúde, conforme
atestado e laudo médicos apresentados, compreendendo o período de
23 de marco a 21 de julho de 2020.

Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,

em 23 de março de 2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente.
Deputada Andréia Martins Rezende - Primeira Secretária. Deputada
Dra. Cleide Coutinho - Segunda Secretária

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 172/2020

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇAO DA
SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO PARA FINS DE PREVENÇÃO E
COMBATE À PANDEMIA DO NOVO
CORONAVÍRUS (COVID -19) .

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 a autonomia funcional, administrativa e

financeira ao Poder Legislativo, nos termos do art. 6º c/c art. 28 da
Constituição do Estado do Maranhão;

CONSIDERANDO todas as razões motivadoras para edição
da Resolução nº 159 ALEMA de 21 de março de 2020, destacando-se
preponderantemente a Declaração Pública de PANDEMIA da
Organização Mundial da Saúde do NOVO CORONAVÍRUS - COVID-
19 (SARS-CoV-2), emitida em 11 de março de 202 e, também, o Decreto
Estadual nº 35.672, de 19/03/2020, que Declara Estado de Calamidade
Pública no Estado do Maranhão

CONSIDERANDO, ainda, que após decorridos os primeiros
15(quinze) dias de suspensão das atividades não essenciais do Poder
Legislativo, constata-se por meio dos dados fornecidos pela Secretaria
de Estado da Saúde o acréscimo significativo na confirmação de diversos
casos de cidadãos infectados em várias regiões do Estado do Maranhão
e, também, a ocorrência de óbito nesta capital;

CONSIDERANDO, finalmente, que as informações e
orientações técnicas repassadas pelo Ministério da Saúde, Secretaria
de Estado da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde de São Luís, são no
sentido de manutenção do isolamento social como medida necessária
para fins de prevenção e combate à PANDEMIA do COVID -19;

CONSIDERANDO que a segurança e a saúde dos
Parlamentares, servidores, estagiários, terceirizados e demais
colaboradores da Assembleia Legislativa, bem como de toda população
do Estado do Maranhão, são prioridade nesta circunstâncias de
enfrentamento ao COVID -19,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar a suspensão das atividades da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, prevista na Resolução
Administrativa nº 159/2020, por um período de 15 (quinze) dias, com
início em 05.04.2020 e término em 19.04.2020.

§ 1º A suspensão poderá ser novamente prorrogada, mediante
avaliação da Mesa Diretora das circunstâncias e dados oficias
atualizados pelos órgãos de saúde, bem como das orientações técnicas
das instâncias governamentais responsáveis pelo combate ao COVID
-19.

§ 2º Ficam inalterados e vigentes os demais artigos e dispositivos
estabelecidos na Resolução Administrativa nº 159/2020, incluindo a
continuidade  do funcionamento dos serviços essenciais.

Art. 2º. Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data
da sua publicação.

PLENÁRIO NAGIB HAICKEL, SÃO LUÍS 02 DE ABRIL
DE 2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado
GLALBERT CUTRIM - Primeiro Vice-Presidente. Deputada
ANDREIA REZENDE - Primeiro Secretário. Deputada DETINHA -
Segundo Vice-Presidente. Deputada CLEIDE COUTINHO - Segundo
Secretário. Deputada THAIZA HORTEGAL - Terceiro Vice-
Presidente. Deputado PARÁ FIGUEIREDO - Terceiro Secretário.
Deputado ROBERTO COSTA - Quarto Vice-Presidente. Deputada
DANIELLA TEMA - Quarto Secretário

3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA COM VOTAÇÃO REMOTA
EM 1º DE ABRIL DE 2020 ÀS 11h.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a 3ª Sessão Extraordinária Remota da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. Às 11 horas, conectados a videoconferência,
senhores e deputados e deputadas, vamos iniciar análise da Ordem do
Dia. Eu queria, antes de iniciarmos as votações, informar a quem está
nos assistindo pela TV Assembleia, pelo site, pelo Facebook ou pelo

canal aberto 51.2, que nós estamos realizando a nossa terceira Sessão
Extraordinária remota. Relembrando que os deputados estão em suas
casas, alguns em São Luís, outros no interior do estado, respeitando a
quarentena, atendendo às orientações da Organização Mundial de Saúde,
assim como do Ministério da Saúde e atendendo também às
recomendações estabelecidas pelo Governo do Estado no sentido de
que possamos, o quanto antes, cada um fazendo a sua parte, superar
este grave problema, que é a pandemia do coronavírus. Aqui o único
deputado presente na sala de reuniões da presidência, na sala de
videoconferência sou eu, acompanhado do mínimo necessário de
assessores para que a sessão seja viabilizada. Então estamos obedecendo
aqui o distanciamento de acordo com o orientado e em cada um dos que
estiveram acesso a esta reunião foi feito um exame preliminar para ver
se não tem nenhum dos sintomas que podem indicar algum tipo de
risco, tosse, resfriado, coriza, febre. E todos também com os devidos
equipamentos de segurança. Eu estava há pouco utilizando a máscara
e a retirei para poder presidir a sessão. Medida Provisória nº 308/
2020, de autoria do Poder Executivo (lê). Eu vou solicitar novamente
aos colegas para que façamos a sessão com mais objetividade, a menos
que, claro, haja, alguma ponderação a ser feita no item específico, que
nós tentemos o quanto mais votar o sim, ou não, ou abstenção. Em
necessitando de fazer algum comentário que façamos com a devida
brevidade, porque hoje nós temos seis itens na pauta e assim não nos
prolongaremos tanto. Enfim, primeiro item da pauta. A medida da
Provisória nº 308, vamos iniciar a votação. Como vota o Deputado
Adelmo Soares?

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES – Bom dia.
Presidente, se proteja. Cuidado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Obrigado. Como vota V. Excelência?

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES – Voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Muito obrigado. Deputado Adriano, deputado Adriano ainda
não está conectado. Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA DEPUTADA ANDREIA MARTINS
REZENDE – Bom dia, Presidente, bom dia a todos os colegas, e o meu
voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Antônio Pereira? Deputado Ariston?

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO - Bom dia,
Presidente, meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Ariston, vota SIM. Deputado Arnaldo Melo?

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Bom dia,
senhor Presidente, caros colegas Deputados, o meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Arnaldo Melo vota SIM. Deputado Carlinhos
Florêncio?

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO - Bom
dia a todos, o meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Carlinhos Florêncio vota SIM. Deputado César
Pires?
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O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Que Deus

abençoe todos nós, bom dia a todos nós aqui, em especial, a V.Exa.,
Presidente, meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado César Pires vota SIM. Deputado Ciro Neto?

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO – Bom dia,
Presidente, eu voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Ciro Neto vota SIM. Deputada Daniella Tema?

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA - Bom dia,
Presidente, bom dia colegas Deputados, eu também voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bom dia, Deputada, como Vossa Excelência está?

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA - Graças a
Deus bem, me recuperando aqui confinada no quarto, mas muito bem,
sem apresentar maiores sintomas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Desejamos pronta reocupação para V. Exa.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA - Obrigada.
Amém.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - E que em breve possa sair da quarentena já liberada pelas
equipes médicas. Fique bem. V. Exa, o prefeito Tema, a Júlia e a família
toda.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA - Obrigada.
Amém.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputada Daniella já votou SIM. Deputada Detinha?

A SENHORA DEPUTADA DETINHA - Bom dia a todos.
Bom dia colegas. Bom dia Presidente. Meu voto é SIM. Fico feliz por
ver a Daniella dessa forma e fico feliz por também fazer parte desta
Assembleia e poder dizer SIM ao nosso povo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputada Detinha vota SIM. Deputado Dr. Leonardo Sá?
Não está conectado ainda. Deputado Dr. Yglésio? Também ainda não
está conectado. Deputada Dra. Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputada Cleide Coutinho vota SIM. Deputada Dra. Helena
Duailibe?

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE -
Presidente, bom dia colegas deputados. Meu voto é SIM e feliz por
ver a Daniella bem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputada Helena Duailibe vota SIM. Deputada Dra. Thaiza
Hortegal? Ainda está desconectada. Deputado Duarte Júnior?

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Senhor
Presidente, bom dia a todos e todas. Feliz em ver a deputada Daniella

Tema se recuperando bem. O meu voto é SIM, pela aprovação do
projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Duarte Júnior vota SIM. Deputado Edivaldo
Holanda?

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA - Pela
aprovação da matéria, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Edivaldo Holanda vota SIM. Deputado Edson
Araújo?

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO - Bom dia,
Presidente e a todos. Eu voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Edson vota SIM. Deputado Fábio Macedo?

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Bom dia,
Presidente, bom dia meus colegas e colegas deputados, bom dia a todo
o Maranhão. Feliz em ver a Daniella se recuperando bem, que Deus
abençoe e que logo ela possa sair logo dessa quarentena. E meu voto é
SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fábio Macedo vota SIM. Deputado Felipe dos
Pneus? Está desconectado ainda. Deputado Fernando Pessoa? Ainda
está desconectado. Deputado Glalbert Cutrim?

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor
Presidente, bom dia a todos os deputados, bom dia em especial a nossa
amiga Daniella que está se recuperando e graças a Deus esse sorriso,
que já é marca registrada dela, a gente consegue ver nesses momentos
mais difíceis, ainda enxergar. Então Daniella, estou aqui torcendo pela
sua recuperação 100%, já que não tem sintoma. Mas esse momento é
complicado, a gente tem que juntar as forças e orar pela vida de todos
nós. Então Senhor Presidente, voto SIM e eu queria só fazer uma
sugestão, não sei se pode pelo nosso regimento, se não tem como a
gente juntar as pautas já que nós todos recebemos antes das sessões e
votar tudo em bloco e cada deputado fazer só uma justificativa, para
não ter que ficar cada votando separado todas as proposições. Não sei
se pode, mas fica aqui só uma sugestão. Então o meu voto é SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O deputado Glalbert Cutrim vota SIM. Deputado Glalbert,
inicialmente nós temos mesmo que apreciar item a item. Talvez
pudéssemos mudar a forma de votação. O problema é que não estamos
juntos para fazer a votação simbólica, mas eu vou pedir aqui para o
Bráulio para ver se tem alguma alternativa que torne mais objetiva a
votação. Deputado Hélio Soares. Está desconectado. Deputada Mical
Damasceno?

 A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Bom
dia, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bom dia.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Voto
SIM, Senhor Presidente, e quero aqui desejar melhoras à minha amiga
Deputada Daniella Tema. Deus abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Amém. Deputado Neto Evangelista?
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O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA –

Presidente, bom dia. Bom dia a todos os colegas deputados, deputadas...
(inaudível) uma mulher forte. Tenho certeza que terá uma recuperação
rápida e, em breve, estará de novo no seio da sua família. O meu voto
é SIM, Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO – Bom dia,
Senhor Presidente. Bom dia a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bom dia.

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO – Desejo
saúde a todos os deputados, em especial, à Deputada Daniella. E meu
voto é sim, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Pará Figueiredo, vota SIM. Deputado Paulo Neto?
Ainda não está conectado. Deputado Professor Marco Aurélio?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Bom dia, Senhor Presidente. Bom dia todos os colegas deputados,
todos que acompanham a transmissão desta sessão. Meu voto é SIM.
Cumprimento a SEFAZ por essa decisão muito integrada com todas as
decisões do Governo no sentido de garantir, cada vez mais, buscar
contemplar a todos os consumidores, todos que dependem da rede
estadual, se adaptando a essa nova ordem, essa nova realidade. Quero
também, Senhor Presidente, desejar plena recuperação à Deputada
Daniella Tema e parabenizar pela maneira com que ela tratou, pela
transparência - algo que todos devem ter - e pela maneira que já estava,
mesmo antes de saber o resultado, totalmente protegendo as demais
pessoas que convivem com ela. Parabéns, Deputada Daniella, e desejo
plena recuperação à senhora.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Marco Aurélio vota SIM. Deputado Marcos
Caldas?

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – V. Exa.
chamou meu nome e eu estava desatento aqui, mas eu só quero dizer
que é um prazer estar aqui junto com você para o bem do Maranhão e
meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OHELINO NETO
– Deputado Marcos Caldas, vota SIM. Deputado Rafael Leitoa?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO RAFAEL LEITOA
– Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Sim, estamos lhe ouvindo bem.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Voto SIM.
Também queria cumprimentar o Secretário da Fazenda Marcelo pela
decisão. É realmente importante a prorrogação do prazo dessas certidões
para quem precisa participar da licitação, para quem precisa sobreviver
no meio dessas dificuldades que estamos passando. Cumprimento
aqui a Deputada Daniella pela transparência dela, algo de foro íntimo
divulgar e cumprir as medidas de isolamento necessárias. Ao tempo
que desejo plena recuperação. E também dar boas-vindas pessoalmente
ao nosso colega Marcos Caldas que passa integrar o Plenário da
Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo, meu companheiro. No mais,
bom dia a todos, Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS – Bom dia,
Presidente. Bom dia a todos os colegas. E, Presidente, o meu voto é
SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Então Ricardo Rios vota SIM. Deputado Rigo Teles?

