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MENSAGEM Nº 032/2020

São Luís, 13 de maio de 2020.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que
autoriza o Poder Executivo a realizar a afetação dos bens imóveis que
especifica em favor do Ministério Público do Estado do Maranhão.

O Ministério Público, nos termos do art. 127 da Constituição
Federal, é instituição a qual incumbe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Para desenvolvimento de suas atribuições constitucionais, o
Ministério Público Estadual ocupa, a título precário, imóveis de
propriedade do Estado do Maranhão localizados em diversos municípios
maranhenses.

Nessas circunstâncias, com vistas a assegurar a continuidade
das atividades ministeriais em ambiente de trabalho adequado aos
membros e servidores da instituição, oferecendo, outrossim, melhor
atendimento à população, promove-se, por meio deste Projeto de Lei,
a afetação dos imóveis que especifica aos Ministério Público Estadual
a fim de que neles continuem funcionando as respectivas Promotorias
de Justiça.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar
a importância da proposta legislativa em apreço, verificada, em especial,
na cooperação com o Ministério Público Estadual, minha expectativa
é de que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N. 152/2020

Autoriza o Poder Executivo a realizar a afetação
dos bens imóveis que especifica em favor do
Ministério Público do Estado do Maranhão.

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a afetação
de bens imóveis descritos no Anexo único desta Lei ao Ministério
Público do Estado do Maranhão, para exclusiva finalidade de uso e
funcionamento das sedes das Promotorias de Justiça.

Art. 2º O Ministério Público do Estado do Maranhão passa a
responder por todos os encargos civis, administrativos e tributários
que vierem a incidir sobre os imóveis, contados a partir da vigência da
presente Lei.

Art. 3º A afetação dos bens imóveis constantes no quadro do
Anexo Único será realizada por tempo indeterminado.

Art. 4º Todas as despesas de afetação correrão por conta das
dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público do Estado
do Maranhão, com eventuais suplementações, legalmente previstas.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

ANEXO ÚNICO
DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS

ITEM PROMOTORIA ENDEREÇO
01 Procuradoria Geral de Justiça Av. Professor Carlos Cunha,

nº 3.261, Calhau, São Luís
02 Bacabal Rua Barão do Rio Branco, nº

215, Centro, Bacabal
03 Balsas Rua Dr. José Coelho Noleto,

nº 155, Bairro Potosi, Balsas

04 Loreto Avenida Coronel Manoel
Santana, s/n, Centro, Loreto

05 Pedreiras Rua das Laranjeiras, nº
2005, Bairro Goiabal,
Pedreiras

06 Anajatuba Rua Nina Rodrigues, nº 491,
Centro, Anajatuba

07 Porto Franco Rua Joaquim Pereira s/n,
Centro, Porto Franco

08 São João Batista Rua José Maria Santiago e
Rua 28 de julho, Centro, São
João Batista

09 Urbano Santos Rua da Graça, nº 10, Centro,
Urbano Santos

PROJETO DE LEI Nº 150 / 2020

Dispõe sobre obrigatoriedade dos laboratórios
notificarem a Secretaria de Saúde em caso de
suspeição ou confirmação de casos de COVID-19
e outras doenças infecciosas e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º Os laboratórios de análises clínicas e todas as
instituições e empresas que realizam exames para identificação de
doenças contagiosas deverão notificar, de forma imediata a Secretaria
de Estado da Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde da ocorrência
de suspeita ou confirmação de doenças classificadas como endemias,
epidemias ou pandemias, inclusive do novo coronavírus - COVID-19.

§1º A notificação poderá ocorrer por meio eletrônico, através
de e-mail ou outro dispositivo de rede social fornecido pelos órgãos
dos serviços de vigilância em saúde, e por telefone, assim que houver
a confirmação do resultado dos exames.

Art. 2º É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e
entidades da administração pública federal, estadual, distrital e
municipal de dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou
com suspeita de infecção pelo novo coronavírus, com a finalidade
exclusiva de evitar a sua propagação, conforme disposto no artigo 6º,
da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020

Art. 3º Todo caso suspeito ou confirmado de doença ou outro
agravo deverá ser notificado compulsoriamente de forma imediata por
meio eletrônico, e por telefone, assim que houver a confirmação do
resultado do exames, aos serviços de vigilância epidemiológica.

Art. 4º O descumprimento do previsto nesta Lei constitui
infração sanitária sua aplicação deverá ser fiscalizada pelos órgãos
sanitários estaduais competentes.

Art. 5º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei
no tocante à procedimentos efetivos de notificação e fiscalização.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde
classificou o novo coronavírus (COVID-19) como pandemia, com alto
risco de transmissão e taxa de mortalidade, que se eleva entre pessoas
idosas e com doenças crônicas.

Em razão disso, diversas medidas preventivas estão sendo
adotadas pelas autoridades, em todas as esferas governamentais, sendo,
a mais importante delas, o recolhimento domiciliar das pessoas, de
modo a evitar o contato e a propagação da doença, a exemplo do que
vem sendo adotado em outros países.

Muito se discute sobre as medidas eficazes ao controle e
combate à pandemia. Indiscutível entre os especialistas a necessidade
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da testagem em massa e complementarmente o acesso das autoridades
aos resultados dos exames, até como forma de análise sobre o momento
de flexibilização das medidas de isolamento social.

A proposição em análise visa concentrar as informações sobre
doenças infecciosas classificadas como endemias, como por exemplo,
o sarampo e a atual crise pandêmica do novo coronavírus. A proposta
busca dimensionar adequadamente a extensão das doenças infecciosas
em todo Estado com a integração obrigatória entre todos os laboratórios
e órgãos estaduais de vigilância em saúde.

Trata-se de uma medida necessária para manter sincronizado
os dados sobre doenças infecciosas e assim impedir o avanço de
endemias, epidemias e pandemias. A ausência de notificação das
autoridades sanitárias ou a subnotificação poderá trazer prejuízos para
o controle das doenças, dessa forma, solicito aos nobres pares a
aprovação deste projeto e sua transformação em lei.

PROJETO DE LEI Nº 151 / 2020

Dispõe sobre a criação da fila única emergencial
para gestão de leitos hospitalares, abrangendo os
sistemas público e privado, a fim de assegurar a
utilização, controle e gerenciamento pela Secretaria
de Estado de Saúde do Maranhão (SES/MA) de
toda capacidade hospitalar instalada no estado,
com o objetivo de garantir acesso universal e
igualitário à rede hospitalar frente à pandemia do
novo coronavírus

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º – Esta Lei dispõe sobre a criação da Fila Única
Emergencial para Gestão de Leitos Hospitalares, a fim de assegurar a
utilização, controle e gerenciamento pela Secretaria de Estado de Saúde
do Maranhão (SES/MA), de toda capacidade hospitalar instalada no
estado, incluindo leitos de hospitais públicos e privados, com ou sem
fins lucrativos, bem como os leitos localizados nos hospitais de
campanha, com o objetivo de garantir acesso universal e igualitário
para internação de pacientes com Covid-19.

Parágrafo único – A Fila Única Emergencial vigorará enquanto
durarem os efeitos da situação de emergência em saúde pública de que
trata o Decreto n° 35.672, de 19 de março de 2020, onde foi declarado
estado de calamidade pública no Estado do Maranhão.

Art. 2º – Por fila única emergencial compreende-se o acesso
unificado e organizado a todos os leitos do estado, por meio da regulação
de vagas e ocupação realizada pela Secretaria de Estado de Saúde do
Maranhão (SES/MA), independente de contraprestação pecuniária.

Art. 3º – Para os fins desta lei, entende-se por leitos
hospitalares:

I – Leito de internação, correspondente a cama numerada e
identificada destinada à internação de um paciente, localizada em um
quarto ou enfermaria, que se constitui no endereço exclusivo de um
paciente durante sua estadia no hospital e que está vinculada a uma
unidade de internação ou serviço, no sentido de atender a ambiência
hospitalar necessária para a execução do processo assistencial,
qualificado e humanizado, incluindo leito hospital dia;

II – Leito complementar de internação, aquele destinado a
pacientes que necessitam de assistência especializada exigindo
características especiais, tais como: as unidades de isolamento,
isolamento reverso e as unidades de tratamento intensiva e semi-
intensiva;

III – Leito de observação, aquele destinado a paciente sob
supervisão multiprofissional para fins diagnósticos ou terapêuticos,
por período inferior a vinte e quatro horas.

Art. 4º – Os hospitais públicos e privados, deverão
disponibilizar diariamente à Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão
(SES/MA) dados atualizados referentes a:

I – Taxas de ocupação geral de leitos;

II – Taxas de ocupação de leitos destinados a pacientes com
suspeita ou confirmação de Covid-19;

III – Quantidade geral de leitos;
IV – Quantidade de leitos reservada para pacientes com suspeita

ou confirmação de Covid-19;
V – O número de internações e altas hospitalares de pacientes

com suspeita ou confirmação de COVID-19.
Parágrafo único – O descumprimento do disposto neste artigo

é considerado infração sanitária grave ou gravíssima e sujeitará o infrator
às penalidades previstas na Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de
1977, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis.

Art. 5º – O Poder Executivo deverá organizar e coordenar o
acesso unificado por meio de fila única emergencial para todos os
pacientes graves de Covid-19 que demandem internação e terapia
intensiva, com base nos dados disponibilizados e atualizados
diariamente pelas redes pública e privada de saúde do estado.

§ 1º – O critério para composição da fila única deve ser de
ordem clínica, com base na gravidade do quadro de cada paciente,
observando-se o princípio da universalidade, igualdade, impessoalidade
e publicidade, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

§ 2º – Também devem ser consideradas as desigualdades e
necessidades sanitárias regionais, conforme diretrizes de regionalização
do SUS.

§ 3º – Em nenhuma hipótese a capacidade de pagamento
individual será critério para composição da fila única, constituindo
fraude punível nas esferas cível, administrativa e penal, na forma da
lei, quaisquer alterações na ordem da fila única com base em vantagens
pecuniárias, em proveito próprio ou alheio, privilégios ou preconceitos
de qualquer espécie.

§ 4º – Para fins de composição da fila única, não se exigirá
confirmação do diagnóstico Covid-19 por meio da testagem.

Art. 6º – As medidas previstas nesta lei deverão obedecer a
diretrizes de descentralização dos serviços e ações.

Parágrafo único – Cabe à Secretaria de Estado de Saúde do
Maranhão (SES/MA) a coordenação da Fila Única Emergencial, em
âmbito estadual e municipal, através de um Comitê Gestor composto
por representante da Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão (SES/
MA), representante das Secretarias Municipais de Saúde, representante
dos hospitais não SUS, representante do Conselho Estadual de Saúde
do Maranhão e representante dos trabalhadores da área da saúde das
redes estaduais, municipais e privadas, indicados pelos respectivos
sindicatos da categoria.

Art. 7º – O Poder Executivo disponibilizará em portais oficiais
na internet, de forma sistematizada, clara e transparente, informações
atualizadas acerca do número total de leitos ocupados e disponíveis no
estado.

Art. 8º – Os Gestores municipais disponibilizarão à Secretaria
de Estado de Saúde do Maranhão (SES/MA) as informações obtidas
sobre taxas de ocupação e disponibilidade de leitos, nos termos do Art.
4º desta Lei, para fins de monitoramento e controle social da Fila Única
Emergencial em âmbito estadual.

Parágrafo único – Fica autorizada a criação de Painel Estadual
por meio de sistema de informações e monitoramento da Fila Única
Emergencial, garantida a participação comunitária e o controle social.

Art. 9º – Em situações de emergência ou na ausência de serviços
públicos, conveniados e contratados, os serviços privados de saúde
são obrigados a prestar atendimento, mediante ressarcimento previsto
no art. 10 desta Lei.

§ 1º – Em caso de recusa em negociação e acordo, o Estado e os
Municípios requisitarão administrativamente, conforme juízo de
oportunidade e conveniência, bens móveis e imóveis e serviços
particulares para atendimento de necessidades coletivas decorrentes
de situação de calamidade pública e emergência sanitária, em razão dos
impactos da pandemia da Covid-19.

§ 2º – A utilização de leitos privados se dará por oportunidade
e conveniência da Administração Pública, devendo ser feita através de
prévia comunicação e com a devida fundamentação.
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§ 3º – O Poder Executivo poderá requisitar além dos serviços

previstos no caput deste artigo, os empregados, colaboradores ou
terceirizados afetos aos serviços de saúde pelo prazo determinado no
ato de requisição.

§ 4º – Havendo lotação dos leitos disponíveis da rede pública
e simultânea capacidade ociosa de leitos nos hospitais privados e
filantrópicos, sem que nenhuma medida de utilização da capacidade
hospitalar privada seja providenciada, será considerada omissão por
parte do gestor estadual e municipal, punível nas esferas cível,
administrativa e criminal na forma da lei.

Art. 10 – Os recursos destinados aos serviços e bens
particulares requisitados devem ser providos pelo Governo Estadual,
posterior a sua utilização, a ser paga com base nos valores de referência
da Tabela SUS.

Art. 11 – É vedado aos estabelecimentos próprios, às
instituições vinculadas ao SUS, em qualquer nível de governo, e às
instituições privadas submetidas ao regime de requisição de que trata
o art. 9º desta Lei negar atendimento, inquirir e investigar, por qualquer
meio, se o cidadão ou grupo que procura atendimento na rede possui
ou não plano de saúde ou seguro de assistência à saúde.

Art. 12 – As empresas privadas operadoras de planos de saúde
ou de seguro de assistência à saúde ficam obrigadas a disporem de
Centrais de Atendimento funcionando durante as 24 (vinte e quatro)
horas do dia.

Parágrafo único – As Centrais de Atendimento devem dispor
de funcionários capazes de emitir autorizações de atendimento para os
hospitais que estiverem prestando serviços aos clientes das empresas
de que trata esta lei.

Art. 13 – Cabe ao Poder Executivo fiscalizar o cumprimento
do disposto nesta lei.

Art. 14 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), assim
declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11 de março,
seguida da vigência do estado de calamidade pública em território
estadual, aprovado pela Assembleia Legislativa, submeto esta
proposição com o objetivo situar mais uma vez o Parlamento em local
de protagonismo e máxima responsabilidade, enquanto agente propulsor
de instrumentos legislativos que auxiliem a gestão pública no
enfrentamento a essa situação de emergência sanitária de escala global.

O Artigo 196 da Constituição, que estabelece o direito à saúde
como universal e igualitário deveria ser suficiente para que os governos
buscassem meios de evitar que as situações de desigualdade social
fossem projetadas no acesso à saúde. Todavia, o que temos visto é que
pessoas mais pobres e vulneráveis, residentes nas periferias e interiores,
sem acesso a planos privados, tendem a ser atingidas de forma mais
severa pelo novo coronavírus (Covid-19).

Diversos fatores podem ser apontados para explicar a maior
letalidade nessa parcela da população, mas certamente essa explicação
passa por questões estruturantes relativas à desigualdade social e,
consequentemente, maior dificuldade no acesso à saúde.

No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, negros e
pardos representam quase 1 em cada 4 dos brasileiros hospitalizados
com Síndrome Respiratória Aguda Grave, mas chega a 1 em cada 3
entre os mortos por COVID-19. No país tão desigual como o Brasil, a
letalidade avança sobre a periferia.

O objetivo do projeto ora proposto é facilitar, organizar e
unificar o acesso aos leitos hospitalares, públicos e privados, por
todas as pessoas atingidas pelo Covid-19 que necessitem de internação.

Segundo a Recomendação nº 26 do Conselho Nacional de Saúde,
de 22 de abril de 2020, no âmbito de suas competências, as Secretarias
Estaduais de Saúde devem assumir a coordenação regional da alocação
dos recursos assistenciais existentes nos respectivos estados, incluindo

leitos hospitalares de propriedade de particulares, requisitando seu
uso quando necessário, e regulando o acesso segundo as prioridades
sanitárias de cada caso.

A gestão dos leitos e as filas que definem o estabelecimento de
prioridades, riscos dos casos e distribuição dos recursos hospitalares
para cuidar de pacientes graves com Covid-19 precisam ser únicas
para o setor público e privado, sob gestão da Secretaria de Estado de
Saúde do Maranhão (SES/MA).

A proposta deste projeto de lei diz respeito ao estabelecimento
de critérios técnicos de necessidade de uso de leitos disponíveis, e que
toda a capacidade de atendimento, pública e privada, esteja disponível.

Diante da relevância e urgência da proposta, conto com o apoio
dos nobres pares para a sua aprovação.

REQUERIMENTO Nº 163 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada MENSAGEM DE PESAR aos familiares do Ex prefeito de
Bequimão JUAREZ PEREIRA DAMASCENO, falecido no dia 09 de
Maio de 2020, mais uma vítima do COVID- 19.

O dentista protético Juarez Pereira Damasceno tinha 89 anos
e ao longo de sua brilhante carreira política foi vereador em São Luís e
Prefeito de Bequimão no período de 1961 a 1965.

Este requerimento que apresentamos traduz o reconhecimento
do trabalho de um homem que, ainda em vida, demonstrou ser um ser
humano compromissado com o Maranhão.

Registramos nossos sentimentos à esposa do Senhor Juarez, a
Senhora Maria de Nazaré Vaz Damasceno e familiares.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 12 de maio de
2020. - “É de luta, é da terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado
Estadual – PT

INDICAÇÃO N° 657 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, a presente indicação com
para que SEJAM INCLUÍDOS OS ENFERMEIROS E OUTROS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA CONCESSÃO DO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

Pela notícia disponível no site oficial da Saúde do
Maranhão, http://www.saude.ma.gov.br/destaques/governo-do-
estado-anuncia-40-de-adicional-na-insalubridade-a-profissionais-de-
saude/, o adicional será concedido nos seguintes termos:

Governo do Maranhão vai pagar o valor máximo de
insalubridade aos profissionais de saúde, através de uma
gratificação de efetivo desempenho. A medida contempla
aqueles que fazem parte da rede estadual, com salário
de até R$ 2.500, e que estão na ativa trabalhando em
alguma unidade referência de combate ao coronavírus
(Covid-19). O valor repassado será de 40%
correspondente ao salário mínimo. 
(...)

A medida contempla profissionais que atuam nos setores de
Portaria, Higiene e limpeza, Rouparia, Farmácia, Serviços gerais,
Nutrição, Psicologia, Fonoaudiologia, Transporte (motoristas),
Técnicos em Laboratório, Técnicos em Enfermagem e Auxiliares
de enfermagem, Fisioterapia, Recepção, além dos trabalhadores da
Copa e Cozinha. 
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Pela matéria divulgada na via oficial do governo, ficou claro

que o Governo do Estado do Maranhão, excluiu os enfermeiros, e
outros profissionais.

Destacamos que não foi encontrado no site oficial, na aba
decretos, leis, portarias, o referido decreto que trata do adicional que
será concedido.

Ocorre que como o adicional se baseia no salário mínimo,
entendemos que seja totalmente viável contemplar esses enfermeiros e
outros profissionais que estão na linha de frente do combate, visto que
não são muitos se comparando aos técnicos e auxiliares de enfermagem.

Essa medida vai valorizar bastante esses profissionais que não
serão contemplados e evitará um desgaste e rumores como já está
ocorrendo por parte do COREN-MA, como se observar no site oficial
do conselho: http://www.corenma.gov.br/site/coren-ma-cobra-de-
sindicato-acoes-para-garantia-de-adicional-de-40-de-insalubridade-aos-
enfermeiros/

Pela noticia divulgada no site do referido conselho, o COREN-
MA repudia o fato de ter deixado de contemplar os enfermeiros:

Nessa sexta-feira, dia 8 de maio, o Governo do Estado anunciou
o pagamento de 40% de adicional na insalubridade aos técnicos e
auxiliares de enfermagem da rede estadual de saúde que estão na linha
de frente de combate à pandemia de Covid-19.

O pagamento, feito por meio de uma gratificação de efetivo
desempenho, será realizado nos meses de agosto, setembro e outubro
deste ano aos trabalhadores em efetivo exercício nos meses de maio,
junho e julho.

A Junta Interventora do Conselho Federal de Enfermagem
(Cofen) no Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão (Coren-
MA) parabeniza os técnicos e auxiliares de enfermagem por essa
importante conquista. Esse adicional contribui para a valorização desses
profissionais e mostram o quão eles são importantes para toda a
sociedade em virtude do papel que desempenham diariamente, que é o
de cuidar das pessoas.

No entanto, é importante ressaltar que os enfermeiros
também são merecedores desse adicional, uma vez que eles estão
diariamente atuando dentro das unidades de saúde e também
fazem parte da força de trabalho de enfrentamento à pandemia
de Covid-19.

Muitos desses enfermeiros infelizmente se contaminaram com
o novo coronavírus durante a realização de suas atividades nos hospitais.
Outros tiveram de ser afastados preventivamente para evitar uma
possível contaminação que pudesse acarretar em problemas de saúde
mais graves. Por isso, é importante que seja considerada toda e qualquer
assistência a esses profissionais que têm como ofício o cuidado com o
próximo.

Por todos esses motivos expostos, e fazendo o papel de
intermediação do governo com as classes, solicitamos a Vossa Excelência
Governador do Maranhão, Flávio Dino que atenda nossa indicação.

Em decorrência das atribuições serem das Secretarias de Estado,
em observância ao artigo 43, inciso V, da Constituição do Estado do
Maranhão, bem como, ao artigo 152 do Regimento Interno desta Casa,
para o devido aproveitamento da ideia, a indicação torna-se o
instrumento propositivo mais adequado.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. São Luís, 12 de maio de 2020. - DANIELLA TEMA -
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 658 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão, o Dr. Lourival Serejo, solicitando a criação da

2ª Vara de Interesses Difusos e Coletivos no âmbito do Fórum
Desembargador Sarney Costa, pelos fatos a seguir expostos.

O magistrado titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos
atua, constantemente, de forma ativista e midiática. Compreende-se
que o ativismo está amparado pelo seu livre convencimento motivado
sobre os limites da prestação jurisdicional, mas seus excessos midiáticos
foram, inclusive, objeto de reclamação disciplinar (0003341-
63.2020.2.00.0000) no Conselho Nacional de Justiça – CNJ, onde o
órgão constatou que, de fato, o magistrado vincula sua imagem à
militância política e a atividades político-partidárias e determinou que
ele se abstivesse de participação em lives com políticos em todas as
redes sociais, como vinha fazendo desde a decisão que obrigou o Estado
do Maranhão a decretar lockdown na Ilha de São Luís.

A solicitação que se faz, respeitosamente, a esta Egrégia Corte,
fundamenta-se na Resolução n. 305 do CNJ, que dispõe, em seu artigo
3º, II, “b” e “e”, que o magistrado, no uso das redes sociais, deve
“evitar manifestações que busquem autopromoção ou superexposição”
e ainda “deve evitar expressar opiniões ou aconselhamento em temas
jurídicos concretos ou abstratos que, mesmo eventualmente, possam
ser de sua atribuição ou competência jurisdicional, ressalvadas
manifestações em obras técnicas ou no exercício do magistério”. O
magistrado titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos
rotineiramente grava vídeos e escreve em suas redes sociais sobre as
próprias decisões, atitudes que justifica como forma de esclarecer o
alcance dos seus atos e prestar contas sobre eles, mas que violam a
normativa acima mencionada, bem como o art. 13 do Código de Ética
da Magistratura, que determina que “o magistrado deve evitar
comportamentos que impliquem a busca injustificada e desmesurada
por reconhecimento social, mormente a autopromoção em publicação
de qualquer natureza”.

Observe-se que, em decisão proferida no âmbito da Ação Civil
Pública nº 0811704- 23.2020.8.10.0001, que trata sobre a suspeição
do magistrado em questão no que se refere à decisão sobre o lockdown
na Ilha de São Luís, embora não reconheça sua suspeição, requer que
seja designado pela Corregedoria Geral de Justiça – CGJ um juiz auxiliar,
para que a tramitação dos processos ocorra mais rapidamente e a
exposição do magistrado titular à mídia possa ser reduzida –
reconhecendo que se expõe desmedidamente.

Em observância ao princípio da auto-organização judiciária
que está esculpido no art. 96, “d”, da Constituição Federal, que dispõe
que compete privativamente aos tribunais propor a criação de novas
varas judiciárias, bem como que o juiz reconhece sua exposição
desmedida aos veículos de comunicação e redes sociais, bem como a
infinidade de processos em tramitação na Vara de Interesses Difusos e
Coletivos, enviamos respeitosamente essa indicação para que nossa
sugestão seja acatada caso o Tribunal de Justiça do Maranhão
compreenda que há pertinência e razoabilidade na proposta.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de
maio de 2020. -DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS

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

INDICAÇÃO Nº 659 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que seja
enviado expediente ao Senhor Carlos Eduardo de Oliveira Lula,
Secretário de Estado de Saúde – SES, solicitando em caráter
emergencial, a reserva de leitos, inclusive de UTI, no Hospital de
Monção, da rede estadual, para o tratamento de pacientes com
suspeita e/ou diagnosticados com o covid-19, com o objetivo de
reduzir a pressão de pacientes da região sobre o Macrorregional
Tomás Martins, localizado no município de SANTA INÊS / MA.

Santa Inês, localizada no oeste maranhense, hoje com pouco
mais de 90 (noventa) mil habitantes, encontra-se numa área estratégica
para o atendimento dos enfermos da Região do Vale do Pindaré e,
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infelizmente, vem atravessando grandes dificuldades em todos os
aspectos, notadamente na área da saúde pública. Observamos
precariedade nos atendimentos hospitalares, tanto local quanto
regional, assim sendo, solicito especial atenção de Vossa Excelência no
sentindo de viabilizar para aquele Hospital de Monção, a reserva de
leitos, inclusive de UTI, para o tratamento de pacientes com
suspeita e/ou diagnosticados com o covid-19, com o objetivo de
reduzir a pressão de pacientes da região sobre o Macrorregional
Tomás Martins em Santa Inês, garantindo assim, o mínimo de
dignidade nos atendimentos dos enfermos.