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Bom dia, Senhor
Presidente, bom dia a todos os colegas, senhoras e senhores deputados,
eu peço a Deus que continue a abençoar a todos e que dê plena
recuperação à nossa querida Deputada Daniella Tema. Por esse motivo,
Senhor Presidente, o meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rigo Teles vota SIM. Deputado Rildo Amaral?

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Senhor
Presidente, um bom dia a todos, cumprimento a todos os deputados,
deputadas, na pessoa da Deputada Daniella Tema, em que desejo plena
recuperação, e que Deus abençoe a família dos meus amigos, meus
irmãos deputados, deputadas, e o meu voto, Senhor Presidente, é
SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rildo Amaral vota SIM. Deputado Roberto Costa?

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Bom dia,
Senhor Presidente, bom dia, caros colegas, também fico feliz aí de ver
a plena recuperação também da Deputada Daniella Tema, sei que é
uma mulher de luta, de garra, e que vai dar também um exemplo de
superação nesse momento que todos nós precisamos. Fico feliz também
com o retorno do nosso querido Deputado Marcos Caldas, aqui ao
nosso convívio legislativo. Presidente, eu voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Roberto Costa vota sim. Deputado Vinícius Louro?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, primeiramente, eu quero parabeniza-lo por essa grande
iniciativa da videoconferência, já foi dito várias vezes, vejo aí que V.
EXª é o único Deputado ainda que está andando na Casa, na Assembleia
Legislativa, todo preparado de luva, máscara, acho que até isso é uma
espécie de um preparativo próprio para combater. Então, todo
preparado aí, nós prezamos muito pela saúde de V. EXª, que possa
conduzir os trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Quero aqui
parabenizar também e desejar sucesso na recuperação da Deputada
Daniella Tema, pela bravura, pela transparência que ela colocou diante
dessa situação. Então, todos nós desejamos também sucesso, e eu voto
SIM, voto SIM porque sei que são medidas que vão realmente minimizar
o sofrimento das pessoas que estão preocupados justamente nesse
momento de quarentena por coronavírus. Então, meu voto é SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Vinícius Louro vota SIM, Deputado Wellington do
Curso.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -

Bom dia, Presidente, bom dia demais pares que Deus abençoe o nosso
querido Estado do Maranhão, Presidente, meu voto é SIM. E eu queria
também aproveitar a oportunidade na mesma linha do nosso Vice-
Presidente Glalbert Cutrim, para que nós pudéssemos dinamizar essa
votação, que o senhor pudesse verificar com a Mesa. Ao término de 5
votações, o senhor consultando a todos o SIM ou NÃO, e aí fica uma
votação muito extensa. Então, V. Ex.ª poderia ver a possibilidade com
a Mesa, com o Paulo que todos votam SIM, a gente pudesse fazer o
positivo Ok, dando um Ok no positivo. E, porventura, alguém da
oposição, em alguma votação, eu, ou Deputado César Pires, ou
Deputado Adriano se tiver alguma divergência na votação contrária ou
precisar abster, que nós pudéssemos acenar com a mão para que o
senhor pudesse nos dar a voz e poder o posicionamento com relação a
isso. Então, resumindo, a votação seria muito mais rápida e ao final o
senhor deixaria dois, a três, minutos para que nós fizéssemos a
consideração. Então, resumindo, a solicitação, a votação o senhor
consulta SIM ou NÃO, todos que derem Ok e o SIM com o sinal de
positivo, e se alguém precisar fazer alguma consideração, voto contrário
ou se abster que possa fazer o sinal com a mão acenando, para que o
senhor possa chamar esse deputado e ele possa fazer o seu
posicionamento. E ao final de todas as votações, o senhor abre para
consideração final e cada deputado durante dois, três ou cinco minutos
para as suas considerações finais. Essa é uma sugestão e eu coloco à
apreciação de V. Ex.ª e dos demais pares e também da Mesa e, mais
uma vez, o meu voto é SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Nós estamos aqui avaliando a forma de fazer e vamos ajustando
dentro do possível, mas garantindo, claro, a formalidade necessária a
estas sessões. Deputado Wellington do Curso vota SIM. Como vota o
Deputado Wendell Lages?

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES – Voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wendell Lages vota SIM. Como vota o deputado
Zé Gentil?

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL – Conversei ontem
com a Deputada Daniella Tema e fiquei muito feliz e satisfeito pela
maneira como ela está se recuperando dessas horas amargas em nossas
vidas. E desejo sua melhoria. E meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Zé Gentil vota SIM. Como vota o Deputado Zé
Inácio?

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Bom dia, Senhor
Presidente, bom dia a todos amigos e amigas deputadas. Eu quero,
primeiramente, também desejar rápida e plena recuperação da deputada
Daniella Tema, desejar boas-vindas ao nosso companheiro Marcos
Caldas. E votar SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Zé Inácio vota SIM. Como vota o Deputado Zito
Rolim?

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM – Bom dia, Senhor
Presidente, bom dia a todos os colegas deputados e deputadas,
servidores dessa Casa, assessores, quero dizer que estou com saudades
de vocês, aqui à distância estamos fazendo o nosso papel. Eu quero
também dizer que eu estou muito feliz por ver a nossa querida Deputada
Daniella Tema, mesmo à distância, mas percebemos que está se
recuperando bem, peço a Deus que lhe dê muita saúde. E dar as boas-
vindas ao nobre colega deputado Marcos Caldas, seja bem-vindo, meu

colega, e dar um bom dia para todos os telespectadores da TV
Assembleia que nesse momento nós assistem, e o meu voto é SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Zito Rolim vota SIM. Está tudo bem aí no Codó?

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM – Está tudo bem,
Senhor Presidente, tudo tranquilo, graças a Deus, as enchentes deram
uma aliviada, estamos aqui, todos se resguardo desse mal que está
afetando todo o país, todo mundo, mas nós estamos no controle aqui,
e, se Deus quiser, vai dar tudo certo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Graças a Deus. Eu vou chamar novamente os deputados que
não estavam conectados à primeira chamada. Deputado Adriano?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Presidente, eu quero
saudar todos os colegas, ao senhor, a Deputada Daniella Tema, uma
breve recuperação. E, Senhor Presidente, eu voto a favor desse projeto,
eu tinha feito uma indicação, a SEFAZ e ao Governo do Estado, ao
Governador para o adiamento dessa certidão e de outras certidões
necessárias, mas também fiz uma sugestão ao Governo para o
adiamento do pagamento do ICMS. Nós ainda estamos aguardando, eu
acho que seria de bom grado que, nós, deputados, fizéssemos também
em conjunto essa sugestão ao Governo do Estado para adiar, ao menos,
por enquanto, que essa crise permanece, o pagamento do ICMS. Seria
de grande ajuda também para os nossos micro e pequenos
empreendedores, empresários que estão passando por um momento
difícil. Meu voto é SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano vota SIM. Deputado Dr. Leonardo Sá?
Ausente. Deputado Dr. Yglésio?

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Bom dia. Primeiro
parabenizá-lo aqui pela presença dentro da Casa, inclusive, adotando
todas as medidas de precaução, devidamente paramentado, já nesse
aumento relativo nos números de casos do coronavírus, mas tudo
sobre controle no Estado. Gostaria de aproveitar aqui a oportunidade
para tranquilizar a nossa população que nos assiste agora. Nós estamos
com uma mortalidade de apenas um paciente dentro desses sessenta e
dois casos confirmados, o que é muito sintomático do bom cuidado
que esses pacientes têm tido aqui no Maranhão, a boa vigilância
epidemiológica que tem sido feita. Portanto, nós estamos, inclusive,
com taxas de mortalidades muito inferiores a de países da Europa, dos
Estados Unidos da América e abaixo também da média nacional.
Portanto, isso é fruto de um sistema de saúde que vem se organizando.
E não é de agora, não é apenas por conta da crise do coronavírus. Uma
rede que cresceu e, certamente, hoje cumpre o seu papel na defesa da
saúde das pessoas. Eu gostaria de votar SIM nesse projeto, voto SIM.
Acho importantíssimo nesse momento de crise. Tudo que as pessoas
precisam é de facilitação de suas vidas e seus negócios.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Dr. Yglésio vota SIM. Deputada Dra. Thaiza
Hortegal? Ausente. Deputado Felipe dos Pneus? Ausente. Deputado
Fernando Pessoa?

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Senhor
Presidente, primeiramente, eu queria parabenizar a atitude...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO- Deputado Fernando?

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA –
Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Se V. Exa. puder, me parece que V.Exa. está aí como passageiro
num carro em movimento, se V. Exa. puder parar para melhorar a
conexão, seria melhor. Agora voltamos a lhe ouvir. Voltamos a ouvir.
Repita por favor.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA –
Primeiramente, Senhor Presidente, eu queria parabenizar a Deputada
Daniella Tema pela atitude louvável que ela teve, e pedir a Deus que
abençoe ela e a toda sua família. Daniella faz política na nossa região.
E dizer que estamos orando por ela, estimamos melhoras para ela e que
Deus abençoe a família dela. Como também, Senhor Presidente, desejar
boas-vindas ao nosso amigo Marcos Caldas, amigo e companheiro de
luta. E votar SIM, Senhor Presidente, nessa medida importante que o
Governador Flávio Dino tem feito ao nosso estado. Agora melhorando
ainda mais aos pequenos comerciantes, aos microempresários. E é de
grande relevância esse projeto, então, votamos SIM. Senhor Presidente,
eu queria levantar também uma tese que já vi alguns deputados aqui
levantando, inclusive o Deputado Dr. Yglésio, sobre a questão das
universidades e das escolas particulares. Temos recebido várias
mensagens de universitários que falam que não está tendo aula nesse
momento. E aí eles queriam que nos manifestássemos a respeito desse
assunto na Assembleia, pedindo que as universidades possam cobrar
parte apenas das mensalidades, tendo em vista que não está tendo aula
nesse período que estamos passando, período muito ruim, um período
que todos estamos sofrendo muito, que é a questão do coronavírus,
essa pandemia que tem assolado nosso estado e nosso país. Satisfeito,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Hélio Soares? O deputado Fernando Pessoa votou
SIM. Deputado Hélio ausente. Deputado Paulo Neto? Deputado Paulo
Neto ausente. Deputado Leonardo Sá conseguiu conectar? Não.
Deputado Paulo Neto está online. Deputado Leonardo como vota?

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ – Voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O deputado Leonardo Sá vota SIM. Deputado Paulo Neto
está online? Deputado Paulo?

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO - Voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Vota SIM. Depois, faça um ajuste na câmara porque está
aparecendo só a parte final da sua cabeça. Agora sim. Votação encerrada.
Então, senhores deputados, antes de anunciar o resultado, na próxima
sessão, vamos ver se conseguimos encontrar um mecanismo mais ágil,
atendendo aí as observações dos deputados Glalbert Cutrim e Wellington
do Curso. Medida Provisória nº 308, aprovada com 39 votos SIM, 03
ausentes. Segundo item da pauta: Medida Provisória nº 309, de autoria
do Poder Executivo (lê). Na sessão anterior, aprovamos uma medida
provisória que incluía esses produtos na lista da cesta básica e reduzia
o ICMS de 18% para 12%. Naquele mesmo dia, ou na véspera, o Poder
Executivo conseguiu uma decisão judicial que é o que o autoriza a zerar
o ICMS nesses produtos. Por isso enviou nova medida provisória que
estamos apreciando agora. Como já inclusive discutimos esse tema,
peço que já votemos com objetividade. Iniciando a votação. Deputado
Adelmo Soares?

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES – Senhor
Presidente, voto SIM. Tudo bem por aí, não é?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Tudo bem, graças a Deus. Deputado Adriano?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Andréia Martins Rezende?

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MARTINS
REZENDE - Meu voto é SIM, Presidente. E aproveitar também para
desejar a plena recuperação da Daniella e que Deus lhe dê muita saúde,
minha amiga, e força. E parabéns pela sua transparência. Voto SIM,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Antônio Pereira?

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Senhor
Presidente, quanto à questão que Glalbert Cutrim colocou, eu acho de
grande importância. Existe aqui nesse aplicativo que estamos usando
que no SIM se levanta a mão. Seria uma das maneiras de fazer o voto
SIM. Então o Paulo Marcelo pode fazer esse estudo e explicar aos
colegas. Existe esse hábito este meio de levantar a mão. Então,
levantando a mão, seria um SIM, por exemplo. Voto SIM, Senhor
Presidente, pelo projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Ariston?