A medida que deverá ser tomada pelos órgãos competentes em
muito minimizará o desconforto e o sofrimento de milhares de moradores
não somente do município de SANTA INÊS – MA, como também de
toda a região.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 13 de maio de 2020. - FELIPE DOS PNEUS -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 660 / 2020

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador
Flavio Dino solicitando a concessão do adicional de insalubridade aos
bombeiros e policiais  militares considerando que as atividades desses
servidores são de alto risco, aumentando ainda mais nesse período de
pandemia decorrente do COVID 19.

Na oportunidade, agradecemos ao ilustre Governador Flavio
Dino pela concessão do adicional de insalubridade aos profissionais da
saúde, considerando que estão exercendo suas atividades num grau de
risco muito elevado em virtude do COVID 19.

Portanto, consideramos plenamente justificada nossa indicação
que tem como objetivo a concessão do adicional de insalubridade aos
bravos bombeiros e policiais militares que também estão trabalhando
pela saúde preventiva, através de ações no sentido do cumprimento
dos decretos estaduais a respeito do isolamento social e de atividades
comerciais.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 11 de maio de 2020. - HELENA
DUAILIBE – Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

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

INDICAÇÃO Nº 661 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Flávio Dino e ao Procurador Geral de Justiça do Estado do Maranhão,
o Dr. Luiz Gonzaga Martins Coelho, requerendo, em caráter de urgência,
análise sobre os fatos ocorridos na cidade de Pindaré Mirim – MA, a
seguir relatados, para ajuizamento de representação objetivando a
intervenção do Estado no Município de Pindaré Mirim - MA.

Usuários nas redes sociais denunciaram que a municipalidade
foi abandonada pelo seu prefeito, o Senhor Henrique Salgado (PCdoB),
que mora em São Luís e evadiu-se de Pindaré Mirim – MA durante a
pandemia de COVID-19. Além disso, o único hospital da cidade está
de portas fechadas por não oferecer condições mínimas de trabalho
para os profissionais da saúde, não havendo sequer equipamentos de
proteção individual, tais como máscaras e luvas. Diante disso, os
pacientes diagnosticados com COVID-19 foram devolvidos para suas

casas, tornando a situação ainda mais grave pelo elevado nível de
contágio da doença. Em anexo, os relatos em redes sociais, matérias de
blogs, áudios e vídeos que nosso gabinete recebeu dos cidadãos do
município, comprovando a veracidade dos fatos.

Ante o exposto, requer, respeitosamente, o ajuizamento de
representação para intervenção do Estado no Município de Pindaré
Mirim – MA, com fulcro no art. 16, V, “a”, da Constituição do Estado
do Maranhão.
Rede social: Twitter.
Usuária: Mariana Almeida.
Profissão: Advogada. Link da publicação:
https://twitter.com/MarianaAlmeida/status/1260745530201845761,
para verificação de vídeos anexados.
Rede social: Twitter.
Usuária: Suzyane.
Profissão: Médica.
Link da publicação: https://twitter.com/SuzyPecas/status/
1260692976856174596, para verificação de demais relatos sobre a
situação da cidade.

Sobre a situação do hospital da cidade, um blog da região já
havia alertado sobre o problema: http://portalpindare.com.br/index.php/
covid-19-familia-reclama-deatendimento-em-pindare-mirim/

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 662 /2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência
o Senhor Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, com Cópia ao
Secretário de Saúde do Estado, o Senhor Carlos Lula, solicitando-lhes
que adotem providências, para disponibilização de 10 (dez) leitos,
com materiais e equipamentos indispensáveis para o funcionamento
das unidades de tratamento intensivo -UTI-, tais como, respiradores,
monitores, raio-x portátil e toda central de gases-oxigênio para pacientes
que necessitam de cuidados especiais para tratamento e recuperação
da doença causada pelo Coronavírus (COVID-19), para o Município
de Codó, neste Estado.

A presente propositura surge da premente necessidade para
atender a demanda da população do referido Município, por se tratar
de uma medida fundamental para o tratamento dos pacientes infectados
com o Coronavírus, o que de já solicito aos nobres pares a aprovação
da Indicação, ora apresentada.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 13 de maio de 2020. - ZITO
ROLIM - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 663 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao excelentíssimo senhor GOVERNADOR DO
ESTADO, FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE
SAÚDE, CARLOS LULA, solicitando que adotem providências a fim
de VIABILIZAR PARCERIA OU CONVÊNIO COM A SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA PARA UTILIZAÇÃO DE 120 LEITOS
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DISPONÍVEIS, INCLUINDO 10 LEITOS DE UTI’S, PARA
TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19.

A presente indicação é uma solicitação para que o governo do
Estado do Maranhão avalie a possibilidade de viabilizar parceria ou
convênio com Santa Casa de Misericórdia em São Luís, a fim de garantir
a extensão de leitos e o atendimento de pacientes com corona vírus.

Tal solicitação busca garantir a disponibilidade de leitos para
pacientes diagnosticados e suspeitos de estarem contaminados com a
COVID-19, uma vez que a capital é o epicentro da doença no Estado
do Maranhão e há risco iminente de colapso no sistema de saúde em
São Luís, em virtude do aumento significativo no número de casos e da
pandemia que atinge o mundo. Dessa forma, é necessário que sejam
adotadas medidas de precaução para evitar que tal situação ocorra e
garantir o pleno atendimento aos pacientes que necessitarem.

Vale destacar que o Governo do Estado tem firmado contratos
de aluguéis com hospitais privados, dessa forma, há de levar em
consideração a economicidade na administração pública, pois a parceria
que esta solicitação propõe, seria mais benéfica para o Estado, por se
tratar de um hospital público, e para a população, na medida em que as
possíveis adaptações e melhorias realizadas na Santa Casa de
Misericórdia, ficariam disponíveis para todos que dependem do sistema
público de saúde após o período de pandemia.

Ante o exposto e evidenciando-se a saúde enquanto direito,
apresenta-se a presente demanda.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 664 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao excelentíssimo senhor GOVERNADOR DO
ESTADO, FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE
SAÚDE, CARLOS LULA, solicitando que adotem providências a fim
de DISPONIBILIZAR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SATA
CASA DE MISERICÓRDIA EM SÃO LUÍS.

A presente indicação é uma solicitação para que o governo do
Estado do Maranhão disponibilize equipamentos de proteção individual
– EPI, para os profissionais de saúde que atuam na Santa Casa de
Misericórdia em São Luís, com objetivo de prevenir a transmissão do
novo coronavírus para esses trabalhadores. A solicitação tendo por
base o alto número de profissionais doentes segundo o último boletim
epidemiológico divulgado pelo Governo do Estado do Maranhão,
constando que 199 profissionais da saúde no Maranhão estão com a
COVID-19.

Desse modo, a proposição se mostra urgente, uma vez que os
profissionais da saúde são os mais expostos à transmissão do novo
coronavírus e vem denunciando, com frequência nos meios de
comunicação, as condições insalubres que estão expostos no exercício
de suas atividades, essenciais no combate à pandemia do novo
coronavírus.

Ante o exposto e evidenciando-se a saúde enquanto direito de
todos, apresenta-se a presente demanda.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 665 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor FLÁVIO DINO, e ao
Secretário Estadual de Segurança, Senhor JEFFERSON PORTELA,
solicitando-lhes que adotem providências, NO SENTIDO DE
INSTITUIR A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL TEMPORÁRIA DE
INSALUBRIDADE PARA OS POLICIAS MILITARES E
BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO MARANHÃO
ENQUANTO PERDURAR O ESTADO DE CALAMIDADE
PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO NOVO
CORONAVÍRUS (COVID-19) ESTABELECIDO PELO
DECRETO Nº 35.672 DE 19 DE MARÇO DE 2020.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência a instituição da
Gratificação Especial temporária de insalubridade para os Policias
Militares e Bombeiros Militares da ativa, do Estado do Maranhão,
enquanto perdurar o estado de calamidade pública em decorrência da
pandemia do corona vírus (COVID-19) estabelecido pelo decreto nº
35.672, de 19 de março de 2020.

A solicitação tem como fundamento a competência privativa
do chefe do executivo para editar normas referentes à percepção de
adicional de insalubridade pelos membros da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militar durante o período de decretação de calamidade
pública. Ademais, é sabido que, mesmo neste momento crítico, a Polícia
Militar e o Corpo de Bombeiro continuam prestando seus relevantes
serviços visando à garantia da segurança pública e a paz social. Resta
clara a insalubridade suportada por estes agentes considerando todo o
risco de exposição diante de um agente biológico no momento dessa
pandemia, com riscos incontroláveis e que podem prejudicar a saúde e
integridade de policiais e bombeiros militares pelo COVID-19. Ressalta-
se ainda a dificuldade de aquisição de EPIs em todo Brasil devido à
grande demanda, o que aumenta ainda mais a vulnerabilidade para
infecção.

Cumpre ressalta que já há um grande número de agentes de
segurança pública infectados e suspeitos de estarem com a doença em
todo país, fato que tem gerado afastamento de dezenas de policiais de
suas atividades, no Brasil e no Maranhão, causando prejuízos à
segurança pública, uma vez que as policias militares e civis do Estado,
acabam por ter o seu efetivo, que já é baixo, reduzido. Inclusive, já
houve registro de óbitos por COVID-19 no Maranhão de militares
maranhenses.

Ante o exposto, evidenciando-se a saúde como direito de todos,
solicita-se aprovação da presente proposição.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 666 /2 020

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 ESTADUAL
DE SAÚDE, CARLOS LULA, solicitando que aprecie a possibilidade
de CRIAÇÃO DE UM PROGRAMA PARA COMPRA DE
MÁSCARAS REUTILIZÁVEIS DE PEQUENOS
EMPREENDEDORES DO ESTADO.
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Levando em consideração o anúncio feito pelo Governador

Flávio Dino sobre a edição de decreto que estabelece a obrigatoriedade
do uso de mascaras máscaras em locais públicos, privados e ambientes
de livre acesso em todo o estado, a presente solicitação é necessária
para conter o avanço de transmissão do novo coronavírus (Sars-CoV-
2), viabilizando o uso de máscaras reutilizáveis pela população mais
pobre que não possui condições financeiras de adquirir o produto,
bem como, estimulando microempreendedores que trabalham na
produção dessas máscaras, gerando renda.

Os impactos das medidas restritivas no Maranhão, atingem
em cheio os pequenos empreendedores e profissionais liberais, que
dependem da circulação de pessoas e do aquecimento do mercado.
Deste modo, a criação de um programa para aquisição de máscaras
reutilizáveis pelo estado para distribuição para população mais pobre,
além de gerar renda para pequenos empreendedores e costureiros, se
mostra medida eficaz no controle do avanço da pandemia no Maranhão,
uma vez que ampliará o acesso às mascaras de proteção, principalmente
por aqueles que mais precisam.

Convém ressaltar que a medida já está sendo implantada em
outros Estados por se mostrar eficaz na proteção e geração de renda e
estímulo no uso de máscaras pela população.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 667 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Ministro da Saúde, Senhor NELSON TEICH,
solicitando que adote providências, NO SENTIDO DE ENVIAR
PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO
COVID-19 AO ESTADO DO MARANHÃO, PRINCIPALMENTE
PARA A CAPITAL DO ESTADO QUE REGISTRA ALTO NÚMERO
DE CONTAMINADOS.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência avalie a possibilidade
de enviar ao Estado do Maranhão, profissionais da saúde para atuar no
enfrentamento da COVID-19, tendo em vista o  acelerado crescimento
dos casos relativos a Covid-19 no Maranhão, em especial na Capital
São Luís e o alto número de profissionais infectados na região, com
registro de 655 infectados e 12 óbitos segundo o último boletim
divulgado.

Ademais, a proposição se justifica pelo fato de o Estado do
Maranhão ser, historicamente, o estado que possui os menores
indicadores de médicos por habitante, sendo necessário, portanto, a
ampliação do quadro de profissionais da saúde para atuarem no combate
ao novo coronavírus que tem feito cada vez mais vítimas e alto número
de contaminados. A medida tem como objetivo aumentar a capacidade
de atendimento à população em decorrência da pandemia, assim como
está sendo feito em Manaus-AM. Atualmente o Estado do Maranhão
já registra 7.599 casos confirmados e 379 óbitos segundo o último
boletim divulgado. Desses 4.274 casos só na capital.

Ante o exposto, evidenciando-se a saúde como direito de todos,
solicita-se aprovação da presente proposição.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 668 / 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 PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL
DA OAB, Felipe Santa Cruz, solicitando que aprecie a possibilidade
de SUSPENDER A COBRANÇA DA ANUIDADE DA OAB
DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA.