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO – Eu voto
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 - Meu
voto é SIM, mas eu gostaria, pelo motivo de, antes dessa sessão de ter
sido marcada, eu teria agendado um outro compromisso, mas eu não
gostaria de deixar de consignar os meus votos em todas as outras
proposições. Eu acho que não consigo terminar a sessão. Então eu
também gostaria de deixar meu voto consignado SIM do projeto de
Resolução 23, que trata da compra das cestas básicas. E eu acho que é
extremamente importante para esse momento tão necessitado que as
pessoas estão vivendo, então eu acho que é muito importante. O Projeto
de Lei nº 083 eu também gostaria de consignar o meu voto SIM, Senhor
Presidente. Eu gostaria de pedir que senhor me permitisse fazer essa
votação porque realmente eu preciso me ausentar da sessão. E o projeto
do Deputado Ciro Neto, que trata a respeito da transferência de recurso
fundo a fundo, acho que é extremamente importante neste momento
em que há uma necessidade de que o Estado possa conveniar e deve
conveniar com as prefeituras no sentido de facilitar também que aquelas
prefeituras que não estejam regulamentadas no seu processo, para que
possam também ser conveniadas. E, claro, também votar SIM no Decreto
de Calamidade Pública da nossa cidade de Bacabal. Realmente estamos
vivendo aqui além da apreensão com relação ao Covid-19, mas também
temos aqui uma enchente dolorida para o nosso povo e esse projeto é
extremamente importante que seja decretado estado de calamidade da
nossa cidade para que o gestor possa utilizar e tendo a sua segurança
jurídica para poder operacionalizar as ações que precisam ser feitas
nesse combate. Peço desculpas, mas eu precisava consignar esses meus
votos, eu espero que a Mesa atenda esse meu pedido. Um grande
abraço, vou ter que me ausentar da sessão. Abraço a Daniela também,
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espero que se recupere rápido, que Deus possa abençoar todos nós.
Marcão, um abraço, meu irmão. Seja bem-vindo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Carlinhos, os seus votos nos itens posteriores,
quando V. Ex.ª não mais estiver na sessão, não vão poder ser
contabilizados. Mas já está feito o registro de suas manifestações
favoráveis aos temas sobre os quais V. Ex.ª dissertou. Deputado César
Pires?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, que
Deus abençoe todos nós. Eu também quero... até imaginei que a Daniella
não participaria por questões óbvias dessa reunião de hoje, mas eu
quero também saudá-la e desejar a Daniella de forma gratuita todo o
respeito e carinho que eu tenho por ela e também pelo Tema, toda a
paz, toda a felicidade, toda a saúde do mundo. Quero também desejar
um bom retorno para o Marcos Caldas, um amigo, que eu tenho certeza
que o Marcos vai contribuir muito pelo seu dinamismo, sobretudo,
pela forma liberal com que ele travava durante os anos que nós
convivemos. Presidente, eu até fico feliz com comportamento que está
tendo o Brasil e sobretudo o Legislativo com essa situação que que nós
estamos vivendo. Ontem, eu assisti a uma entrevista do Pedro Paulo,
que é do DEM, que é o Relator do Plano Mansueto que vai causar um
equilíbrio fiscal, mas ele alertava também das dificuldades que vão ter
os estados e sobretudo os municípios com a ausência de movimentação
de renda, das empresas, tudo. O Estado está fazendo a sua parte aí por
cada secretaria já começando a desonerar algumas situações de
pagamento dos impostos, mas... a miséria de todo o povo brasileiro
traz junto com ela também um olhar novo, o Plano Mansueto que
entrou no dia 4 de junho do ano passado, que criava o equilíbrio fiscal,
onde o Maranhão está incluso que vai permitir que o Maranhão com
outros Estados brasileiros passe a poder também não ser desincluído
da letra C, mas que possa ter o Estado como financiador, como avalista
de qualquer empréstimo que ele vai fazer, o que significa isto? Significa
que o Estado pode tirar empréstimo que não podia com juros
extremamente baixos e parte deles com certeza pode utilizar diante do
coronavírus, o rolamento das dívidas tanto dos municípios quanto dos
Estados, vai ser permitido também pela Lei Mansueto. Mas agora
mesmo, eu recebi aqui de um promotor dizendo que ingressou com
uma Ação Civil Pública contra o Estado que o Estado não está, eu diria
para você, alocando os recursos necessários justamente em função do
que o deputado Ciro Neto propôs e nós vamos apoiar para os idosos.
Então é um risco que a gente corre muito de dar todo esse aval nacional
para os Estados, para os municípios, mas devemos também em
contrapartida começarmos a olhar um pouco da fiscalização. Fico feliz
com a questão do Ministério Público tomou atitude como deve ser
tomada e cabe a nós também, se nós avaliamos como toda essa situação
e dando todas essas condições para o Estado, não podemos perder de
vista o nosso mister, nosso pressuposto básico da nossa existência,
que é justamente de fiscalização. Não é esse mar de rosas a saúde que
se vê por aí, é muito fácil quando você vai no interior, você entra em
contato com o prefeito, com o secretário de educação, você vai ver que
não é o mar de rosas. Espero que venha a ser, o Estado agora não vai
pagar suas dívidas, vai ter direito a tirar empréstimo que não tinha, vai
poder ter processo de compensação, tem a carta branca agora avalizada
por todos nós, deputados, mas é precisa também que o estado faça sua
parte, não pode continuar a vida toda só reclamando do Governo
Federal sem que ele dê a contrapartida também para os municípios.
Fica aqui o meu apoio voto e votarei sempre, votei na CCJ e vou votar
aqui, mas continuo alertando: é preciso que um ano de política
precisamos estar mais atentos ainda, foi o que fez agora o Ministério
Público com cuidado com os idosos e, segundo ele, o Estado prevaricou.
Meu voto é SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Eu quero aproveitar para agradecer as comissões, CCJ, os
seus membros que têm sido muito solícitos e rápidos na análise dos

temas, assim como a Comissão de Saúde que precisou reunir também
ontem para apreciar projetos e ainda a Comissão de Orçamento e a
Comissão de Administração, todos com muita presteza levando em
consideração a importância dos temas em apreciação. Deputado Ciro
Neto?

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO – Eu voto SIM,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Daniella Tema?

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – Eu gostaria
de agradecer todas as palavras aí dos colegas deputados, não só aqui
durante a sessão, mas todas as mensagens e os telefonemas que tive de
apoio, não só dos colegas deputados, mas de todos os maranhenses
que, de alguma forma, demonstraram carinho e solidariedade nesse
momento, não é fácil realmente você se expor dessa forma, mas eu não
poderia ter tido uma outra atitude a não ser, ser transparente, e usar
nesse momento para alertar as pessoas dentro do nosso Estado do
Maranhão, as pessoas Brasil afora, do quanto é importante realmente
nós seguirmos as orientações da OMS, nós estarmos, de fato, em casa,
a única forma de nós combatermos esse vírus é por meio do isolamento
social, é atendendo as orientações da Organização Mundial de Saúde,
do Governo do Estado. Então, eu faço desse momento difícil para
mim, mas eu uso dele realmente para alertar as pessoas, para dizer que
esse vírus está mais perto do que a gente imagina, que ninguém está
livre dele, eu sou uma pessoa jovem, saudável, graças a Deus, eu não
apresentei maiores sintomas, não tive complicações, espero não ter
até aqui, graças a Deus. Então, além de agradecer, eu deixo esse alerta
aqui para as maranhenses, por favor, quem puder ficar em casa, quem
puder atender as orientações da Organização Mundial de Saúde, por
favor, faço isso porque não é brincadeira, também não é fácil você estar
isolado de toda a sua família, como eu estou, em casa, mas dentro de
um quarto, isolada, sem ter contato com ninguém. Então, eu deixo aqui
esse apelo aos maranhenses. E meu voto é SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Daniella, vota SIM. E deixa uma importante
mensagem para todos que estão nos assistindo, para que tenham
cuidado, porque a situação é realmente muito séria e a forma mais
eficiente, além dos cuidados de higiene já recomendados, é o isolamento,
até que passemos por essa fase mais perigosa e de maior índice de
contaminação. Deputada Detinha.?

A SENHORA DEPUTADA DETINHA - Com certeza da
Daniella, como sempre, uma mulher guerreira não poderia esperar
menos, essa força que ela passa para a gente, do sorriso. Mas realmente,
Daniella, força, pode ter certeza que estamos orando por você e vamos
ter também o nosso cuidado com nossas famílias, esse realmente é o
nosso recado. Meu voto é SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Dr. Leonardo Sá?

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ – Presidente,
eu gostaria de votar SIM. Gostaria aqui de deixar o recado de apoio a
nossa amiga deputada Daniella Tema, que ela tenha boa recuperação e
que todos os maranhenses, todos os colegas deputados estão torcendo
pela sua recuperação, que Deus lhe ilumine e que sigamos todos a
recomendação que a gente vem falando há mais de 15 dias, para
diminuirmos a taxa de contaminação e transmissão. Devemos sim fazer
o isolamento social e com certeza conseguir vencer essa grande batalha.
Voto SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Doutor Yglésio?
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O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Senhor Presidente,
voto SIM.

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

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO -
Voto SIM. E quero dizer a você Daniella, que Deus vai continuar lhe
ajudando e V. Exa., com muito orgulho para nós, mulheres, nos
representa pela bravura, firmeza, competência e o Senhor vai lhe ajudar.
Voto SIM, Senhor Presidente.

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

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE - Eu
voto SIM, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Senhor
Presidente, eu voto SIM. Mas apesar da diretriz, como alguns deputados
aí têm feito alguns breves comentários, queria apenas prestar contas
com a Casa e principalmente com os cidadãos, consumidores e
consumidoras. Nós entramos com uma ação civil pública, ontem, em
face de todas as faculdades privadas, com atuação no Estado do
Maranhão. Não importa em qual cidade, se está dentro do Maranhão,
em qualquer um dos 217 municípios do Estado, nós vamos acionar. Na
verdade, já acionamos ontem, o processo já está na Vara de Interesses
Difusos e Coletivos no sentido de garantir a esses universitários, alunas
e alunos, um abatimento no preço, um abatimento na mensalidade,
pois o contrato que fora firmado foi um contrato presencial. Em algumas
instituições, não ouve investimento de melhoria do ensino à distância,
pelo contrário, tem aulas até pelo WhatsApp. Então é necessário que
a gente priorize o processo do ensino e aprendizagem, garanta um
acesso à educação a essas crianças, a esses universitários, a esse público.
E é por isso que ingressamos com essa medida para que tenha o
abatimento nas mensalidades. Ainda mais porque as faculdades fechadas
tiveram a redução no seu custo, tiveram aí uma redução de energia
elétrica, uma redução nos materiais de limpeza, uma redução nos gastos
operacionais e os consumidores tiveram um aumento com o acesso à
internet, com o aumento do consumo de energia elétrica e é por isso
que é justo um abatimento proporcional nessas mensalidades. Destaco
também à Casa que pela Comissão de Educação da Assembleia, eu
como Presidente, nós também estamos analisando outras situações,
como a situação das creches, a situação do transporte escolar, a situação
do reforço escolar, que são contratos em que os pais podem suspender
de forma imediata esses contratos, mas nós recomendamos sensibilidade
no diálogo com essas empresas. Quem sabe, quem pode manter o
pagamento é importante que mantenha para não virar falência dessa
micro e pequena empresa. Também tem as situações relacionadas às
escolas em tempo integral, naquilo que pertine à questão da educação,
se for veiculada pelo ensino à distância, conforme o MEC autorizou,
deve haver o pagamento, deve-se continuar realizando o pagamento.
Mas na parte da integração, da recreação nessa parcela do contrato
pode se suspender o pagamento, pode suspender essas cobranças, que
nós recomendamos que, apesar da ação civil pública, que os pais
busquem a escola para negociar essas parcelas. São essas as prestações
de conta, Senhor Presidente, e, mais uma vez, eu repito que o meu voto
é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Edivaldo Holanda?

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Senhor
Presidente, cumprimentar V. Exa. que não fiz no meu primeiro voto, na
ânsia de fazer rápido e da votação, cumprimentar todos os
companheiros, o deputado Marcos Caldas, dar boas-vindas a ele. E a
minha companheira de bancada Daniella Tema, desejar a ela pronta
recuperação e dizer para ela o que o salmista diz no Salmos 125:
“Aqueles que confiam no Senhor são como montes Sião, que não se
abala, mas permanece firme para sempre”. Deus abençoe V. Exa.,
Daniella, e lhe dê plena recuperação. Voto SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Edson Araújo?