Muitos advogados maranhenses tiveram seus honorários
prejudicados em virtude do isolamento social e a paralisação de muitas
atividades, diante disso, e consciente de que a anuidade da OAB é a
principal fonte de custeio da ordem e de suas seccionais, sabemos que
o momento requer excepcionalidade. Por isso, apresentamos a proposta
de suspensão da cobrança, isto é, quem tiver condições poderá pagar
normalmente. Aqueles, no entanto, que não puderem, pagarão quando
tudo se normalizar.

Plenário Nagib Haickel, 17 de abril 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 669 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor FLÁVIO DINO, e ao
Secretário Estadual de Segurança, Senhor JEFFERSON PORTELA,
ao Secretário de Saúde do Estado, Senhor CARLOS LULA e ao
Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão, CEL. PEDRO
RIBEIRO, solicitando-lhes que adotem providências, NO SENTIDO
DE ADOTAR MEDIDAS DE COMBATE A DISSEMINAÇÃO DO
NOVO CORONAVÍRUS NOS QUARTÉIS DE POLÍCIA E
DELEGACIAS DO ESTADO, BEM COMO A
DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENTE E
LIMPEZA, LUVAS, MÁSCARAS DE PROTEÇÃO E ÁLCOOL
EM GEL 70% PARA OS POLICIAS MILITARES E CIVIS DO
ESTADO

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a presente
proposição no sentido de adotar medidas de combate ao novo
coronavírus nos quartéis de polícia e delegacias do Estado do Maranhão,
bem como, que sejam disponibilizados materiais de higiene e limpeza,
luvas, máscaras de proteção e álcool em gel 70% para os policias civis
e militares do Estado.

A solicitação tem como fundamento os procedimentos
estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para prevenir o avanço da
COVID-19 entre os agentes de segurança pública e a necessidade de
padronizar as orientações neste momento de pandemia, bem como
facilitar o acesso dos profissionais de Segurança Pública às orientações
quanto à abordagem e utilização de equipamentos de proteção. Além
disso, é de conhecimento público que há um grande número de agentes
de segurança pública infectados e suspeitos de estarem com a doença
em todo país, fato que tem gerado afastamento de dezenas de policiais
de suas atividades, no Brasil e no Maranhão, causando prejuízos à
segurança pública, uma vez que as policias militares e civis do Estado,
acabam por ter o seu efetivo, que já é baixo, reduzido. Inclusive, já
houve registro de um óbito por COVID-19 no Maranhão de um policial
militar.

Ademais, a presente solicitação é fruto de diversas denúncias
de policias que relatam a falta de condições mínimas de trabalho, de
higiene e ausência de equipamentos de proteção no exercício de suas
atividades, fundamental para o Estado e para a população. Desse modo,
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é necessário que haja atuação urgente do Estado, da Secretária de Saúde
e Segurança e do Comando da Polícia Militar para adoção de medidas
urgentes para proteção dos trabalhadores da segurança pública, um
dos grupos mais exposto à transmissão da COVID-19.

Ante o exposto, evidenciando-se a saúde como direito de todos,
solicita-se aprovação da presente proposição.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 670 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao excelentíssimo senhor GOVERNADOR DO
ESTADO, FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE
SAÚDE, CARLOS LULA, solicitando que adotem providências a fim
de DISPONIBILIZAR TESTAGEM SOROLÓGICA PARA
DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA SARS-COV-2
(TESTES RÁPIDOS) PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
QUE ATUAM NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM SÃO
LUÍS.

A presente indicação é uma solicitação para que o governo do
Estado do Maranhão disponibilize testes rápido para os profissionais
de saúde que atuam na Santa Casa de Misericórdia em São Luís, com
objetivo de prevenir a transmissão do novo coronavírus para esses
trabalhadores e afastar aqueles que, possivelmente, estejam infectados.
A solicitação tendo por base os critérios e orientações do Ministério
da Saúde ara aplicação do teste rápido sorológico nos serviços de
saúde e o alto número de profissionais doentes segundo o último boletim
epidemiológico divulgado pelo Governo do Estado do Maranhão,
constando que 199 profissionais da saúde no Maranhão estão com a
COVID-19.

Desse modo, a proposição se mostra urgente, uma vez que os
profissionais da saúde são os mais expostos à transmissão do novo
coronavírus e vem denunciando, com frequência, nos meios de
comunicação, as condições insalubres que estão expostos no exercício
de suas atividades, essenciais no combate à pandemia do novo
coronavírus.

Ante o exposto e evidenciando-se a saúde enquanto direito de
todos, apresenta-se a presente demanda.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 671 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao PREFEITO
DE SÃO LUÍS, Senhor EDIVALDO HOLANDA JR e ao
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, Senhor LULA FYLHO,
solicitando que adote providências, NO SENTIDO DE
RESTABELECER A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O
VÍRUS “INFLUENZA” EM SÃO LUÍS.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que adote
providências para restabelecer a campanha contra o vírus “influenza”,

causador da gripe H1N1 (gripe suína), que foi interrompida devido ao
“lockdown” na capital.

A proposição se justifica pelo fato de ser considerada essencial
para imunizar idosos e demais grupos de risco, uma vez que já houve
diversos casos de contaminação e até óbitos na capital causados pelo
vírus “influenza”. No atual momento, todas as atenções devem estar
voltadas para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus e a
suspensão da vacina contra a gripe, pode demandar leitos hospitalares
e profissionais de saúde por possíveis doentes, prejudicando o
enfretamento do COVID-19, pois uma pessoa contaminada pelo H1N1
também ocupa vaga no sistema público de saúde.

Ante o exposto, evidenciando-se a saúde como direito de todos,
solicita-se aprovação da presente proposição.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 672 / 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 aprecie a possibilidade de IMPLANTAR
O PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE 100% SOBRE OS
VALORES JÁ PAGOS A TÍTULO DE ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE
QUE ESTEJAM ENVOLVIDOS DIRETAMENTE NO
ATENDIMENTO, TRATAMENTO DOS PACIENTES
PORTADORES DO COVID-19 OU EM ATIVIDADES DE
FISCALIZAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO
DECRETO 35.672 DE 19 DE MARÇODE 2020.

A dedicação dos profissionais da área de saúde, que se
encontram, efetivamente, à frente do enfrentamento da pandemia nos
hospitais ou, em razão da natureza essencial das suas atividades, precisa
ser recompensada. Eles estão à frente do enfrentamento da pandemia
nos hospitais ou em razão da natureza essencial das suas atividades,
permanecem expostos nas ruas, em áreas de risco para casos de
coronavírus, realizando seus serviços junto à população, sempre de
prontidão para atender a todos.

Esses servidores já deram exemplos de sua dedicação e coragem
para ajudar no combate ao coronavírus e que agora é a vez do Poder
Público valorizar o trabalho exercido por eles.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 30 de abril 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 673 / 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 SECRETÁRIA CYNTHIA MOTA
LIMA, solicitando  A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO, EM
CARÁTER DE URGÊNCIA, DA EMPRESA “MALKA VIGILANCIA
PRIVADA” QUE PRESTA SERVIÇO AO GOVERNO DO
ESTADO DO MARANHÃO.

Tal solicitação se faz necessária, uma vez que, diversos
trabalhadores são penalizados com os atrasos dos repasses do Governo
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à empresa, que por sua vez atrasa os salários desses trabalhadores que
retiram o sustento próprio e de suas famílias dessas suas atividades.

Além disso, alguns chegam a situação crítica de não conseguir
se deslocar para seu local de trabalho devido à falta de dinheiro para
pagar passagem.

Plenário Nagib Haickel, 12 de Maio de 2020. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

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

EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 125/2020

Inclua-se ao Projeto de Lei nº 125 /2020, no art. 1º o § 2º,
renumerando o parágrafo único, que passar a ser § 1º, com a seguinte
redação;

§ 2º - Consideram-se beneficiados por esta lei todos os
profissionais das unidades destacadas para o tratamento
do covid 19 que atuam na linha de frente, tais como
auxiliar de serviços gerais, motorista de ambulância,
porteiro, maqueiro e similares.

Plenário Nagib Haickel, São Luís, 08 de maio de 2020.

Neto Evangelista
Deputado Estadual

EMENDA Nº   001 /02

Autores: Deputados Neto Evangelista e Professor Marco
Aurélio.

1. O art.2º, § 1º do Projeto de LEI Nº 086/20, passa a vigorar
com a seguinte redação:

Art. 2º - ...................................................................................
§ 1º - Entende-se como serviços essenciais   para efeito do
disposto nocaput deste artigo, o fornecimento de água e
tratamento de esgoto e de  gás.

2. Suprima-se ao art. 5º “in totum”.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de maio de 2020.

Neto Evangelista
Deputado Estadual

Professor Marco Aurélio
Deputado Estadual

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 205/2020

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;

CONSIDERANDO, que dia 11 de março houve a declaração
de pandemia pela Organização Mundial de Saúde – OMS decorrente
da infecção do Coronavirus- COVID19;

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

CONSIDERANDO, que foi Decretado Estado de Calamidade
pelo Estado do Maranhão através do Decreto nº 35.672, de 19 de
março de 2020;

CONSIDERANDO, a segurança e a saúde dos Parlamentares
e servidores da Assembleia Legislativa, bem como de toda população
do Estado do Maranhão.

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar a suspensão das atividades da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, prevista na Resolução
Administrativa nº 159/2020, até o dia 31 de maio de 2020.

Paragrafo único. Ficam ressalvados os setores responsáveis
pelos serviços essenciais conforme descrito no §1º do art. 1º da
Resolução Administrativa nº 159/2020

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

PLENÁRIO NAGIB HAICKEL, SÃO LUÍS 30 de abril de
2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado
GLALBERT CUTRIM - Primeiro Vice-Presidente. Deputada
ANDREIA REZENDE – Primeira Secretária. Deputada DETINHA -
Segundo Vice-Presidente. Deputada CLEIDE COUTINHO - Segunda
Secretária. Deputada THAIZA HORTEGAL - Terceira Vice-
Presidente. Deputado PARÁ FIGUEIREDO - Terceiro Secretário.
Deputado ROBERTO COSTA - Quarto Vice-Presidente. Deputada
DANIELLA TEMA Quarta Secretária

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA COM VOTAÇÃO REMOTA NO
DIA 11 DE MAIO DE 2020 ÀS 10h.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos. Vou começar lendo a Ata da nossa última Sessão Extraordinária
com votação remota (lê Ata). Vamos iniciar a nossa Ordem do Dia. Medida
Provisória n° 311, de autoria do Poder Executivo (lê). Deputado Adelmo
Soares, Ausente. Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Pela aprovação, senhor
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Andreia Martins Rezende, ausente, deputado Antônio Pereira,
deputado Ariston.

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO – Sim, senhor
presidente, também parabenizar a nossa deputada Dr.ª Thaiza Hortegal,
pelo seu aniversário.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Arnaldo Melo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Presidente,
gostaria de fazer referência a umas indicações que fizemos e gostaria que
vossa excelência encaminhasse ao governo do Estado relativo a dois
anteprojetos: um de distribuição de remédios de domicílios que depende
da parte administrativa do governo do estado e outro relativo aos auxílios
que vossa excelência deve ter visto e conto com a sua colaboração no
sentido do encaminhamento, senhor presidente, no mais, cumprimentar a
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todos os colegas deputados e pedir a Deus manter a todos com saúde e paz
entre as famílias, meu voto é sim, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Arnaldo, farei o encaminhamento das suas indicações, deputado
Carlinhos Florêncio.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO - Bom
dia, presidente, gostaria também de comunicar a todos que já me encontro
curado com o meu exame de IgG positivo, pra mim e eu agradeço muito a
Deus por ter me dado esse livramento, e eu voto sim, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Carlinhos Florêncio vota sim, deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Sim, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– 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 - Bom dia a
todos e a todas, que Deus abençoe a nossa semana, e eu voto pela aprovação
da matéria, Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Voto sim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Voto pela aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Dra. Cleide Coutinho.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO – Voto
pela aprovação, e quero aqui, abraçar os meus colegas deputados que
ficaram livres dessa doença, e estão aqui trabalhando para vocês, que Deus
nos proteja, e proteja a todos nós, um abraço para todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Dra. Helena Duailibe.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE – Bom
dia, Senhor Presidente, bom dia colegas Deputados, voto pela aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Dra. Helena Duailibe, vota sim. Deputada Helena, receba a
nossa solidariedade, em razão do falecimento da Dona Rosalina, sua sogra,
mãe do vereador e ex-deputado Afonso Manoel, nós fizemos na Assembleia
uma Nota de Pesar, mas receba também, assim como toda a família, a
nossa solidariedade registrada aqui, durante a sessão, que Deus possa dar
resignação necessária para que vocês superem essas perdas que tem tido
recentemente. Deputada Doutora Thaiza Hortegal. Deputado Duarte
Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Bom dia, senhor
presidente, bom dia a todos os deputados e deputadas, eu voto pela
aprovação da Medida Provisória.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Edivaldo Holanda. 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 pela
aprovação do Projeto, presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Pela
aprovação, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Glalbert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Bom dia,
senhor presidente, bom dia demais deputados, presidente, eu voto pela
aprovação, queria só fazer um registro aqui desejar meus pêsames à doutora
Helena, já a segunda perda importante, nos últimos dias, a gente fica triste,
ainda mais porque meu pai conhece muito bem doutora Helena com doutor
Afonso e a proximidade entre eles faz a gente sentir também a perda e
desejo, aqui do fundo do coração, que Deus possa abençoar o coração do
tio Afonso, como eu costumei a chamar, desde pequeno, e também da
senhora doutora Helena, espero que Deus conforte todos vocês. E também
torcer pela recuperação aí dos nossos amigos que tiveram as famílias
contaminadas, o deputado Fernando está passando por isso, graças a
Deus, ele é assintomático, mas a família ainda está no período de quarentena,
espero que se recupere o mais rápido possível, e também agradecer pela
saúde já 100% do deputado Carlinhos e da deputada Daniella, que já estão
curados, e, se Deus quiser, os outros deputados não hão de pegar este
vírus que está assombrando a todos nós.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Hélio Soares. Deputado Marcos Caldas.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS - Senhor
Presidente, primeiro, compartilhar com todas as mães... para minha esposa,
e todas as deputadas que são mães, queria também parabenizar todas elas
pelo dia de ontem. E meu voto é sim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Mical Damasceno.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Bom
dia, Presidente, bom dia, colegas deputados. Eu quero aqui aproveitar dar
os meus sentimentos à deputada Helena Duailibe. Voto pela aprovação,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente, bom dia, bom dia a todos os deputados e deputadas. Primeiro,
a minha solidariedade à deputada Helena Duailibe, por mais uma perda,
Florêncio muito feliz pela sua recuperação, meu amigo, que Deus continue
o abençoando. Presidente, meu voto é sim, e eu queria pedir a V.Exa., que



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                    QUINTA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2020 13
o item 3 da pauta, o item do projeto de lei, de minha autoria, antes de
colocarmos em votação, queria pedir a V.Exa. que me passasse a palavra.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Tudo bem, deputado Neto, farei. Deputado Othelino Neto vota Sim,
Deputado Pará Figueiredo?

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO – Bom dia a
todos os deputados, bom dia Presidente, eu voto pela aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Paulo Neto. Deputado Professor Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Quero me solidarizar também com a Deputada Helena Duailibe e toda a
sua família, que Deus traga o conforto, cumprimentar o Deputado
Carlinhos Florêncio pela sua recuperação, é muito bem-vinda essa notícia,
cumprimentar também a Deputada Thaiza por esta data de hoje, uma data
especial para ela e para a toda a sua família. O meu voto é Sim, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Primeiro,
cumprimentar a todos os colegas, bom dia. Estava resolvendo um problema
no áudio aqui, mas a nossa equipe eficiente conseguiu corrigir.
Cumprimentar os colegas, em especial a Doutora Thaiza pelo seu
aniversário, lamentar também a perda da Dra. Helena e a recuperação de
todos que contraíram, infelizmente, a doença. Senhor Presidente, eu voto
Sim pela aprovação da matéria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Ricardo Rios.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS – Eu voto Sim,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Bom dia, Presidente,
bom dia amigos e amigas que a distância nos separa, mas por meio do
vídeo, a gente se encontra. Eu quero aqui desejar parabéns à Deputada
Thaiza Hortegal e dizer à Dra. Helena, uma pessoa, gente boa demais que
mais uma vez a Dra. Helena vem sofrendo uma grande perda da sua sogra,
então, Dra. Helena, meus pêsames. Que não é fácil o que a senhora está
passando nesse momento, também o Afonso Manoel. Senhor presidente,
eu voto pela aprovação. Meu voto é Sim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rildo Amaral.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Senhor
Presidente, bom dia a todos. Bom dia, colegas deputados, colegas deputadas,
cumprimentar todas as mães que ontem foi Dia das Mães, ontem, eu fiz
uma surpresa muito bonita que já estava 90 dias sem ver essa criatura linda
dela. E cumprimento todas as mães, quatro deputadas mães que têm aqui
mais a esposa do Deputado Edson Araújo também que se faz presente
nessa reunião. Que Deus abençoe a família de vocês. Abraço fraternalmente
a Deputada Helena, minha companheira, minha amiga, que é a mãe de
todos nós, igual ela mesmo diz e cuida. E registrar a saudade de todos. Meu
voto é pela aprovação, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Presidente,
bom dia, caros colegas, também quero mandar um abraço aí para nossa
Deputada Helena que está passando por mais esse desafio que foi a perda
da sogra dela. Mas Dra. Helena é uma mulher de fé. Eu sei que ela tem
conseguido não só passar por tudo isso, mas dar o apoio necessário a
todos os seus familiares. Também saudar nossa deputada Thaíza Hortegal
pela passagem do aniversário dela e o retorno aí do nosso amigo aí deputado
Carlinhos Florêncio que também já pulou essa fogueira e agora está
retornando aqui também às nossas sessões. Presidente, eu também voto aí
pela aprovação desse projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, primeiramente, bom dia a todos os ouvintes, os deputados
também estão presentes nesta sessão, quero me solidarizar também à
Deputada Helena Duailibe pelo que ela está passando e a gente fica aqui
solidário a ela e a todos os familiares. Dizer que Deus está na frente e sabe
o que faz. Eu quero aqui também parabenizar todas as mães, porque
ontem foi o dia das mães. E eu quero aqui mandar um grande abraço e um
beijo à minha mãe Adelaide. E eu quero aqui também votar a favor do
projeto.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -. Bom
dia, Presidente, me ouvindo?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Estou ouvindo, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Bom
dia, Presidente. Bom dia demais pares. Presidente, o meu voto é SIM. Eu
quero só fazer o destaque que, desde o dia 18 de março de 2020, logo no
início da pandemia e do decreto de calamidade pública, nós já tínhamos
feito uma Indicação ao Governo do Estado para que pudesse reduzir ou
isentar todas as empresas do ICMS que trabalham com mercadorias, com
produtos do combate ao coronavírus. E, para a nossa alegria, hoje, essa
medida provisória, que na verdade altera a Lei n° 11.251, do dia 01 de abril
de 2020. Então, para a nossa alegria, o Governador, sensível ao momento
para fazer essa redução, ou melhor, essa isenção do pagamento de ICMS
das empresas, dos produtos de mercadorias do combate ao coronavírurs.
E chamamos a atenção da nossa luta permanente, o combate ao Governador
Flávio Dino, aumento de impostos e, nesse momento, o Governador faz
esse aceno favorável na isenção de impostos. Mas continuamos lutando
para que o Governador Flávio Dino possa reduzir os impostos. Até porque
o Governador já aumentou os impostos três vezes, massacrando a
população e massacrando os empresários no estado do Maranhão. O meu
voto é SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Wendell Lages. Deputado Zé Gentil.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL – Senhor Presidente, em
primeiro lugar, eu quero dar meus sentimentos à Deputada Helena, porque
eu sei o que é isso (inaudível) às mães, principalmente à minha aqui em
Caxias, em que todo ano, há trinta anos, eu passo o dia das mães.
Infelizmente esse ano eu não pude passar por causa dessa doença horrível
que nos atingiu, mas para o próximo ano estaremos juntos com fé em
Deus. Meu voto é Sim, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zé Inácio.
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O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Bom dia, Presidente.

Bom dia, deputados e deputadas. Meu voto é pela aprovação da matéria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zito Rolim.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM – Bom dia, Senhor
Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. É um prazer, mais
uma vez, mesmo à distância, estar falando com os senhores. Eu quero, em
primeiro lugar, ser solidário a nossa querida Deputada Helena e assim
como a toda a sua família pelo falecimento da sua sogra... Fora os que
foram acometidos pelo vírus Covid-19 e, em especial, aos nossos colegas
deputados. Eu quero também agradecer e parabenizar o nosso Governador
pela resposta dada aos comentários do Senhor Excelentíssimo Presidente
da República. O nosso Governador mostra realmente que ele está no
caminho certo e que ele é um homem competente. E é muito gratificante
para nós sabermos que temos um governador competente e em condição
de ser o presidente da República pela forma como ele está agindo
principalmente nesse momento de pior dificuldade que passa todos os
brasileiros e todos os maranhenses. Então parabéns, Governador Flávio
Dino, é dessa forma que se conduz um estado e é dessa forma que se
mostra competência para se conduzir um país. E meu voto é Sim, Senhor
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES – Senhor
Presidente, o meu voto é pela aprovação da matéria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Andreia Martins Rezende, Deputado Antônio Pereira,
Deputada Detinha, Deputado Dr. Leonardo Sá, Deputada Dra. Thaisa
Hortegal, Deputado Edivaldo Holanda, Deputado Felipe dos Pneus,
Deputado Hélio Soares, Deputado Paulo Neto, Deputado Wendel Lages.
Votação encerrada. Projeto de Medida Provisória aprovado. Trinta e dois
votos Sim e dez ausentes. Segundo item da pauta: Projeto de Lei n°003, de
autoria do Poder Executivo, encaminhada pela mensagem 004/2020, que
institui o zoneamento ecológico e econômico do Bioma Amazônico do
Estado do Maranhão. Esta votação é em segundo turno. Só esclarecendo a
todos os deputados e deputadas e a quem estiver acompanhando a sessão
que este projeto já foi aprovado em primeiro turno e nós, hoje, dada a
importância deste projeto para o Estado, para o desenvolvimento do
Estado, para a utilização racional dos nosso recursos ambientais, além
disso, com a segurança jurídica necessária, nós trouxemos para apreciação
em segundo turno esse projeto de lei, que teve a relatoria do Deputado
Carlinhos Florêncio. Um trabalho, registre-se, feito com muito cuidado e
com muita eficiência pelo Deputado Carlinhos. Projeto de Lei nº 003, de
autoria do Poder Executivo, encaminhado pela Mensagem 004/2020 (lê).
Deputado Adelmo Soares.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES - Voto pela
aprovação e parabenizo o Carlinhos pelo brilhante trabalho que fez frente
a esse projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Pela aprovação, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Andreia Martins Rezende. Deputado Antônio Pereira. Deputado
Ariston.

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO – Quero me
solidarizar com a Deputada doutora Helena pelas duas perdas recentemente,
uma perto da outra. Meu voto é Sim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Arnaldo Melo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Eu quero
cumprimentar, Senhor Presidente, o Deputado Carlinhos Florêncio pela
dedicação a esse projeto e ao tempo que confirmo meu voto Sim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Carlinhos Florêncio.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO – Bom
dia, Presidente. Realmente este é um projeto que é extremamente importante
para o Estado. Neste momento, eu gostaria de parabenizar o Governador
que teve a coragem de enfrentar isso. Vocês sabem que são poucos os
estados que têm enfrentado esta situação de tornar... a lei. E a gente fica
muito satisfeito e também temos alguns agradecimentos a fazer neste
trabalho. Gostaria de parabenizar o Dr. Luís Fernando, que é o Secretário
da ASEP, que coordenou, que contribuiu muito com isso. Também gostaria
de parabenizar o senhor Jhonatan, que é presidente do IMESC, que foi
coordenador geral do .... e todos os órgãos que participaram ativamente da
elaboração desse documento. Então gostaria de fazer uma homenagem
especial a UEMA, UFMA, SEMA, SAGRIMA, IMESC, SEINC,
FAEMA e a FETAEMA. Todos esses órgãos se debruçaram sobre esse
projeto, e tivemos essa peça tão importante que traz tranquilidade jurídica
para os empresários investirem, mas também o equilíbrio com a situação
do meio ambiente. Então este é um documento que realmente respalda o
empresário e também cuida do meio ambiente. Por isso o Governo do
Estado está de parabéns por essa aprovação, hoje, em segundo turno, que
vai depois à sanção do Governador. Acreditamos que isso vai ser
extremamente importante para o desenvolvimento e a preservação do
meio ambiente em nosso estado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Também incluímos logo este projeto na Ordem do Dia, Deputado
Carlinhos, senhores Deputados, também como instrumento que já fique
pronto, pelas razoes que já foram expostas por mim e, mais detalhadamente,
pelo Deputado Carlinhos, para que, ao final desta pandemia, nós teremos
mais este instrumento para que a economia do nosso Estado possa reagir,
assim, gerando mais empregos e, consequentemente, reduzindo os impacto
sociais negativos da retração econômica causada pela pandemia do
coronavírus. Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Que Deus abençoe
a todos nós, Presidente. Eu quero fugir dos meus equívocos de não ter
ficado solidário também à Helena e dizer que essa fé inabalável, resultado
que ela tem a Deus, a Jesus Cristo, tem lhe colocado em provações. E o que
é oportuno lembrar é que, na véspera da Dona Rosalina ter sido, aliás, um
dia depois da Dona Rosalina ter sido internada, como sempre, eu converso
com Helena, uma conselheira, eu conversei com ela e ela me falava dessa
situação da Dona Rosalina. E parabenizar a Thaíza também, na contramão
das situações que nós estamos tratando, pelo aniversário dela, embora
também tenha feito no grupo. Mas, em relação ao projeto, que vou votar
Sim, eu quero te parabenizar, Carlinhos. V. Exa. é do ramo. O César Viana
esteve comigo lá no meu gabinete para nós tratarmos disso. E brinco, como
o César é um professor e colega meu, ele dizia que esse projeto talvez fosse
um dos projetos mais ousados que tem a insígnia do Estados da Federação.
Ele teve discussões; e eu concordo que o Governador teve que observar
uma visão forte. Ele segurou determinadas coisas, permitindo com que
tivesse segurança jurídica para determinadas situações. Houve intervenções
da igreja. Eu não sei se o Carlinhos sabe. Houve intervenção também de
escritores indígenas, tentando ampliar os espaços indígenas. Ele se recusou.
A (inaudível) deu liberdade, que é o mais importante, para o relator tratar
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esse projeto. E eu posso dizer que é um dos votos consciente que eu dou
de inúmeros outros que eu tenho dado, que é abstraída a questão aqui da
pandemia. Quando o assunto é pandemia tenho feito o possível até de não
discutir, porque eu acho que não é o momento disso, mas é excluído
quando tem apresentações falsas e me permito também engolir, mas, nesse
caso, eu acho um dos projetos importantes que nós estamos votando este
ano na casa. Meu voto é Sim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Ciro Neto.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO – Primeiro, Presidente,
gostaria de deixar também registrado os meus sentimentos à Dra. Helena,
nossa colega deputada, amiga, parceria, essa mãezona que nós temos na
casa e também minha companheira de bloco. E registrar também o voto
favorável à matéria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Daniella Tema.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – Eu também
não poderia deixar aqui, Dra. Helena, querida amiga, Deputada, de externar
a minha solidariedade a V. Ex.ª, nesse momento de dor e de importantes
perdas no seu seio familiar. Me solidarizo, me coloco à sua disposição para
estar apoiando. Já coloquei a senhora nas minhas orações. E, diante da
importância e da relevância desse projeto, eu também gostaria de parabenizar
o Deputado Carlinhos por todo empenho para que o projeto realmente
chegasse aonde chegou. Diante disso, registro aqui o meu voto com o SIM,
registro o voto pela aprovação da matéria.