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO – Presidente, a
exemplo dos meus pares, também gostaria de desejar uma rápida
recuperação a Deputada Daniella Tema, e pedir que Deus lhe ajude.
Com certeza ela vai se recuperar muito bem. E também desejar boas-
vindas ao companheiro Marcos Caldas à nossa Assembleia Legislativa.
(Inaudível) na Assembleia. E meu voto é SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fábio Macedo?

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Meu voto é
SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Felipe dos Pneus? Ausente. Deputado Fernando
Pessoa?

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Senhor
Presidente, voto SIM. Senhor Presidente, queria lhe parabenizar, mais
uma vez, pela medida das cestas básicas que estão sendo compradas
pela Assembleia Legislativa do Estado no seu comando.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Obrigado, Deputado Fernando. Deputado Glalbert Cutrim?

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Voto
SIM, Presidente.

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 – Voto
SIM, Presidente.

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Marcos Caldas?

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – Queria
abusar do tempo, mas só sendo rápido, queria fazer um agradecimento
aos companheiros Rafael Leitoa, Roberto Costa, Zé Inácio, Zito Rolim,
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Fernando Pessoa, Carlinhos Florêncio, César Pires, Edivaldo Holanda
e Edson Araújo pelos cumprimentos. Agradecer a eles e dizer também
para a Deputada Daniella que nós estamos todos passando para desejar
muita saúde para ela. Meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Paulo Neto?

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO – SIM.

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

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, saudar também ao deputado Marcos Caldas que retorna
a esta Casa. Que seja um período de bastante produtividade, bastante
atuação, mesmo com essa rotina modificada. Bem-vindo, Deputado
Marcos Caldas. Meu voto é SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael Leitoa?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Voto SIM,
Senhor Presidente,

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Ricardo Rios?

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS – Voto SIM,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rigo Teles?

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES - Senhor Presidente,
quero saudar o Deputado Marcos Caldas pelo seu retorna a esta Casa
legislativa, pela sua experiência e agradecer e parabenizar o Governador
pelo seu trabalho em baixar o ICMS dos produtos, para a contenção do
coronavírus, de todos esses produtos da cesta básica. Uma ação do
Governador que deve ser parabenizada. E, mais uma vez, meu voto é
SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rildo Amaral?

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Eu voto SIM,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Roberto Costa?

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Presidente,
eu voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Vinícius Louro?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Eu queria
aqui também dar as boas-vindas ao Deputado Marcos Caldas, conhecido
como Marcos Play. Dizer que seja bem-vindo à Assembleia Legislativa
novamente. O Deputado Marcos Caldas já foi Presidente da Assembleia
Legislativa, já foi Governador do Estado do Maranhão. Tive a satisfação
de acompanhá-lo na cidade de Brejo, nessa grande eventualidade, quando
esteve à frente do Governo. E dizer que realmente V. Exa. já fez a
história do Estado do Maranhão e ainda continua fazendo. E o meu
voto é SIM, Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, demais pares, o meu voto é SIM. Eu quero fazer só
um registro de que, na semana passada, nós havíamos já apresentado,
ou melhor, no início da crise da pandemia, nós já havíamos feito uma
Indicação, inclusive está nesse Diário de hoje, Indicação nº 509. Nós
solicitávamos ao Governo do Estado que pudesse reduzir ou zerar os
impostos desses produtos da área médica. E, para a nossa alegria, na
semana passada, nós votamos a Medida Provisória nº 303 e a redução
da alíquota de 18% para 12%. E, hoje, estamos mais uma vez votando
a Medida Provisória nº 309 em que o Governo isenta os impostos,
ICMS desses produtos. Então, para a nossa alegria, a nossa Indicação
ser acatada pelo Governo do Estado. E apresentamos também uma
outra Indicação ao Governo, dentre várias que já apresentamos, uma
outra Indicação ao Governo do Estado, que é com relação ao
postergamento para que o ICMS de todos os produtos do Estado do
Maranhão seja postergado por 3 meses. Além disso, solicitamos também
que o governo do Estado pudesse reduzir ou zerar também o ICMS da
energia elétrica e dos combustíveis, principalmente da energia elétrica
que há um consumo nesses períodos que as pessoas estão no isolamento
e na quarentena. Mais uma vez, Presidente, meu registro o voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wendell Lages?

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES - Voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Zé Gentil?

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL - Voto SIM, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado José Inácio?

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Voto SIM, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Zito Rolim?

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM - Voto SIM, Senhor
Presidente. Eu gostaria também de dizer que eu concordo com as
sugestões do meu colega irmão Deputado Glalbert Cutrim, e Deputado
Wellington do Curso com relação a possibilidade de reduzir um pouco
mais o tempo, não que a gente não esteja disposto a ficar até o dia
inteiro, se for necessário, mas para que não torne muito monótono, a
gente reduzir o tempo para essas votações.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Zito, estamos aqui vendo a forma de atender a
sugestão. Vou chamar novamente os ausentes. Deputada Dra. Thaiza
Hortegal? Ausente. Deputado Felipe dos Pneus? Ausente. Deputado
Hélio? Ausente. Encerrada a votação, 39 votos. Medida Provisória nº
309 aprovada com 39 votos SIM, 3 Ausentes. Próximo item da pauta,
terceiro item. Projeto de Decreto Legislativo nº 004, de autoria da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que aprova o pedido
de reconhecimento do estado de calamidade pública no município de
Bacabal, com parecer favorável oferecido pela CCJ, sob a relatoria do
Deputado Ricardo Rios. Como vota o Deputado Adelmo Soares? Parece
que a conexão do Deputado Adelmo caiu, em seguida, o chamaremos
novamente. Deputado Adriano?
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O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Meu voto é SIM,

Senhor Presidente.

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

A SENHORA DEPUTADA ANDREIA MARTINS
REZENDE – SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Antônio Pereira?

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – SIM,
Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO – Voto SIM,
Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – SIM, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Carlinhos Florêncio. Deputado Carlinhos Florêncio
manifestou a necessidade de se ausentar da Sessão e pediu que deixasse
consignado o voto favorável neste projeto de Decreto Legislativo. Não
contará como voto para esta votação, mas vai constar da Ata. Deputado
César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – SIM, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado César vota SIM. Deputado Ciro Neto.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Daniella Tema.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – Meu voto
é SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputada Detinha.

A SENHORA DEPUTADA DETINHA – Meu voto é SIM,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Dr. Leonardo Sá.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ – Voto SIM,
presidente. Só gostaria aqui de mandar um abraço de felicitação, que
ainda não tinha feito, ao Deputado Marcos Caldas que retorna à
Assembleia Legislativa. Deputado, um grande abraço.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Dr. Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Voto SIM.

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

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO –
Voto SIM, Presidente. E quero dar um abraço a Marcos Caldas, que
nós estamos dois mandatos juntos, feliz com a bravura e coragem.
Parabéns!

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

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE –
SIM, Senhor Presidente. E também quero desejar toda sorte, que Deus
abençoe o deputado Marcos Caldas, que ele, com a sua alegria, vai,
com certeza, nos contagiar mais ainda.

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

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, eu voto SIM, e aproveito a oportunidade para parabenizar
o Deputado Marcos Caldas por fazer parte desse time, por estar de
volta à sua Casa e de volta à Assembleia.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Edivaldo Holanda?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Felipe dos Pneus? Ausente. Deputado Fernando
Pessoa?

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Glalbert Cutrim? Pode ter tido algum problema na
conexão, daqui a pouco, chamaremos novamente. Deputado Hélio
Soares? Ausente. Deputada Mical Damasceno?

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Voto
SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Neto Evangelista?

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA –
Desejando as boas-vindas ao colega e amigo Deputado Marcos Caldas.
Presidente, voto SIM.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO – Deputado Othelino Neto, eu voto SIM. Deputado Pará
Figueiredo?

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO – Primeiro,
eu quero desejar boas-vindas ao deputado Marcos Caldas, que tenha
um excelente mandato e meu voto é SIM, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Marcos Caldas?

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – Aproveitar
e agradecer as palavras do deputado Marco Aurélio, do deputado Rigo
Teles, do deputado Vinícius Louro, deputado Leonardo Sá, deputada
Cleide Coutinho, deputada Helena Duailibe, deputado Duarte Júnior,
deputado Neto Evangelista, deputado Pará. Voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Paulo Neto?

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO – Senhor
Presidente, eu voto SIM. E desejo ao deputado Marcos Caldas que
também nos ajude, o Baixo Parnaíba, com as suas propostas de votação.
Seja bem-vindo, deputado.

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

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS – Voto SIM,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rigo Teles?

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Senhor Presidente,
meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rildo Amaral?

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Senhor
Presidente, também dou as boas-vindas para o amigo Marcos Caldas e
que meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Roberto Costa?

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Presidente,
eu voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Vinícius Louro?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Eu voto
SIM, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, eu voto SIM. Seja bem-vindo, Marcos Caldas. E saúde
longa, vida longa a nossa amiga Daniella Tema,

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wendell Lages?

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES – Voto SIM,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Zé Inácio?

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Senhor Presidente,
em rápidas palavras eu quero aproveitar a oportunidade para destacar
um ponto que eu não tratei quando da apreciação do reconhecimento
de calamidade pública no município de São Luís. Essa situação de
Bacabal é a mesma situação. V. Exa. até chegou a fazer um
questionamento se todos os municípios teriam também esse mesmo
direito de solicitar a Assembleia Legislativa. A princípio cabe a nós
aprovar, reconhecer o estado de calamidade pública do Estado do
Maranhão, encaminhado pelo Governo do Estado. Mas, o artigo 65,
da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Complementar n.° 101, diz
que: cabe a Assembleia Legislativa reconhecer o estado de calamidade
pública nos municípios. Não somente a Câmara reconhecer, mas
sobretudo a Assembleia. Por quê? Porque esses municípios vão prestar
conta, ainda que estejamos autorizando, com reconhecimento da
calamidade, o gasto sem ficar limitado à Lei de Responsabilidade Fiscal,
ou seja, além do que está previsto na Lei Orçamentária Anual fazer
pagamento e empenho além do teto estabelecido, sem cometer crime
de responsabilidade fiscal, esses municípios vão ter que prestar conta
junto ao Tribunal de Contas do Estado. Então, para dar uma garantia
maior a eles, eles têm que ter esse reconhecimento da Assembleia
Legislativa do Estado, ou seja, além da Câmara Municipal, a Assembleia
tem que reconhecer para dar um respaldo maior a esses municípios, o
que eu quero dizer com isso? Que essa situação, que é inusitada, é uma
situação nova para todos nós, no Brasil e no Maranhão, pode ser que
vários outros municípios venham solicitar esse mesmo tipo de medida.
Eu só queria mesmo tentar não me alongar, fazer esse esclarecimento,
porque outros municípios podem inclusive fazer esse mesmo pedido,
e, infelizmente ou felizmente, nós temos estar preparados para avaliar
a demanda de outros municípios, era essa a minha consideração, o meu
voto é SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Zé Gentil?

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL – Senhor Presidente,
eu quero desejar ao deputado Marcos Caldas, o retorno a esta Casa, a
sua felicidade. E o meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Zito Rolim?