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

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ – Presidente,
bom dia. Bom dia, Maranhão. Eu gostaria aqui de parabenizar o Deputado,
meu amigo, o Deputado Carlinhos. Deputado Carlinhos, parabéns pelo
grande projeto. Fiquei muito feliz e estou muito feliz com a sua recuperação.
V.Exa. é um amigo, companheiro, uma pessoa por quem eu tenho muito
apreço e eu sei do seu trabalho em todo o Maranhão. Parabéns do fundo do
meu coração. O senhor é um exemplo de deputado para o Maranhão. O
meu voto é SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Doutor Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Presidente, eu voto
pela aprovação. Parabenizo o Deputado Carlinhos Florêncio, que fez uma
interlocução adequada dos movimentos sociais, das associações
quilombolas, agricultores também, todos os trabalhadores. E fico feliz por
avançarmos nesse sentido aqui no Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Doutora Helena Duailibe.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE - Eu
quero agradecer a manifestações de solidariedade e de apoio nesse momento
tão difícil. É isso que nos fortalece, saber que nós temos amigos do nosso
lado, sombreando com a nossa dor. Eu voto pela aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Dra. Cleide Coutinho.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO - Pela
aprovação, e quero dizer a Carlinhos que eu estou muito contente,
principalmente pelo parlamentar, e como médica, por ver que sua face é
uma face totalmente recuperada do que V. Exa. teve. Parabéns pelo projeto

e pela recuperação da saúde. E quero dizer à Deputada Helena, minha
amiga, que Deus dá o frio conforme o cobertor. E V.Exa. tem uma fé, tem
conhecimento, é uma pessoa que tem moderação e o nosso Senhor está
lidando tudo isso que V.Exa. tem passado, porque Ele sabe que V.Exa. vai
vencer. E nós aqui na Assembleia consideramos V.Exa. uma vencedora. Um
beijo para a sua família.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada doutora Thaíza Hortegal. Deputado Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, antes da votação, eu gostaria de reafirmar aqui a mensagem que
eu mandei para a doutora Helena Duailibe de solidariedade. Realmente é
um momento de muita dificuldade. Eu só tenho que destacar aqui
publicamente os meus sentimentos a ela e a toda família. Conheço a sua
família, conheço os seus filhos e tenho plena certeza que não é um momento
fácil, portanto, reafirmo aqui os meus sentimentos, minha solidariedade e
desejo força para que toda a família possa passar por essa situação. E
também tenho plena certeza que aqueles que se vão estão num bom local
ao lado de Deus, descansando sem nenhum tipo de sofrimento. No mais,
aproveitar aqui a oportunidade para demonstrar a minha alegria pela
recuperação do Deputado Carlinhos Florêncio, também pelo resultado da
sua atividade parlamentar. Mesmo nesse momento de isolamento social,
tem mostrado bons resultados à população maranhense. E também desejar
rápida recuperação ao Fernando Pessoa, a sua esposa, a sua filha. Espero
que se recuperem o mais breve possível e possa voltar a exercer suas
atividades parlamentares aqui no Estado do Maranhão. E por fim, antes de
declarar o meu voto favorável, parabenizar a colega Thaíza Hortegal por
mais um ano de vida. E, Presidente, gostaria também de lembrar a mensagem
que deixei registrado no WhatsApp ao Bráulio, a Vossa Excelência de
levantar aqui também a questão de ordem sobre o projeto que, de acordo
com a pauta que foi enviada a nós, é o projeto 086/2020. Já fiz algumas
observações. E eu gostaria aqui de também de levantar a questão de Ordem
sobre esse projeto antes da votação que vai ocorrer na sessão de hoje.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Tudo bem, Deputado Duarte. Deputado Edivaldo Holanda. Deputado
Edson Araújo.

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO – Presidente, eu
também gostaria de me solidarizar, dar os meus pêsames a minha amiga
Deputada Helena Duailibe pela perda do senhor seu pai, no mês passado,
e agora a sua sogra, Dona Rosalina, que é a mãe do meu amigo vereador
Afonso Manoel. Quero me solidarizar e dar meus pêsames para toda a
família. Também parabenizar a Deputada Thaisa Hortegal pelo seu
aniversário, e dizer ao Deputado Carlinhos Florêncio da minha satisfação
pela sua recuperação e de todos os colegas que também contraíram e se
recuperaram. E o meu voto é Sim, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Fábio Macedo

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Voto pela
aprovação do projeto, Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Senhor
Presidente, queria agradecer os votos do Deputado Glalbert, do Deputado
Duarte Júnior, me solidarizar também com a Deputada Helena. Já mandei
mensagem a ela ontem à noite. E voto Sim, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Glalbert Cutrim.
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O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Quero

parabenizar aqui o Deputado Carlinhos. Falei agora há pouco sobre o
restabelecimento da sua saúde, agora pelo seu trabalho como parlamentar.
É um momento muito importante que a gente, na verdade, todos os governos
foram cobrados e o Governador Flávio Dino teve a coragem de colocar isso
pra frente ao fazer um grande grupo de estudos dentro do governo antes de
apresentar e, juntamente com a comissão na Assembleia capitaneada pelo
Carlinhos e os órgãos que ele mesmo já citou e que participaram da
discussão. A gente fica feliz de chegar a esse ponto. O Maranhão tem
muito a ganhar com isso. Então, parabenizo o Deputado Carlinhos. Voto
SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Hélio Soares. Ausente. Deputado Marcos Caldas.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – Presidente,
queria dar minhas condolências à Deputada Helena, essa pessoa bacana,
essa pessoa prestativa, sei que não é fácil. Também queria aqui falar para
o Deputado Carlinhos Florêncio que eu fico muito satisfeito em tê-lo de
volta, assim como todos que já se recuperaram, mas o Deputado Carlinhos,
é o terceiro mandato que eu tenho o prazer de estar junto com ele, nós já
tivemos algumas batalhas juntos e ele é um cara de palavra e de posição.
Neste projeto eu voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Mical Damasceno.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Meu
Presidente, eu quero aqui parabenizar o Deputado Carlinhos pelo brilhante
projeto e também desejar melhoras a sua saúde, meu amigo, que o Senhor
Jesus possa restaurar e renovar suas forças, assim também como o nosso
amigo Deputado Fernando Pessoa que foi infectado, mas, graças a Deus, já
está saudável. E voto pela aprovação, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Senhor
Presidente, primeiro o Deputado Fernando Pessoa, olha ele já bem sem
nenhum tipo de problema, já superando a Covid-19. Desejo sucesso na
saúde de todos os seus familiares. Senhor Presidente, eu voto SIM e
parabenizo o Deputado Carlinhos pelo trabalho feito de acompanhamento,
de sugestão, talvez ninguém melhor do que ele para ter o conhecimento
necessário para contribuir no ZEE do nosso Estado. Então, eu voto Sim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Othelino Neto, eu voto Sim. Deputado Pará Figueiredo.

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO – Senhor
Presidente, eu queria, neste momento, me solidarizar com a Deputada
Helena Duailibe, meus sentimentos a toda sua família. Queria também
parabenizar o Deputado Carlinhos Florêncio pelo excelente projeto e
desejar saúde a todos os Deputados que estão enfrentando a Covid-19 e os
que já enfrentaram. Eu voto SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Paulo Neto, ausente. Deputado Professor Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, eu peço a compreensão de V.Exa. para discorrer uns dois ou
três minutos, porque nós precisamos dar relevância a esta votação. Não é
um projeto qualquer, V.Exa. que já foi secretário de Meio Ambiente do
Estado sabe da importância, sabe que são muitas décadas de espera por
este instrumento que está sendo aprovado hoje por esta Casa Legislativa.
Destacar que, há mais de dois anos, o governo do Estado vem se
concentrando, porque fez um compromisso com a classe produtora e não

só com a classe produtora, mas com toda a população, ouvindo a todos
para que se chegasse a esse instrumento que hoje está sendo aprovado: o
ZEE Bioma Amazônico. Ainda não é de todos os biomas, porque o governo
decidiu fazer por parte para garantir uma celeridade. Lembro que, no
governo anterior ao Governador Flávio Dino, foi finalizado o Macro ZEE,
enviado para a Assembleia e nós aprovamos ainda em 2015, mas faltava
chegar ao ZEE, ao Zoneamento Ecológico e Econômico, aqui do Estado do
Maranhão. Foi uma dificuldade muito grande, porque requeria muitos
esforços, e o Governador Flávio Dino escolheu um caminho de priorizar a
expertise do nosso povo, dos nossos pesquisadores, das nossas instituições.
Aí eu destaco o brilhantismo do Imesc que coordenou esse trabalho,
inicialmente com o Dr. Felipe Holanda, depois com o Dr. Jonathan e toda
a sua equipe. Eu destaco o brilhantismo, Presidente, do professor da
Uema, Luís Jorge Dias, uma pessoa muito competente, juntamente com a
sua equipe, que veio a ser somado pelo esforço do Secretário Luís Fernando,
da Asep, e toda a sua equipe, assim como todos os órgãos que participaram
desta elaboração. Foi um investimento muito alto, um estudo muito
aprofundado, em muitos anos que foram feitos, com total isenção, ouvindo
toda a população. Eu tive a oportunidade de participar de vária audiências.
Aqui em Imperatriz, foram várias e várias audiências, participar também
no Palácio dos Leões, acompanhar segmentos que se interessavam por
essa discussão lá no Imesc e participei também de audiência pública em
Grajaú. Todo esse trabalho teve um brilho muito especial do Deputado
Carlinhos Florêncio que, como relator da matéria, conhecedor profundo
desta importância, sobretudo em um momento igual a este, Presidente,
quando se precisa ter uma retomada dos investimentos, uma retomada da
economia, saber que terá uma segurança jurídica para produzir não só os
grandes, mas também os médios, os pequenos produtores e ter uma condição
necessária para que se possa prosseguir a partir da produção, e o Deputado
Carlinhos Florêncio foi muito perseverante, foi muito paciente, ouviu a
todos. Eu destaco o brilhantismo do Sinrural aqui de Imperatriz, o Sindicato
Rural presidido pelo Presidente Ferrari que fez um brilhante trabalho
nessa busca junto ao Governador, junto a todos esses órgãos, à Fiema, à
Faema e a todos que puderam contribuir. E não poderia, Presidente, deixar
de parabenizar V.Ex.ª, Deputado Othelino Neto, que quando a matéria
chegou à Casa de Leis, em total prioridade, esperava até um momento
apropriado para votarmos fora da pandemia, mas se sabe que não pode
demorar e, portanto, hoje vem essa votação. V.Ex.ª tratou com todo cuidado,
ouvindo a todos que queriam se manifestar e chegamos hoje a esse texto
final que está sendo aprovado e que ajudará bastante o Estado do Maranhão,
uma demanda de muitas décadas. Com certeza traz uma segurança jurídica
e ajudará bastante o nosso Estado a produzir e a ter também a
sustentabilidade. Parabéns a todos os envolvidos. Não é uma votação
simples, nós precisamos dar essa relevância à aprovação dessa matéria.
Parabenizo de forma muito especial o Governador Flávio Dino e as outras
matérias que se seguirão com os demais biomas. Finalizo dizendo que com
muita segurança o meu voto é Sim, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Rafael Leitoa?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, eu não vou me estender como o Deputado Marco Aurélio, até
porque eu acho que ele contempla na fala dele qualquer elogio que a gente
possa fazer a esse projeto, mas só destacar aqui duas situações: primeiro,
o grande trabalho realizado pela nossa Universidade Estadual do Maranhão,
pela Uema, onde não foi necessário contratar uma consultoria externa ou
algo do tipo para que a gente pudesse elaborar um ZEE, o Bioma
Amazônico; segundo, é o trabalho de articulação do nosso relator, o
Deputado Carlinhos Florêncio, muito eficiente e eficaz nesse conteúdo e
aqui eu deixo os meus parabéns. E o importante é que este projeto vai
possibilitar e muito que os investimentos no Estado do Maranhão sejam
feitos de forma segura. Nós estamos aí com um ano e meio do segundo
mandato do Governador Flávio Dino e o compromisso, inclusive da
Secretaria de Projetos Especiais, é que possamos fazer todos os biomas.
Passada essa pandemia, com certeza nós vamos passar, iremos tratar os
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outros biomas com audiências públicas e trabalhando juntamente com a
nossa Uema, com o nosso corpo técnico para tratar o caso, para que a
gente possa concluir todo o Zoneamento Ecológico e Econômico do Estado
do Maranhão. O meu voto é SIM pela matéria, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Ricardo Rios?

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS - Eu voto SIM,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Rigo Teles?

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES - Primeiro, eu quero
parabenizar o Deputado Carlinhos Florêncio por mais uma batalha, pela
sua vitória, que também é de todos nós, essa vitória também é nossa, é do
Maranhão. Parabenizar o Governador e Vossa Excelência, Presidente, por
ter colocado esse projeto logo em pauta para ser votado hoje. Meu voto é
SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Rildo Amaral.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Senhor
Presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o curso de
Geografia da Uema, do qual eu também fui aluno, inclusive o coordenador
desse ZEE foi o professor Luís Jorge, doutor Luís Jorge, que também foi
meu professor aqui na Uema de Imperatriz, mas que foi transferido para a
Uema de São Luís, quando aqui se transformou em uma universidade
autônoma Uemasul. Meu voto é SIM e, principalmente, meus parabéns a
todos as pessoas que contribuíram e muito, inclusive em uma conversa
com o Governador Flávio Dino, seria interessante ele saber de todas as
páginas na cabeça dele o que estava sendo feito naquele momento, sinal de
que ele tem compromisso com o Estado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Presidente, eu
quero também, antes de dar o meu voto, usar algumas palavras em relação
a esse projeto. O Deputado Marco Aurélio foi muito feliz quando fez,
digamos assim, enalteceu hoje esse momento, essa questão da ZEE que é
um projeto fundamental hoje na nossa questão ambiental, mas também na
questão econômica do nosso Estado. É um projeto que vem sendo discutido,
eu acredito há cerca de duas décadas. Iniciou-se todo esse processo de
discussão, diga-se de passagem, no governo José Reinaldo, teve continuidade
no governo Jackson, no governo de Roseana também teve grandes avanços
e no governo Flávio Dino parece que se conseguiu fazer o grande fechamento
que sempre se esperava, porque foi um processo que teve a necessidade de
se debater, de se discutir amplamente para que a gente pudesse chegar hoje
a este momento. Eu quero também destacar a passagem de algumas figuras
que foram fundamentais na elaboração desse projeto, como o Dr. Luís
Fernando, atual Secretário do Governador Flávio Dino e que teve um
momento importante agora nessa discussão, além de contribuir com a sua
experiência em todo esse processo até pela passagem de vários governos
que ele teve, teve a experiência e teve aqui esse momento hoje de também
contribuir de uma forma muito clara e muito firme. Quero também destacar
aqui a participação nesse processo, nesses anos do Cláudio Azevedo, que
foi Secretário de Agricultura no governo de Roseana, mas também ele faz
parte da Fiema e foi uma pessoa que sempre lutou em defesa desse momento
hoje do ZEE. Também destacar, como sabiamente o Marco Aurélio falou,
duas figuras para mim também importantes nesse projeto em torno desse
processo durante esses anos, lá em Imperatriz: o nosso amigo Ferrari, que
hoje é o presidente do Sindicato Rural, e também o Franciscano, que é ex-
presidente do Sindicato Rural, que sempre foram pessoas que buscavam

pautar esse debate como fundamental para o Estado. Como o César Pires
falou, outra figura, o César Viana, que também contribuiu ao longo do
tempo na discussão desse projeto, aqui atualmente nosso colega Rafael
Leitoa, que nesse procedimento agora, quando chegou à Casa, foi uma das
figuras que buscaram articulação do governo no sentido de ampliarmos o
debate e escutar a sociedade civil, para que a gente pudesse fazer um
projeto que comtemplasse a todos. O Deputado Marco Aurélio também
que acompanhou muito de perto o fechamento desse processo,
contribuindo com a sua experiência lá da Região Tocantina, o Imesc como
a UEMA. Mas o trabalho, diga-se de passagem, que o Deputado Carlinhos
Florêncio fez, porque não é fácil você chegar num momento de construção
de um projeto, um projeto que passou mais de dez anos sendo debatido e
construído, e na hora do seu fechamento existem vários interesses, existem
sim interesses do setor produtivo, existe interesse da agricultura familiar,
então é muito difícil você conseguir fazer um projeto que contemple a
todos, e o Deputado Carlinhos Florêncio teve a capacidade, como relator
desse projeto, de primeiro democratizar todas as decisões e escutar a
todos para que a gente pudesse chegar nesse momento e aprovar o projeto
fundamental para o Estado, sem discussão e sem críticas a ele. Então eu
quero dizer que quem ganha com isso hoje também é a Assembleia
Legislativa do Maranhão pelo trabalho que o Deputado Carlinhos fez,
mas, acima de tudo, quem ganha com isso é o povo do Maranhão, a
economia do Maranhão, principalmente nesse momento de pandemia, de
crise econômica que nós vivemos. Isso será uma abertura fundamental
para que a gente busque novamente o crescimento. Então eu voto com
muito orgulho nesse projeto. Meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, antes de eu entrar no tema do projeto, tenho algumas cobranças
até para fazer junto ao governo do Estado do Maranhão, principalmente
neste momento difícil de pandemia, quando são vários problemas tanto na
região do Médio Mearim, Pedreiras, Trizidela do Vale e em outras cidades,
como também fora da região do Médio Mearim. Primeiro nós estamos aí
num momento difícil entre as famílias e entre a população com a questão
do coronavírus. Hoje as cidades de Pedreiras e Trizidela do Vale já vai
ultrapassando, acho, mais de 100 casos muito preocupantes, numa
totalidade de uma população de mais de 70 mil pessoas. A gente fica
preocupado com essa situação, muitas cobranças junto ao nosso mandato,
a nossa pessoa, porque hoje a gente vem pedindo, vem solicitando que a
região do Médio Mearim seja olhada com mais carinho, com mais cuidado,
porque nós temos aqui hoje mais de 200 mil pessoas na região do Médio
Mearim e precisamos desses leitos de UTI com respiradores aqui para
nossa região. Nós sabemos que hoje o Maranhão está passando por uma
situação difícil, principalmente a cidade São Luís, no início de um colapso
na área da saúde. Nós precisamos da atenção na região do Médio Mearim,
porque a gente vai descentralizar essas pessoas que saem daqui para ir até
a cidade de São Luís em busca de um leito de UTI. Então, quero aqui e peço
ao Secretário Lula, da Saúde, ao nosso Governador Flávio Dino, que não
tem medido esforços para realmente tentar amenizar o sofrimento da
população, mas sabendo que todos os trabalhos, vamos dizer assim, que
ele tem pedido que as pessoas fiquem em casa, cumpram o isolamento, é
para que realmente essas pessoas que venham se contaminar, que essa
pessoa não contamine todo mundo ao mesmo tempo. Então, para não
chegar esse colapso, nós precisamos realmente de leitos de UTI, de
respiradores na cidade de Pedreiras que é uma cidade pólo ou a gente
reabrir o hospital de Lago dos Rodrigues e trazer um centro especializado,
principalmente nesta área ali, porque a gente precisa de um centro
especializado de tratamento da Covid. Quero aqui também dizer que já fiz
várias cobranças ao Secretário da Casa Civil, Marcelo Tavares, no tocante,
porque aqui na nossa região, além desse caso de pandemia do Corona
vírus, nós temos o problemas das enchentes, então temos ainda
desabrigados em Trizidela do Vale e Pedreiras, que já foi muito bem
contemplada, e eu fico satisfeito. Eu quero aqui agradecer ao Governador
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Flávio Dino, ao Corpo de Bombeiros e a todos que estão imbuídos nessa
amenização do sofrimento do povo de Pedreiras e Trizidela do Vale, mas
nós temos a cidade de São Luís Gonzaga que também tem muitos
desabrigados. A todo momento, nós somos cobrados pela pessoa lá da
Defesa Civil, que é o Biné Carvalho. Eu solicitei várias vezes ao Secretário
Marcelo Tavares que possa também, por meio do Estado, trazer cestas
básicas para amenizar o sofrimento daquelas pessoas de São Luís Gonzaga.
Também tenho sido cobrado bastante pelo Prefeito Lavepel, da cidade de
Conceição de Lago-Açu, onde eu quero aqui também me solidarizar com
ele que testou positivo para a Covid-19, mas já está bem, não para de
trabalhar, sempre me cobrando porque lá temos desabrigados também
pela enchente, pois a cidade de Conceição de Lago-Açu é a cidade onde
tem o maior lago da América Latina. Nós solicitamos que, no Restaurante
Popular de Conceição de Lago-Açu, também fossem disponibilizadas as
quentinhas à população desabrigada, principalmente àquelas que estão
alojadas nos colégios e no mercado municipal. Então quero aqui cobrar
novamente, por meio da Assembleia Legislativa, dando uma satisfação às
pessoas dessas cidades, porque nós estamos sendo cobrados. Nós cobramos
o Secretário e eu tenho certeza de que ele vai atender, porque Marcelo é
uma pessoa que tem trabalhado bastante nesse sentido. Além do Restaurante
Popular de Conceição de Lago-Açu, também seriam fornecidas algumas
cestas básicas paras as pessoas que estão afetadas pela enchente, mas que
continuam nas suas casas, com os seus móveis elevados, e também as
pessoas que foram para casas de familiares, o que realmente aumenta a
despesa enquanto as águas do rio Mearim e do lago baixam. Eu voto aqui
pelo projeto e de antemão parabenizo o Deputado Carlinhos Florêncio
que sempre tem conhecimento dessa questão. E eu fico muito feliz hoje de
estar votando a favor do projeto.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Algumas audiências desse projeto. Inclusive havíamos solicitado uma
audiência pública para ser realizado na Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão. Nós participamos da primeira votação e nos causou
surpresa, com todo respeito ao Deputado Carlinhos Florêncio, parabenizá-
lo pelo trabalho, mas a votação desse projeto nesse momento de pandemia.
Então acredito que poderia esperar pós-pandemia quando voltasse os
trabalhos nas sessões, de forma normal, que pudéssemos tratar esse projeto
e deliberar, pudéssemos também discutir com os demais deputados.
Inclusive os deputados da oposição, somos só três deputados de oposição,
alguns deputados que me antecederam fizeram os questionamentos com
relação aos vários interesses que têm nesse projeto. Um projeto que estava
sendo aguardado há mais de dez anos e aí fica nosso questionamento com
relação à pressa. A necessidade de urgência em ser votado esse projeto
durante a pandemia. Meu voto vai ser a favor, mas fica aqui a minha
ponderação, a minha consideração com relação à necessidade de maior
participação popular, ouvir os professores, ouvir a sociedade civil
organizada e esse foi o questionamento de uma das últimas audiências que
nós participamos e ele solicitado, Deputado Wellington, leve a solicitação
à Assembleia Legislativa. A necessidade de mais uma audiência pública
para tratar e dar visibilidade a esse tema, quando nós havíamos solicitado
uma audiência pública e não foi realizada essa audiência pública e nos
causa surpresa a votação no afogadilho, durante esse período de pandemia.
Mas eu não posso deixar de votar, mesmo fazendo questionamento, mesmo
fazendo ponderação nos vários interesses que estão por trás desse projeto
e não é e não dar para se confiar no governo, por exemplo, que era contra
a construção do porto, lá no Cajueiro, e depois que assumiu o governo,
prejudicou a população e votou a favor e querendo construir o porto
passando por cima dos moradores do Cajueiro. Então, não dar para confiar
no Governador Flávio Dino, infelizmente, eu não posso votar contra, mas
ficam as minhas ponderações, as minhas considerações com relação ao
projeto. Muito obrigado, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Estimado Deputado Wellington, este projeto tramita na Assembleia,

desde fevereiro, e ele já foi votado em primeiro turno, ainda antes de
suspendermos as sessões, por conta da pandemia. Ele foi incluído na
Ordem do Dia, por solicitação do Deputado Carlinhos Florêncio e com
base na solicitação, eu decidi incluir na Ordem do Dia, por considerar que
o projeto já tramita há muito tempo e já foi aprovado em primeiro turno,
aprovado por unanimidade. Portanto, e evidentemente, respeitando a suas
ponderações, neste caso, avalio que não há como se tratar este projeto
como tendo sido votado de afogadilho e nem apressadamente. Nós demos
um ritmo normal a ele, houve toda a oportunidade de participação, tanto
das entidades da sociedade civil, quanto das entidades empresárias.
Deputado Wendell Lages? Deputado Zé Gentil?