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM - Voto SIM, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Vou chamar novamente os deputados ausentes. Deputado
Adelmo Soares? Ausente. Deputado Carlinhos Florêncio? Ausente.
Deputada Dra. Thaiza Hortegal? Ausente. Deputado Felipe dos Pneus?
Ausente. Deputado Glalbert Cutrim? Deputado Glalbert? Deputado
Deputado Professor Marco Aurélio?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael Leitoa?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Voto SIM,
Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO – Deputado Hélio Soares? Ausente. Deputado Roberto Costa?
Acho que pulei o Deputado Roberto Costa, na hora de fazer a chamada.
Deputado Rafael Leitoa?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Voto SIM,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Roberto Costa? Problema com a conexão, mas já
voltou. Deputado Roberto que ligou dez vezes ontem para votarmos
esse projeto na Ordem do Dia, não podia deixar de votar.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – De jeito
nenhum, Presidente. Eu quero dizer ao senhor, que nós votamos esse
projeto, principalmente pela necessidade que nós temos hoje aqui na
cidade, de alagamento. É uma prioridade hoje de Bacabal, nós temos
cerca de mil e quinhentas pessoas já desabrigadas, aqui dentro do
município, que estão precisando exatamente desse apoio, inclusive do
governo do Estado, do governo federal. A Prefeitura de Bacabal, por
meio do prefeito Edvan Brandão, tem feito um esforço muito grande
no sentido de garantir nesse suporte, tanto em relação ao COVID,
como a questão dos desabrigados e o H1N1. Então, nós estamos
exatamente nesta luta e contamos com o apoio da Assembleia Legislativa
e de todos os colegas que sabem dessa dificuldade que o Maranhão tem
passado e Bacabal também, como outros municípios também. E nós
não poderíamos, de forma nenhuma, deixar de aprovar. Fazer esse
pedido à Assembleia e pedir a aprovação de todos os colegas em nome
do povo de Bacabal, em nome do Prefeito da cidade, dos nossos
vereadores, porque é um momento de muita dificuldade que nós estamos
vivendo aqui. Eu estou aqui em Bacabal. Eu quero, inclusive, dizer,
Presidente, que esta Sessão hoje, esse momento aqui está passando ao
vivo pela TV Difusora de Bacabal, porque é de interesse do público
dessa cidade. E todos nós estamos agradecidos pelo apoio da Assembleia
Legislativa, pelo apoio do Senhor Presidente, que manteve os contatos,
solicitando também esse pedido e que nos atendeu prontamente.
Agradeço a todos os colegas que estão dando este apoio para a cidade
de Bacabal também decretando essa necessidade de termos um decreto
também em função de todos esses problemas estruturantes do tempo,
de chuva, de rio e que têm levado muito sofrimento para toda a nossa
população. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Roberto, já vamos encerrar a votação. Nossa
solidariedade à população de Bacabal pelo momento de dificuldade
por que está passando e que o Prefeito tenha as condições jurídicas
para fazer as intervenções necessárias para diminuir o sofrimento da
população de Bacabal. Contem sempre com nossa absoluta
solidariedade. Não só a minha, mas certamente de todos os deputados
estaduais do Maranhão. Votação encerrada. Aprovado com 36 votos
SIM, 6 ausentes. Quarto item da pauta: Projeto de Resolução
Legislativa 23/2020, de autoria da Mesa Diretora, (lê). Como vota o
Deputado Adelmo Soares? Ausente. Como vota o Deputado Adriano?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
em primeiro lugar, eu gostaria de dar as boas-vindas ao Deputado
Marcos Caldas, que, com certeza, com o seu espírito combativo, vai
enaltecer e contribuir para essa legislatura. Senhor Presidente, quero
também lhe parabenizar por esse esforço, essa iniciativa de comprar
essas cem mil cestas básicas, de extrema importância para a nossa
população. Pessoas de todo o estado estão me ligando com muitos
problemas, pessoas passando até fome. E essas cestas básicas,
certamente, vão ajudar milhares e milhares de família. Parabéns. E o
meu voto é pela aprovação da Resolução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Andréia Martins Rezende?

A SENHORA DEPUTADA ANDREIA MARTINS
REZENDE – O meu voto é SIM, e um “sim” com muita satisfação,
porque eu achei uma atitude excelente. E espero que a gente realmente
consiga amenizar um pouco as nossas famílias mais carentes. Um
abraço ao Deputado Marcos Caldas, extensivo a toda a sua família, e
seja muito bem-vindo. O meu voto é SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Antônio Pereira?

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Senhor
Presidente, amizade, companheirismo e combatividade são
características do Marcos Caldas. E eu quero desejar boas-vindas a ele
e que ele continue representando, como sempre fez, a sua região. Seja
bem-vindo, meu amigo. É com louvor que eu voto sim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Ariston?

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO – Senhor
Presidente, primeiramente, quero parabenizar a sua grande atitude
humana de ter comprado essas cem mil cestas. Parabéns. Meu voto é
SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Arnaldo Melo?

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Parabéns
pela iniciativa, Senhor Presidente. Meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Carlinhos Florêncio. Ausente. Deputado César
Pires?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - É favorável,
Presidente, muito favorável. Até porque o único caminho que a Oposição
tem em alguma coisa é quando a Assembleia faz. Meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Ciro Neto?

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO - Presidente, gostaria
de deixar aqui consignado os meus parabéns. Mais uma vez o senhor
marcando a sua gestão à frente da nossa Casa Legislativa, mostrando a
sua preocupação com o povo do Maranhão. Meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputada Daniella Tema?

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – Senhor
Presidente, eu gostaria, inicialmente, de lhe parabenizar por essa
brilhante iniciativa, assim como parabenizar também todos os colegas
por lhe acompanharem nessa iniciativa em benefício dos nossos
maranhenses. Nós sabemos que o momento é de muita dificuldade
para muitos. Eu também tenho recebido inúmeras mensagens através
das minhas redes sociais de pessoas externando as suas dificuldades
nesse momento difícil. Então, para mim, é motivo de muita alegria
poder dar esse SIM aqui, hoje. Meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO -Deputada Detinha?

A SENHORA DEPUTADA DETINHA - Desejo boas-vindas
ao nosso Deputado Marcos Caldas. Dizer que meu voto é SIM.
Parabenizar, Senhor Presidente, por mais uma conquista sua. E eu
posso dizer que realmente foi uma luta. Eu sei, como parlamentar, que
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nunca foi fácil conseguir esse grande feito pela Assembleia. E dizer que
estou feliz. Como todos os nossos deputados aí mesmo falaram, muita
gente nos procurando, muita gente querendo dar essa contribuição. Eu
sei que não vai solucionar tudo, mas a gente vai poder ajudar. Isso me
deixa muito feliz e meu voto é SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Dr. Leonardo Sá?

O SENHOR DEPUTADO LEONARDO SÁ - Voto SIM,
Presidente Othelino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Dr. Yglésio?

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Voto SIM,
Presidente.

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

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO -
Voto SIM e muito contente e muito feliz de estar fazendo parte dessa
Casa agora, quando nós podemos tomar decisões que são importantes,
sim, apesar de não resolver todos os problemas, mas mostra que nós
estamos também decididos a ajudar da melhor possível nosso povo.
Voto SIM.

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

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE – Eu
tenho que destacar duas virtudes que aconteceram com esse seu gesto.
Primeiro de competência, porque, muitas das vezes, nós gestores
queremos fazer uma coisa e não podemos fazer. Nós temos nossas
limitações. E V. Ex.ª buscou e encontrou alternativa para realmente
efetivar essa ação. E, segundo, sua humildade em ter feito de uma
forma igual, único modo com todos os 42 deputados. Isso é muito
bonito. Quando um não quer passar por cima do outro, quando um não
quer aparecer mais do que o outro. Parabéns, Presidente, meu voto é
SIM.

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

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente eu voto SIM e parabenizo toda a Casa por essa iniciativa.
E, com certeza, vamos nos esforçar para que essa ação chegue a cada
um que precisa, pois esse momento é um momento de união e de
esforço comum para ajudar aqueles que estão mais necessitados nesse
momento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Edivaldo Holanda?

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Senhor
Presidente, abraçar mais uma vez V. Ex.ª e parabenizá-lo por essa
iniciativa que vai ao encontro de milhares de pessoas. São cem mil
cestas básicas, são cem mil famílias carentes que precisam de um
estender de mãos neste momento. Mais uma vez, a visão de V. Ex.ª
estendida na direção certa, que é o povo carente do estado. Voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Edson Araújo?

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO – Presidente,
eu gostaria de fazer aqui um breve comentário. Nós temos em nosso
estado a Fecopema, que é Federação das Colônias de Pescador do
Estado do Maranhão, a legítima representante dos pescadores, fundada
em 1933, portanto, com quase noventa anos, vem prestando serviços
aos pescadores. Mas eu gostaria, nesse momento, quer dizer é uma
organização da sociedade civil, e eu gostaria de pedir a Vossa Excelência
e a todos da Mesa Diretora dessa Assembleia o apoio no sentido de
que essa federação possa receber uma cota dessas bolsas, dessas cestas
básicas que serão distribuídas através de um acordo e cooperação.
Suas filiadas são mais de cinco mil em nosso estado e que possam
distribuir aos pescadores, porque têm muitas famílias desabrigadas em
função das inundações que vêm ocorrendo em nosso estado do Rio
Itapecuru, do Mearim, Pindaré e vários outros rios em nosso estado.
Eu gostaria de pedir esse apoio a Vossa Excelência no sentido que essa
federação possa ter a oportunidade de participar da entrega dessas
cestas básicas, através realmente de um acordo e cooperação, para que
possa ajudar essas famílias de pescadores em nosso estado. Fora isso,
eu queria colocar, Presidente, dizer a Vossa Excelência que meu voto é
SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fábio Macedo?

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO - Em primeiro
lugar eu gostaria de parabenizar, Presidente, pela sua competência,
por todo o seu esforço e com muita alegria eu voto SIM, Senhor
Presidente. E estou muito orgulhoso pelo nosso Parlamento em poder
estar ajudando mais de 100 mil famílias no nosso Estado, neste momento
tão difícil que o nosso Estado passa. Muitos trabalhadores que são
diaristas e que não estão podendo trabalhar e com toda a certeza essas
cestas básicas vão chegar no melhor momento. Então parabéns a todos
os deputados que estão votando SIM e que Deus abençoe o nosso
Estado. E que a gente possa sair ainda mais fortalecidos e fortes no
nosso maior, que é nosso Deus.

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

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Senhor
Presidente, mais uma vez aqui parabenizar a V. Exa. que já fez uma
grande ação que foi a questão das ambulâncias que foram distribuídas
a quase todos os municípios, por indicação dos deputados, foi de
grande importância neste momento. E aí mais uma ação que a
Assembleia Legislativa está fazendo. V. Exa. com toda sua sensibilidade,
que são essas cestas básicas. Cem mil cestas básicas que serão entregues
em todo o Estado do Maranhão, os deputados estaduais também
podendo estar fazendo essas indicações. Senhor Presidente, eu lhe
parabenizo mais uma vez por essa ação. E agradeço em nome de todos
os maranhenses, agradeço em nome da nossa região aqui onde faço
política, região central do nosso Estado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Glalbert Cutrim?

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM –
Presidente, eu quero corroborar com as falas dos nossos amigos
deputados que já tocaram nesse assunto e parabenizar a V. Exa. mais
uma vez. Um gesto de grandeza nosso poder ajudar essas famílias que
estão precisando muito neste momento difícil que estamos passando e
tenho certeza que isso vai ser reconhecido, o nosso esforço como
homens públicos, homens e mulheres públicos que têm esse papel de
ajudar a população simples. Então eu parabenizo a V. Exa. e voto SIM.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO - Deputado Hélio Soares? Ausente. Deputada Mical
Damasceno?

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO –
Senhor Presidente, eu voto SIM. Mas antes eu quero aqui dizer que
vejo a alegria de todos os nossos colegas de ver a aprovação desse
projeto e quero aqui parabenizá-lo, eu acompanhei de perto a sua
ansiedade de querer ajudar, mas teria que ser feito de uma maneira
legal. E eu vi o seu esforço, o seu empenho, acompanhei isso e, com
certeza, se nós estamos aqui felizes e satisfeitos, felicidade maior será
na hora quando chegar na mesa o nosso povo que tanto precisa, né.
Então, parabéns, meu Presidente, e cada dia mais o senhor me
surpreende com suas ações. Essa Casa cada dia mais assim, eu
parabenizo todos nossos colegas que têm se empenhado, essa legislatura
é uma legislatura diferente para honra e glória do Senhor. Um abraço.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Outro abraço para V.Exa., deputada. Muito obrigado. Deputado
Neto Evangelista?

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Quero
fazer das palavras da Deputada Helena, as minhas palavras.
Parabenizando-o pelo papel de liderança que exerce nesse momento
que o Maranhão precisa da Assembleia Legislativa, e fazendo uma
coisa de comum acordo com todos os deputados. Importante a
Assembleia estar unida nesse momento, sem nenhum deputado estar
querendo passar por cima do outro, colocar a Assembleia numa situação
difícil, muito pelo contrário, V.Exa. coloca o seu papel de liderança
mais forte ainda, uma vez que faz aquilo de comum acordo com todos
os pares. Então, V.Exa., coordenou de forma exemplar, quero deixar
aqui os meus parabéns a V.Exa., a Assembleia Legislativa mostra que
não está preocupada apenas com aspecto político-eleitoral, mas está
preocupada com aspecto da sociedade, das pessoas que mais precisam,
uma vez que, de forma inédita, faz aquisição de cestas básicas para
entregar para as famílias que mais precisam. Particularmente, a
Assembleia tem muitos candidatos a prefeito, que nem podem entregar
cesta básica para as famílias, daí tira realmente todo aquele caráter
político. Mas, Senhor Presidente, fazendo essa observação, eu com
muito orgulho, voto SIM, para este projeto de resolução legislativa.

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

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO – Senhor
Presidente, primeiramente, eu queria lhe parabenizar pela atitude, pela
forma como conduz a Casa e como conduziu esse assunto. Meu voto
é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Marcos Caldas?

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – Eu voto
SIM. Na cidade do Brejo, às margens do Rio Parnaíba, onde, além
dessa pandemia, nós temos a questão dos ribeirinhos que estão passando
necessidade muito grande. Essas cestas básicas, com certeza, vão ajudar
muito a matar a fome do nosso povo. Também agradecer os parabéns
e os cumprimentos do Deputado Paulo Neto, do Deputado Rildo
Amaral, Wellington do Curso, Zé Gentil, Adriano Sarney, Andréia
Rezende, Antônio Pereira e Detinha. Meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Paulo Neto?

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO – Voto SIM,
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, essa iniciativa que foi buscada pela Assembleia Legislativa
do Maranhão, sob a sua liderança e com o apoio de todos os
parlamentares, é inovadora. Eu não vi nenhuma Assembleia Legislativa
de nenhum estado fazer algo semelhante. E o modelo inicial que havia
pensado seria a Assembleia entrar em uma contrapartida com o Governo
do Estado e garantir 200 mil cestas, os dois entes juntos. E o caminho
que Vossa Excelência buscou garantiu que o estado mantivesse as 200
mil e Assembleia estará comprando, a partir dessa votação e nos
encaminhamentos legais, mais 100 mil cestas. De modo que a previsão
inicial que eram 200 mil passam a ser agora 300 mil. Quer dizer que
mais famílias serão beneficiadas. Parabenizo Vossa Excelência,
parabenizo todos os parlamentares. E esse momento exige essa
sensibilidade de uma maneira muito responsável e de uma maneira
muito institucional, sem qualquer apelo ao oportunismo, mas de uma
maneira muito responsável que a Assembleia Legislativa, se porta nesse
momento, parabenizo V. EXª, o meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael Leitoa?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente,
eu voto SIM, V. EXª e como os demais colegas registraram essa
importante ação da Assembleia Legislativa, e faz um ato importante
nesse momento para o Estado e principalmente V. EXª que encontra aí
os meios legais ... é algo que é importante, não só para ... por colocar
como protagonismo inerente a importância da Assembleia Legislativa
do Estado, muitas vezes a população, principalmente nos interiores,
ou por exemplo, o abastecimento de longa distância da capital, não
acompanha as ações da Assembleia Legislativa, e V. EXª cada dia que
passa, procura fazer com que a Assembleia se capilarize por todo o
Estado do Maranhão. Então, parabéns, eu voto a favor da matéria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Ricardo Rios?

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS – Presidente,
parabéns pela iniciativa, é um gesto muito bonito para o nosso Estado,
mais um seu, e eu voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rigo Teles?

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES - Senhor Presidente,
eu, que faço parte da Diretoria da Unale, que representa todas as
cidades do país, conheço realmente todas as Assembleias dos Estados.
Eu quero aqui parabenizar a sua pessoa como líder desta Casa, como
Presidente. Eu acredito que foi a primeira Assembleia Legislativa de
todo o país que saiu à frente desta causa, porque são cem mil cestas,
são cem mil famílias que irão receber essas cestas básicas que estão
precisando nesse momento. Então, mais uma, vez parabenizo a sua
atitude e todos os deputados estaduais do Maranhão que deram o aval
a Vossa Excelência para que possa, de alguma maneira, conseguir
juridicamente uma maneira de, a partir de agora, adquirir essas cem mil
cestas e entregar à população do Maranhão. Então meu voto, com
muito orgulho, Senhor Presidente, é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rildo Amaral?

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Senhor
Presidente, em primeiro lugar, lembrar que na Sessão passada remota,
eu falava da sua inquietação em fazer as coisas em prol do legislativo
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bem ativo. E o legislativo tem sido mais do que ativo; tem sido proativo
não somente agora no estado, mas em todo o Brasil. Agora mesmo o
Deputado Rigo Teles dando o testemunho de que nenhuma outra
Assembleia do Brasil teve esse ato. E eu queria lhe parabenizar, Senhor
Presidente, mas, também, pela sua equipe técnica, pela sua equipe
jurídica, que procurou nesse momento, um momento muito especial,
realmente onde a excepcionalidade fala mais alto, onde a fome fala mais
alto, onde a necessidade fala mais alto. E parabenizo. O meu voto é
SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Obrigado, Deputado Rildo. Deputado Roberto Costa?

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Presidente,
eu, mais uma vez, dou um voto acho que importante a todos nós que
estamos aqui nesta Sessão, inclusive nesse item agora em relação à
compra de cestas básicas por parte da Assembleia, cerca de cem mil
cestas, para que a Assembleia possa também dar a sua contribuição
nesse momento de sofrimento, nesse momento de fome em função da
economia nossa no Brasil e do nosso Estado ter paralisado, os
municípios têm sofrido muito com isso, os vendedores ambulantes, os
vendedores que trabalham de forma informal. A gente sabe da
dificuldade. Nós estamos andando hoje aqui em Bacabal a gente sente
toda essa dificuldade das pessoas em função do seu sustento. Aqui nós
temos esse problema mais sério ainda em relação aos alagados aqui das
nossas comunidades do Rio Mearim que já saíram e tem mais de 1500
pessoas desabrigadas. E essa sua medida, Presidente, se equivale
também a medida que V. Exa. teve alguns meses atrás em relação à
aquisição de ambulâncias para que os deputados pudessem também
escolher os seus municípios para fazer a doação de uma ambulância. E
a minha eu fiz para a cidade de Bacabal. E quero dizer que meu voto
SIM cem vezes para que a Assembleia possa comprar essas cestas. E
quero também aproveitar e anunciar que, em função do momento de
dificuldade que a cidade de Bacabal passa, do sofrimento da nossa
população com essa questão do Covid, com essa questão dos
desabrigados, eu quero adiantar que todas as nossas doações das nossas
cestas básicas pela Assembleia Legislativa eu farei para a cidade de
Bacabal, porque nós precisamos atender os alagados, mas também
vamos atender as pessoas que estão sem emprego e não tem hoje uma
forma de sustento. E eu vejo o trabalho que o Prefeito Edvan tem feito
aqui nesse sentido. Estou me juntando a ele para fazer a as minhas
doações. Como deputado, eu terei direito pela Assembleia Legislativa
no sentido de atender a nossa querida cidade de Bacabal. Meu voto é
SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Vinicius Louro?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor
Presidente, eu, primeiramente, novamente quero lhe parabenizar pela
sua atitude de, hoje, a gente poder contribuir com a região do médio
Mearim, com a cidade de Pedreiras, Trizidela do Vale, onde a gente fez
um compromisso com a população. E, em nome do povo do Maranhão
e em nome do povo da região do médio Mearim, eu quero lhe agradecer
por hoje a gente ter essa expectativa. Como V. Ex.ª colocou, iremos
distribuir essas cestas básicas, principalmente nessas cidades tão
afetadas pelas enchentes, que são Pedreiras e Trizidela do Vale, somando
em mais de sete mil pessoas. E queria fazer uma ressalva, eu quero
parabenizar o Governador do Estado do Maranhão, onde as pessoas
que estão em ginásios de esportes, em abrigos fornecidos pelos
municípios estão sendo bem atendidas através das quentinhas oferecidas
pelo Restaurante Popular. Eu quero agradecer, porque foi um expediente
que nós fizemos junto com o Secretário da Casa Civil para que a gente
pudesse levar esse expediente das quentinhas para os desabrigados. E
nós também solicitamos junto ao Governo do Estado do Maranhão - e
V. Ex.ª contribuiu bastante e me ajudou para que a gente pudesse
somar - que essas cestas básicas viessem para os desabrigados e

chegassem. Então o Estado do Maranhão comprou mil cestas básicas
e está mandado mais mil cestas básicas agora para a cidade de Pinheiro
e Trizidela do Vale. É bem inferior, mas está ajudando bastante, haja
vista que as pessoas que estão no ginásio já estão se alimentando
através do Restaurante Popular. Então essas cestas básicas estão
chegando àquelas pessoas que estão nas suas residências, que foram
para residência de amigo, que foram para residências de familiares e
essas cestas básicas estão indo. Com as cestas básicas da Assembleia
Legislativa, Presidente, nós vamos contribuir mais ainda para que a
gente amenize o sentimento dessa população. Imaginemos nós aqui a
população fora das suas residências, vivendo com amigos ou familiares,
saindo do conforto dos seus lares, ainda mais nessa situação de
pandemia do coronavírus em todo o planeta. Então parabéns, Othelino,
a gente tem muito a te agradecer porque realmente vai melhorar muito
a vida aqui, vai amenizar o sofrimento. E eu queria contar que essas
cestas básicas foram um acordo do Deputado Estadual Vinícius Louro
para atender Trizidela do Vale e São Luís Gonzaga, que agora já chega
a mais de mil pessoas desabrigadas com as fortes cheias. Então é um
pleito nosso, do Deputado Vinicius Louro. Parabéns, Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, mais uma vez, bom dia a todos os pares. Eu quero
parabenizar a Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, a Mesa Diretora pela iniciativa e todos nós, Deputados.
Nós acompanhamos a sua luta para que pudesse viabilizar essa
distribuição pela Assembleia Legislativa, pelos Deputados. Todos nós
somos testemunhas. Todos nós acompanhamos a suas tentativas e
tratativas para que pudesse legalizar essa distribuição de cem mil cestas.
Serão cem mil cestas destinadas a todas as cidades. E, dessas cem mil
cestas, nós teríamos a destinação de duas mil e trezentas e oitenta por
cada Deputado. A nossa destinação é para a cidade de São Luís, para os
trabalhadores informais, a exemplo da Rua Grande, da Deodoro, bem
como também para motorista de aplicativos, motoristas de táxi e
também para a comunidade da Liberdade, que (inaudível) pessoas
desabrigadas que perderam as suas casa, e estão sozinhas por
destinação, além também das famílias que têm crianças, que têm pessoas
com doenças raras. Então, mais uma vez, parabenizar a Assembleia
Legislativa, em nome do Presidente Othelino, e todos demais deputados
pela sensibilidade desse momento. Senhor Presidente, só para finalizar,
nós solicitamos também ao Governo do Estado que, nos próximos
trinta dias, possa reabrir também todas as cozinhas comunitárias, os
restaurantes comunitários, para que possa vender, possa disponibilizar
para a população essas refeições no valor de um real, tanto para o
almoço, como para a janta. Uma solicitação, pedi apoio não só de
V.Exa., mas de todos os pares para que possa reabrir todos os
restaurantes populares em todo o estado do Maranhão. O meu voto é
SIM. E, mais uma vez, parabéns, Presidente Othelino, parabéns à
Assembleia. Eu sempre deixei bem claro, Presidente, que eu tenho
orgulho de ser deputado. Não tenho vergonha de ser deputado. Eu
tenho orgulho de ser deputado e pode ter certeza que, na legislatura
passada e na atual legislatura, sob a sua presidência, muito nos orgulha.
Mais uma vez parabéns, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wendell Lages?

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES - Presidente,
eu voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Zé Gentil?

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL- Senhor Presidente,
nesse momento em que todo o país se encontra nessa dificuldade, para
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mim não é surpresa essa sua atitude. Pelo conhecimento que eu tenho
da sua família, do seu pai, eu já sabia como o senhor agiria nesse
momento. Portanto eu tenho certeza que esse é o voto mais feliz que
eu dou. Meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Obrigado, Deputado Zé Gentil? Deputado Zé Inácio?

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Voto a favor da
resolução, Senhor Presidente. O meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Zito Rolim?

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM - Senhor Presidente,
a sua atitude, a sua iniciativa mais uma vez deixa claro o seu lado
humano. Lado que visa ajudar o próximo. V.Exa. tem demostrado isso
todas as vezes que o trabalho é direcionado, principalmente, para os
mais simples. Eu vi sua inquietação, a sua ansiedade, a sua angústia
para que fossem adquiridas essas cestas. Lógico, seu interesse, a sua
vontade é maior do que qualquer obstáculo. E, assim, foi conseguido
superar os obstáculos e serem adquiridas essas cestas para que a gente
possa não resolver 100% o problema, mas minimizar as dificuldades
de muitas famílias. Famílias de cidades que além da situação que estamos
vivendo com relação ao Covid-19, também a questão das enchentes
como também falou o Vinícius Louro, falou Roberto Costa, e todos os
deputados que fazem política na região ribeirinha. Aqui em Codó o
problema também são os dois: o Covid-19 e as enchentes. Mas essas
cestas que serão destinadas, a cota que pertence a mim, vamos distribuir
em Codó e outras cidades que também foram afetadas pelas enchentes.
E isso só vem a contribuir, minimizar as dificuldades dessas pessoas
que estão vivendo hoje, aqueles que por conta não das enchentes, mas
da situação que estamos vivendo em relação ao Covid-19, não têm
mais como trabalhar, aqueles diaristas, os autônomos, aquele que vende
churrasquinho, porque nem podem sair às ruas e mesmo que saia os
clientes não vão estar lá. Vai prevalecer aquela música do Raul Seixas.
O importante é que você tem bom senso e realmente se preocupa com
o próximo. O meu voto é SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Obrigado, deputado Zito. Vou chamar os ausentes novamente.
Deputado Adelmo Soares?

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES – Senhor
Presidente, tudo bem, eu estava ocupado aqui. Parabéns mais uma vez
pela sua iniciativa. O meu voto é SIM. Tomara que não demore muito
para a gente atender a população que está ansiosa para que a gente
possa contribuir com a vida deles, a ajuda. É claro que não vai resolver,
mas vai amenizar, com certeza. Um forte abraço aos amigos. Deputados
e deputadas, as eleições estão chegando, o tempo está esgotando, filiação
pertinho. Um forte abraço, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Obrigado, deputado Adelmo, um abraço. Deputado Carlinho
Florêncio? Ausente. Deputada Dra. Thaiza Hortegal? Ausente.
Deputado Felipe dos Pneus? Ausente. Deputado Hélio Soares? Ausente.
Encerrada a votação. Aprovada a Resolução com 38 votos SIM e 04
ausentes. Próximo item da pauta: Projeto de Lei nº 083, de autoria do
Poder Executivo, capeado pela Mensagem Governamental nº 071, que
institui no âmbito do Poder Legislativo o programa Farmácia Solidária,
(lê). Peço aos colegas deputados que a gente vote de forma objetiva
para que possamos concluir a sessão. Ainda resta mais um item a ser
apreciado. Deputado Adelmo Soares?

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES – Voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
voto SIM.

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 – Voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Ariston?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Arnaldo Melo?

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – SIM, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Carlinhos Florêncio? Ausente. Deputado César
Pires?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Ciro Neto?

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO – SIM, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Daniella Tema?

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Detinha? Deputado Dr. Leonardo Sá? Deputado
Dr. Yglésio?

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – SIM, Presidente.

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

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

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

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE –
Voto SIM, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO – Deputada Dr.ª Thaiza Hortegal? Ausente. Deputado Duarte
Júnior?

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Voto SIM,
Senhor Presidente, pela aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Edivaldo Holanda?

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Edson Araújo?

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO - Eu voto SIM,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fábio Macedo?

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Eu voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Felipe dos Pneus, ausente, deputado Fernando
Pessoa?

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Voto SIM,
senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Glalbert Cutrim?

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Voto SIM,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Hélio Soares, ausente. Deputada Mical Damasceno?

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO –
Senhor Presidente, esse Projeto aí é o 084, é?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – É o 083, cria o Programa Farmácia Solidária.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Ah
sim, voto SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Neto Evangelista?

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Voto
SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Othelino Neto, voto SIM, Deputado Pará
Figueiredo?

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO – Voto SIM,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Marcos Caldas?

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – Voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Paulo Neto?

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO - Senhor Presidente,
eu voto SIM, quero dar força a minha amiga Daniella Tema que ascendeu
nas cinzas, nós sempre vamos contar com Ele e vamos sair dessa,
Daniella, um abração. O meu voto é SIM, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, eu voto SIM, faço questão de destacar essa forma como
foi construída. O Deputado Yglésio, a própria mensagem governamental
apresenta que foi um projeto de lei indicado, de iniciativa do Deputado
Yglésio, e por ter vícios formais de iniciativa, o Governo agora envia,
e exatamente reconhecendo essa luta dele, faço questão de destacar
esse trabalho, porque às vezes, eu que já fui presidente da CCJ, às
vezes, há um vício de iniciativa e a pessoa busca de alguma forma, dá
um desgaste ao Governo, dizer que o Governo vetou, mas, de repente,
não reconhece a sua própria iniciativa e as atribuições até onde ele
pode ir, e, de repente, um bom diálogo, faz com que o Governo envie
de uma forma plena, e passe nesse momento a vir com a mensagem
governamental, que tem sim a marca do Deputado Yglésio, faço questão
de parabenizar o Deputado Yglésio, também o Governo do Estado,
meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael Leitoa?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Voto SIM,
Senhor Presidente, acho que minhas palavras faço a palavras do
deputado Marco Aurélio projeto importante e que, com certeza, vai
ajudar muito nesse momento que precisamos aí de toda a força possível
na questão dos medicamentos o Projeto da Farmácia Solidária.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Ricardo Rios?

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS - Voto SIM,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rigo Teles?

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES - Meu voto é SIM,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rildo Amaral?

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL - Senhor
Presidente, parabenizo o Deputado Yglésio que tem sido inquieto
também e é um excelente deputado, muito amado em São Luís,
parabenizo e voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Roberto Costa?

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Voto SIM,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Vinícius Louro?
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O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Voto SIM,
Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wendell Lages?

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES - Voto SIM,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Zé Gentil?

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL – Voto SIM, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Zé Inácio?

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Zito Rolim.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM - Voto SIM,
Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Vou chamar aqui novamente os ausentes, deputado Carlinhos
Florêncio, ausente, deputada Detinha?

A SENHORA DEPUTADA DETINHA – Voto SIM,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputada Detinha votou SIM, Deputado Dr. Leonardo Sá;
Deputada Dra. Thaiza Hortegal; Deputado Felipe dos Pneus, ausente;
Deputado Hélio Soares, ausente. Projeto de Lei aprovado com 38
votos SIM, 4 ausentes. E, de fato, foi bastante pertinente a observação
feita pelo Deputado Marco Aurélio e pelo Deputado Rafael Leitoa.
Este Projeto foi aprovado, de iniciativa do Deputado Yglésio, foi
aprovado por esta Casa, o Governador decidiu vetar em razão de
considerar que havia um vício de iniciativa, mas apresentou um projeto,
o próprio Executivo encaminhou o projeto para cá, fez inclusive a
Mensagem a referência ao projeto semelhante, apresentado pelo
Deputado Yglésio, e nós hoje temos alegria de aprovar e encaminhar à
sanção do Senhor Governador do Estado. Corrigindo foram 37 votos a
favor, 5 ausentes. Último item da nossa Ordem do Dia de hoje. Projeto
de Lei nº 084, de autoria do Deputado Ciro Neto (lê). Já com Pareceres
favoráveis da CCJ, da Comissão de Orçamento e da Comissão de
Saúde. Iniciada a votação. Deputado Adelmo Soares. Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Meu voto é SIM,
Senhor Presidente.

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

A SENHORA DEPUTADA ANDREIA MARTINS
REZENDE – Meu voto é SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Antônio Pereira?

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Senhor
Presidente, quanto à Deputada Daniella Tema, Deus reestabelecerá
sua saúde, a sua simpatia a todos ajudará. Em relação a esse projeto, eu
acho de grande importância, no passado recente, eu tive o prazer de
capitanear um projeto desta lei, que hoje é lei no Maranhão, a questão
de transferências de fundo a fundo, existia no Brasil, em nível federal,
mas não existia no Maranhão. E nós naquela época, em entendimento
com o Governo, fizemos essa lei, e foi aprovado e hoje eu vejo ela ser
flexibilizada. Eu acho que num momento muito importante, é correta
essa flexibilização, antes para você fazer um convênio de saúde com o
município tinha que ser por meio de convênio, não podia ser de
transferência fundo a fundo, e hoje eu vejo ser flexibilizada por meio
do projeto do deputado Ciro Neto, eu quero parabenizar o deputado
Ciro Neto e dizer que, com certeza, isso aperfeiçoa mais a lei ainda
para este momento vivido pelo Brasil e pelo mundo. 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? Ausente. Deputado César
Pires?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Que Deus
continue a abençoar a todos nós. Eu quero Votar SIM, e parabenizar o
deputado Ciro Neto, pela demonstração forte, está ligado às questões
municipais, mas eu queria fazer um alerta aos colegas... A Vale do Rio
Doce, ela depositou R$ 400 mil no Fundo do Idoso para o Estado e R$
400 mil no Fundo do Idoso para o município. O município está fazendo
a sua parte em LPI, ... vida e o estado fez o inverso, retirou os R$ 400
mil, agora com o Covid-19 e que me assusta, eu não falei antes, me
assustava muito esse modus operandi e continua justamente da questão
de publicização...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Chegue um pouco mais perto do microfone, deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Eu estou dizendo,
deputado, que a Vale do Rio Doce depositou 400 mil reais, no fundo
do ... na prefeitura .. no fundo do estado, o do município, eu tenho
conhecimento de que evoluiu bem com a construção dos LTs, uma
nomenclatura nova para... chamar de... já o estado retirou o dinheiro
em nome do coronavírus, até aí tudo bem, só que, por que ele não tirou
ainda dos outros repasses do governo federal? E não tirou também na
questão de publicização... 76 milhões de reais, ou seja, devia ter... no
idoso, onde todo mundo alarmeia, que é justamente o idoso, mais
vulnerável de todos, sobretudo os que têm diabetes, hipertensão e por
aí vai, doença crônica ... e isso fez com que o Ministério Público
patrocinasse uma ação civil pública do estado, reaparece aqui e
mostrando que no que pese, o governo federal está fazendo agora,
como eu disse para V. Exa., ... que vai favorecer muito, que nós aqui
Casa, de forma justa até, estamos fazendo a nossa parte, mas é preciso
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que continue o processo de fiscalização, aquilo que venho alertando
desde do início dessas sessões nossas virtuais, e é evidentemente nas
presenciais, mas essas situações... , eu estou lhe dizendo que recebi
ação de um colega meu, amigo, aliás, promotor, que passou para mim
essa ação civil pública, por esse ... não digo desvio, mas pelo menos
que numa retirada com o dinheiro ... dos idosos por parte do governo
do Estado, é uma ação civil pública já vem ingressada pelo Ministério,
vamos aguardar que a próxima, isso não invalida a grandeza e o tamanho
da propositura do Ciro Neto, muito grande, ele já tinha me falado isso
antes, e eu apostando na qualidade do que ele faz e também no resultado
no que ele faz, e não poderia ser diferente sem perder de vista a minha
missão de fiscalizador dos exercícios profissionais do Executivo. O
meu voto é SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado César votou SIM. Deputado Ciro Neto, autor do
projeto de lei que estamos apreciando.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO - Bom, Presidente,
primeiramente, eu gostaria de agradecer as palavras dos colegas
deputados, agradecer ao senhor e toda a Mesa Diretora por ter entendido
o nosso projeto e ter, tão rapidamente, colocado em votação. E os
nossos colegas que nas comissões entenderam e deram os seus votos
positivos. E para as pessoas que estão nos ouvindo agora neste
momento, entender bem, o nosso projeto se trata de quê? Neste momento
em que os municípios constantemente têm problemas para renovações
de suas certidões, isso dificultaria, da maneira que é até hoje, o envio de
recursos do fundo estadual de saúde para o fundo municipal de saúde
dos municípios maranhenses. E, dessa forma, com a aprovação desse
projeto, nós diminuiremos esses entraves burocráticos e os municípios
poderão receber mais rapidamente esses recursos enviados pelo Estado
e, assim, aplicar na saúde e prevenção, principalmente nesse momento,
do coronavírus. Então eu voto SIM. Agradeço a todos os colegas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputada Daniella Tema?

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA - Eu voto
SIM. E aproveito a oportunidade para parabenizar o Deputado Ciro
Neto pela iniciativa desse brilhante projeto, que vai desburocratizar
também a locação de recursos para os nossos municípios maranhenses.
Parabéns, Deputado Ciro Neto, por essa grande iniciativa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputada Detinha?

A SENHORA DEPUTADA DETINHA - Meu voto é SIM,
Senhor Presidente.,

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Dr. Leonardo Sá? Ausente. Deputado Dr. Yglésio?

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Voto SIM,
Presidente. Parabenizo o nosso amigo Deputado Ciro, que tem feito
um excelente trabalho.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO -
Voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Helena Duailibe?

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE - Voto
SIM e fico muito orgulhosa, mas já esperava isso do Ciro. Ciro, com
formação na área de saúde, mas com uma ampla visão de gestão, teve
essa sacada importante, porque, como nós estamos colocando,
importante é primeiro chegar no tempo real. E essa aprovação vai
fazer com que os municípios possam logo utilizar esse recurso.
Parabéns, Deputado Ciro, por ser realmente (inaudível).

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

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, esse é o último item da pauta, não é isso?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Isso.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Então eu
voto SIM pela aprovação do projeto. Eu vou ter que me retirar aqui da
Sessão, está bom? Agradeço a participação de todos. Parabenizo a V.
Exa. pela condução dos trabalhos e os demais parlamentares pela
assiduidade e colaboração aqui nas votações. Um forte abraço, um bom
trabalho e saúde a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Edivaldo Holanda?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Edson Araújo?

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO – Quero
parabenizar o Deputado Ciro Neto pela iniciativa. Meu voto é SIM,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Fábio Macedo?

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO - Meu voto é
SIM, Presidente. E parabenizo o Deputado Ciro Neto pelo projeto,
que vem num momento muito oportuno. Aproveito também para dar
boas-vindas ao amigo Deputado. Por sinal, um Deputado muito
competente com uma larga experiência, o Deputado Marcos Caldas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Felipe dos Pneus. Ausente. Deputado Fernando
Pessoa?

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Senhor
Presidente, voto pela aprovação e parabenizo o deputado Ciro Neto
pelo brilhante projeto, que com certeza vai ajudar todos os prefeitos e
a todos do nosso Estado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Glalbert Cutrim?

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor
Presidente, fazer aqui só menção ao nosso companheiro Marcos Caldas
que eu já tinha feito no nosso grupo do WhatsApp, mas aproveito e
faço aqui. A primeira sessão que ele está participando, então seja bem-
vindo de volta à sua Casa, à nossa Casa, à Casa do Povo do Maranhão,
deputado Marcos Caldas. E Senhor Presidente, eu acredito que na
primeira sessão remota quando eu fiz a referência ao nome do deputado
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Ciro Neto, ele já não estava mais presente. Deputado Ciro, eu reconheci
na nossa primeira sessão remota o seu trabalho à frente da Comissão
de Saúde e hoje a gente tem a grata satisfação de aprovar esse projeto
de sua autoria, que vai beneficiar muito a população do nosso interior,
vai dar agilidade às prefeituras para que possam receber os recursos e
colocar em prática em um tempo mais rápido. Então eu reconheço aqui
novamente seu trabalho e parabenizo por esse projeto magnífico que a
gente vai aprovar, se Deus quiser, daqui a alguns instantes. Obrigado,
Presidente.

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

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO –
Senhor Presidente, eu voto SIM. Eu quero também desejar as boas-
vindas ao nobre colega, também petebista, Marcos Caldas. Já havia
também parabenizado em nosso grupo e aproveito aqui, meu amigo
Deus abençoe e vamos trabalhar para o desenvolvimento do nosso
Estado que tanto precisa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Neto Evangelista?

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA -
Presidente, voto SIM, parabenizo o Deputado Ciro pela proposição
apresentada na Casa no momento de necessidade e de desburocratização
da administração pública.

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

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO – Presidente,
primeiramente, eu queria parabenizar o Deputado Ciro Neto e eu voto
SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Marcos Caldas?

O SENHOR DEPUTADO MARCO CALDAS - Presidente,
eu também quero parabenizar o Deputado Ciro e também agradecer os
parabéns do Deputado Fábio Macedo, Deputado Glalbert Cutrim e da
Deputada Mical, minha amiga do PTB, e dizer que eu também voto
SIM.

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 e hipoteco o meu respeito e cumprimento ao
Deputado Ciro. Parabéns, Ciro.

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

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS - Presidente, eu
voto SIM e quero aqui parabenizar o Deputado e amigo Ciro pelo
excelente projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael Leitoa votou? Deputado Rigo Teles?

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Presidente, meu
voto é SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rildo Amaral?

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Senhor
Presidente, a vantagem da sessão remota é que eu estava lá no Gabinete,
agora eu já estou na casa dos meus sogros aqui, já começando o almoço.
Mas eu gostaria de parabenizar, inclusive são parentes do Ciro,
parabenizar aqui o Ciro que além de colega deputado é amigo, irmão,
parabenizá-lo. E o Ciro mostra que a burocracia não pode vencer a
necessidade. Parabéns, Ciro, o meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Roberto Costa? Deputado Vinícius Louro?
Deputado Wellington do Curso?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, o meu voto é SIM. Só fazer também dois registros.
Nós temos solicitado, por meio de Indicação ao Governo do Estado,
para que pudesse fazer a transposição, o remanejamento e a
transferência de recursos da Secretaria de Estado de Comunicação para
a Secretaria de Saúde, para o enfrentamento do coronavírus, nesse
período. E também prorrogar o prazo de validade do concurso por
mais dois anos, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil. Então
fazer este registro. Mais duas solicitações que havíamos feito também.
E mais uma vez que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o
Estado do Maranhão e sobre a sua população. E, mais uma vez, a
alegria de ter conosco a deputada Daniella Tema, pela sua coragem em
fazer o registro de estar com o coronavírus e também todos os cuidados
com a sua família e com o Estado do Maranhão. Parabéns, deputada
Daniella Tema. E mais uma vez, que Deus possa resplandecer o seu
rosto sobre a sua vida e que você possa se curar o mais rápido possível.
Que Deus abençoe a todos, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wendell Lages?

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES – Presidente,
voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Zé Gentil?

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL – Presidente, voto
SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Zé Inácio?

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Presidente,
primeiramente eu quero parabenizar o nosso amigo, deputado Ciro
pela sua importante iniciativa, isso mostra quanto ele tem a preocupação
com os municípios, sua posição de municipalista e também sua
preocupação com a saúde pública do Maranhão, meu voto é SIM e
parabéns, Deputado Ciro Neto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Zito Rolim?

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM – Eu voto SIM,
Senhor Presidente, mas eu gostaria também de parabenizar o Deputado
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Ciro Neto por sua formação ser na área de saúde, ser um conhecedor da
administração pública municipal e que tem contribuído muito com seu
pai, o meu grande amigo Juran, Prefeito de Presidente Dutra, é
conhecedor das dificuldades que atravessa os municípios e essa
desburocratização vai dar celeridade para o atendimento aos humildes.
Parabéns, Deputado Ciro Neto, parabéns, mais uma vez, a V. Ex.ª
também, meu grande Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Vou chamar novamente os ausentes, Deputado Adelmo Soares?
Ausente; Deputado Adelmo? Deputado Carlinhos Florêncio? Ausente.
Deputado Dr. Leonardo Sá? Ausente. Deputado Adelmo, V. Ex.ª me
ouve? Deputado Adelmo, vota SIM? Faça um sinal de positivo. Muito
obrigado. Deputada Dra. Thaiza Hortegal? Ausente. Deputado Felipe
dos Pneus? Ausente. Deputado Hélio Soares? Ausente. Deputado
Rafael Leitoa?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Eu voto SIM
pela matéria e cumprimento o Deputado Ciro, assim dessa forma como
esses projetos que aprovamos hoje tanto do deputado Ciro como do
deputado Yglésio a Assembleia cumpre um papel importante neste
momento no nosso Estado, lembrando que essas dificuldades na parte
financeira, ela muitas vezes atrapalha... municipais e recursos da saúde...
de modo que as sessões remotas têm tido... a qualquer momento
aguardando novo chamado...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael, sua conexão deve estar com algum problema,
mas já deu para registrar seu voto favorável. Deputado Vinícius Louro?
Ausente. Deputado Roberto Costa?

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Toda essa
atitude que ele teve em apresentar esse projeto, isso reforça nosso
sistema de saúde do nosso Estado e é uma medida importante para que
a gente possa continuar vencendo esta luta, que não está sendo fácil,
mas são medidas como essas que realmente ajudam a população.
Presidente, eu queria também dizer a V. Ex.ª e aos nosso colegas que
também queria declarar aqui que em função dessa situação que nossa
cidade Bacabal passa, nossa região, dessas dificuldades de termos o
problema do coronavírus, mas temos hoje um problema muito sério na
cidade, uma parte dela já tem pessoas desabrigadas e isso tem dificultado
todo o trabalho não só da prefeitura, mas de toda a população. Essas
medidas que nós tomamos hoje são fundamentais para sobrevivência
na nossa população. Eu falo inclusive em relação a essas 100 mil cestas
básicas que o senhor comanda aí na Assembleia para dar para os
deputados, a sua parcela, como eu disse, onde estava a lei, já que a
minha parcela de cestas básicas, eu trarei para cidade de Bacabal, para
os alagados e para as pessoas que estão desempregadas também que
precisam do nosso suporte. Pois a nossa situação ela está muito
complicada, muito difícil, eu sei que cada deputado tem ajudado os
municípios nessa crise, eu sei que cada deputado tem contribuído do
seu próprio salário, em vários casos para ajudar as pessoas, ajudar
instituições e respeito e acho extremamente importante a atuação de
cada um de nós nesse momento. Por isso, eu queria também declarar ao
senhor que hoje eu estou fazendo uma doação para a cidade de Bacabal,
para a Diocese de Bacabal, para o Frei, o nosso Bispo Dom Armando,
para a nossa Catedral Santa Teresinha, que é a catedral que cuida hoje,
a igreja que cuida, a paróquia que cuida basicamente de todos os alagados,
eu estou abrindo mão de..., e que estendo a todos os colegas, como eu
disse, eu sei que os colegas todos têm dado uma contribuição
importante, inclusive com recursos do seu próprio bolso, mas eu
também quero contribuir, aqui na cidade de Bacabal, de 50% do meu
salário, eu estou abrindo mão e estou fazendo um depósito pessoal
durante 4 meses para ajudar a Diocese de Bacabal, por meio da Igreja
Santa Teresinha ajudar os desabrigados aqui pela enchente, e além
disso ajudar também a igreja Santa Teresinha que é a nossa Catedral
porque ela existe um risco de fechamento por falta de condições

financeiras hoje, porque com o comércio parado, com a pessoas sem
trabalhar, sem ter recursos não existe dizimo, não estão fazendo dízimo,
não estão oferta, não estão fazendo doação e a Igreja, ela é um papel
fundamental de apoio social e apoio espiritual para a nossa população
nesse momento de crise. A gente viu várias crises aqui, crise do
coronavírus, crise dos desabrigados pela enchente do Rio Mearim e
pelas pessoas que perderam o seu trabalho, o seu emprego, o seu
sustento, então, eu estou abrindo mão de 50% do meu salário, com
uma doação pessoal, estou fazendo um depósito já hoje, da metade do
salário, para a Diocese de Bacabal, para as cidades, nesse momento de
muitas dificuldades e sei do trabalho de cada Deputado nosso aí da
Casa já faz, ... eu sei que todos têm feito dado a sua contribuição, mas
eu não poderia deixar de falar desse momento, e dizer que essa é uma
decisão porque eu estou aqui também andando ... e vendo a situação, e
aqui a gente precisa exercitar um pouco mais a nossa..., dos nossos
municípios ... até no nossos dividendos para ajudar o nosso povo a
sair dessa situação de tanta dificuldade, muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Encerradas as votações, este Projeto foi aprovado com 33
votos SIM, 06 ausentes, e vai à sanção, vamos promulgar agora os
itens que aprovamos. A Mesa da Assembleia Legislativa do Maranhão,
nas suas atribuições legais e tendo em vista o Projeto de Resolução nº
023/2020, aprovado nos seus turnos regimentais, resolve promulgar a
seguinte Resolução Administrativa nº 1.031/2020. (lê). A Mesa da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no uso das suas
atribuições legais, tendo em vista o Projeto de Decreto Legislativo n°
004/2020, aprovado nos seus turnos regimentais resolve promulgar o
seguinte: Decreto Legislativo nº 500/2020 (lê). Medida Provisória n°
308, de 24 de abril de 2019 (lê). Lei nº 11.250, de 01 de abril de 2020.
Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Dr. Flávio
Dino, adotou a Medida Provisória 308, de 24 de março de 2020, que a
Assembleia Legislativa do Estado aprovou e eu, Deputado Othelino
Neto, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, para os efeitos
dos dispostos no artigo 42 da Constituição Estadual e com Nova
Redação dada pela Emenda constitucional nº 038/2003, combinado
com o artigo 11 da Resolução 452/2004, promulgo a seguinte lei (lê).
Esta lei entra vigor na data de sua publicação. Manda, portanto, a
todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da presente
lei pertencerem que a cumpram e façam a cumprir na forma em que se
encontra redigida. A senhora Primeira Secretária da Assembleia do Estado
do Maranhão a faça imprimir e publicar e correr. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman em primeiro de abril de
2020. Finalmente Medida Provisória nº 309, de 27 de março de 2019,
Lei 11.251 de 01 de abril de 2020 (lê). Está promulgada. Senhores
deputados, senhoras deputadas, senhoras e senhores que nos
acompanham pela TV Assembleia, pelo Facebook da Assembleia, pelo
canal aberto, concluímos esta sessão, mais uma vez reunidos por
videoconferência para apreciar temas importante e urgentes para o
Estado do Maranhão, cumprindo, assim, a nossa missão, mesmo não
podendo nos reunir presencialmente como é o nosso desejo. Mas em
respeito às recomendações da Organização Mundial de Saúde, assim
como do Ministério da Saúde e também do Governo do Estado do
Maranhão, nós estamos mantendo o funcionamento muito restrito das
nossas atividades e aquelas matérias que precisam de aprovação da
Assembleia nós estamos debatendo e apreciando e aprovando em
sessões por videoconferência. Agradeço a presença de todos os
deputados e deputadas que, de suas casas, estão colaborando para que
nós possamos superar esse momento difícil, não só causado pela
pandemia do novo coronavírus, mas, em razão das fortes enchentes
que infelicitam alguns, muitas famílias em alguns municípios do
Maranhão. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.
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