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL – Deputado Carlinhos
Florêncio, eu me sinto satisfeito e feliz não só pelo projeto, como também
pela sua recuperação, eu sentei ao seu lado onde conversamos muito e,
graças a Deus, essa doença ela não veio nos atingir aqui como atingiu em
Bacabal, como também quero dizer que me sinto feliz pela recuperação do
Fernando Pessoa, meu voto é sim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Meu voto é pela
aprovação, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zito Rolim.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM Presidente, eu
parabenizo todos que contribuíram na elaboração desse projeto e em
especial ao nosso querido deputado Carlinhos Florêncio, assim também o
governador Flávio Dino, e quero falar também a respeito do nosso amigo
deputado Fernando Pessoa, eu estou pedindo a Deus que o mais
rapidamente o recupere, assim também como toda a sua família, e meu
voto é sim, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Vou chamar novamente os ausentes, deputada Andreia Martins Rezende,
ausente; deputado Antônio Pereira, ausente; deputada Detinha, ausente;
deputada doutora Thaiza Hortegal, ausente; deputado Edivaldo Holanda,
ausente. Deputado Felipe dos Pneus, como vossa excelência vota?

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS – Voto a favor,
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Hélio Soares, ausente; deputado Paulo Neto, ausente; deputado
Paulo Neto como vota? Deputado Wendell Lages, ausente. Deputado
Paulo Neto ainda não conseguiu configurar. Votação encerrada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Aprovado Projeto, 34 votos SIM, 08 ausências, vamos apreciar à Redação
Final. Para que nós sejamos mais objetivos, e ganhamos tempo, vamos
fazer a votação da redação final de forma simbólica. Os Deputados e
Deputadas que aprovem, se todos aprovarem, nós permaneceremos como
estamos, se alguém quiser votar contra ou se abster, pode fazer um sinal
com a mão para poder manifestar o seu voto ou informar ao Bráulio para
que tenha a oportunidade de justificar o voto contrário, lembrando que
estamos apreciando à Redação Final. Aprovada à Redação Final com todos
os votos dos presentes favoráveis, 34 votos. Vamos ao próximo item da
pauta.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Terceiro item: Projeto de Lei n.º 081, de autoria do Deputado Dr. Yglésio
(lê). Iniciar a votação, deputado Adelmo Soares.
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O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES – Senhor

presidente, eu voto a favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Pela aprovação, senhor
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Andreia Martins Rezende. Ausente. Deputado Antônio Pereira.
Ausente. Deputado Ariston.

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO – Pela
aprovação, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Arnaldo Melo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Voto pela
aprovação, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Carlinhos Florêncio.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO – Voto
pela aprovação, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Pela aprovação,
senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Ciro Neto.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO – Pela aprovação, senhor
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Daniella Tema.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – Pela
aprovação, senhor presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ – Pela
aprovação, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Detinha. Ausente. Deputado Dr. Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Voto pela aprovação,
presidente, e para fazer um esclarecimento a gente precisa dizer que a
suspensão é diferente da prorrogação. Essa suspensão vai durar por todo
tempo do estado de calamidade da pandemia, é uma medida importante
porque gera economicidade aos cofres públicos por conta da não
necessidade eventual de você fazer um novo concurso depois, além de
atender as expectativas de centenas de pessoas que estão aguardando
chamada nos próximos concursos aqui realizados dentro do Estado do
Maranhão, portanto, eu fico feliz de até o momento ter contado com a
aprovação dos pares e espero que consigamos aprovar o projeto hoje
nesta Casa. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Drª. Cleide Coutinho.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO - Pela
aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Dr.ª Thaiza Hortegal, ausente. Deputada Dr.ª Helena Duailibe.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE – Pela
aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Pela aprovação
do Projeto, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Edivaldo Holanda, ausente. Deputado Edson Araújo.

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO - Voto pela
aprovação, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Fábio Macedo.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Voto pela
aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Filipe dos Pneus.

O SENHOR DEPUTADO FILIPE DOS PNEUS – Voto pela
aprovação senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Fernando Pessoa.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Senhor
Presidente, queria agradecer pelo apoio do deputado Neto Evangelista,
deputada Mical Damasceno, deputado Zé Gentil e deputado Zito Rolim.
Voto pela aprovação, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Glaubert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Pela
aprovação, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Hélio Soares. Deputado Marcos Caldas.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – Senhor
Presidente, só dizer ao deputado Fernando Pessoa que o Bolsonaro diz
que é um atleta, imagine ele, então um vírus desse aí para ele é neném.
Então, ele está de parabéns, já foi saber depois que estava bom. Voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Mical Damasceno.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Voto
pela aprovação, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO

– Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Eu voto
sim, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Othelino Neto, eu voto sim. Deputado Pará Figueiredo.

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO – Eu voto
pela aprovação do Projeto, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Eu voto Sim, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Paulo Neto.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO – Eu voto pela
aprovação, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu voto sim,
Senhor Presidente, e parabenizo o Deputado Yglésio pelo projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Ricardo Rios.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rildo Amaral.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Sim, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rigo Teles.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Eu voto sim,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Presidente, eu
voto sim.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Eu
queria parabenizar o Deputado Yglésio pela iniciativa do projeto, já é uma
luta nossa, desde o início do nosso mandato, que é a luta pela nomeação de

todos os aprovados em concursos públicos, aí nós temos muitos aprovados
em concursos públicos aguardando a nomeação, desde o IPREV, AGED,
Polícia Militar, Polícia Civil, uma luta permanente no nosso mandato em
defesa dos aprovados em concurso público, então quero parabenizar o
Deputado Yglésio por essa sensibilidade neste momento, inclusive o
Deputado Yglésio foi muito feliz durante o seu pronunciamento em seu
voto, ele tratou da questão da suspensão, então o projeto dele trata da
suspensão, essa suspensão é temporária. Enquanto vale o período de
calamidade pública, da pandemia do coronavírus e eu quero só registrar
também que nós apresentamos um projeto de lei para a prorrogação, o
projeto de lei que está sendo aprovado hoje do Deputado Yglésio, ele fala
da suspensão dos concursos públicos enquanto tiver valendo a calamidade
pública, nós apresentamos um projeto para a prorrogação, dois concursos
estão vencendo em 2020, por mais dois anos, por vários motivos, o governo
vai ter como contratar de imediato, os candidatos aprovados estão
aguardando essa nomeação e alguns concursos inclusive estão vencendo
agora em 2020, como é o caso do concurso da Polícia Militar que tem
1.750 aprovados aguardando a nomeação e 300 da Polícia Civil também
aguardando a nomeação. Além da AGED que tem cem candidatos aprovados
que não foram nomeados até hoje e também do IPREV. Então por todas
essas razões nós apresentamos o projeto de lei para prorrogação dos
concursos públicos por dois anos. Então ratificando eu estou votando
SIM e parabenizando o Deputado Yglésio pela sensibilidade do projeto de
suspensão dos concursos públicos nesse período de pandemia e
apresentamos também um projeto de prorrogação dos concursos públicos
por mais dois anos. Então meu voto é SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Wendell Lages. Ausente. Deputado Zé Gentil.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL – Pela aprovação, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Presidente, o meu
vídeo deve estar com algum problema, não está aparecendo, não é por
conta da internet. Eu queria que verificasse. Eu queria aí que corrigisse aí o
vídeo. Mas o meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Vou chamar novamente os ausentes. Deputada Andreia Martins Rezende,
ausente. Deputado Antônio Pereira, ausente. Deputada Detinha, ausente.
Deputada Dr.ª Thaiza Hortegal, ausente. Deputado Edivaldo Holanda,
ausente. Deputado Hélio Soares, ausente. Deputado Wendell Lages, ausente.
Projeto aprovado por 35 votos SIM, 07 ausentes. Projeto vai à sanção.
Projeto de Lei Ordinária n.º 099, de autoria do Deputado Yglésio (lê).
Deputado Adelmo?

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES - Voto pela
aprovação, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Adriano?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Senhor Presidente, eu
gostaria também de discutir esse projeto de lei n° 086 e o meu voto é pela
aprovação, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Adriano, V.Exa. falou do Projeto n° 086?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Exatamente. Eu queria
só fazer e me inscrever para debater. Me parece que o senhor transferiu o
projeto n° 086?
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Esse do item 3?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Exatamente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Andreia Martins Rezende, ausente. Deputado Antônio Pereira,
ausente. Deputado Ariston. Deputado Arnaldo Melo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Voto Sim, senhor
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Carlinhos Florêncio.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO - Voto
Sim, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Pela aprovação,
senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Ciro Neto.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO – Pela aprovação, senhor
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELNO NETO
– Deputada Daniella Tema.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA- Pela
aprovação, senhor presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ - Voto Sim,
senhor presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Voto pela aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada doutora Cleide Coutinho.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO – Pela
aprovação, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada doutora Helena Duailibe.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE – Pela
aprovação, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputa doutora Thaiza Hortegal. Ausente. Deputado Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Voto pela
aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Edivaldo Holanda. Ausente. Deputado Edson Araújo.

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO – Voto Sim, senhor
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Fábio Macedo.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Voto pela
aprovação do projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Felipe dos Pneus.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS – Voto pela
aprovação, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Fernando Pessoa.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Pela a
aprovação, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Glalbert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Pela
aprovação, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Hélio Soares. Ausente. Deputado Marcos Caldas.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – SIM, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Mical Damasceno.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Voto
SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Neto Evangelista. Deputado Othelino Neto. Voto SIM.
Deputado Pará Figueiredo.

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO – Voto pela a
aprovação do Projeto, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Paulo Neto.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO – Pela a aprovação,
Senhor Presidente.

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Voto SIM,
Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Ricardo Rios.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS – Voto SIM, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Rigo Teles.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rildo Amaral.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - SIM, Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO

– Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Eu voto pelo
projeto, Presidente e quero aqui também parabenizar o Deputado Fernando
Pessoa, que, apesar que ele roda muito em todo Estado do Maranhão, mas
a pandemia fez com que ele ficasse mais presente com a família. Parabéns,
Fernando Pessoa. Voto SIM, Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, Deputado Wellington vota SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Wendel Lages. Ausente. 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 – SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zito Rolin.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIN - SIM, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Chamar novamente os ausentes. Deputada Andreia Martins Resende.
Ausente. Deputado Antônio Pereira. Ausente. Deputado Ariston. Ausente.
Deputada Detinha. Ausente. Deputada doutora Thaiza Hortegal. Ausente.
Deputado Edivaldo Holanda. Ausente. Deputado Hélio Soares. Ausente.
Deputado Neto Evangelista.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Neto Evangelista vota Sim. Deputado Wendel Lages. Ausente.
Votação encerrada. Trinta e quatro votos SIM, 8 ausentes. Projeto de Lei
vai à sanção. Deputado Felipe dos Pneus está presente na sessão?

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS – Estou sim,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Vamos apreciar o seu projeto agora, Deputado Felipe. Projeto de Lei
Ordinária nº 104, de autoria do senhor Deputado Felipe dos Pneus, (lê).
Vamos iniciar a votação. Deputado Adelmo Soares.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES – Senhor
Presidente, pela aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente, voto
pela aprovação do projeto. E queria mencionar um projeto de lei também
de minha autoria que isenta também a multa em rescisão da internet e
telefonia, mas voto pela aprovação. E quando eu for discutir o projeto de
número 86, falarei mais um pouco sobre esse assunto. Pela aprovação,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Andreia Martins Rezende. Ausente. Deputado Antônio Pereira.
Ausente. Deputado Ariston. Ausente. Deputado Arnaldo Melo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Voto pela
aprovação, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Carlinhos Florêncio.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO - Pela
aprovação, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Pela aprovação,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Ciro Neto.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO – Pela aprovação, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Daniella Tema.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – Pela
aprovação, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ - Eu voto
SIM pela aprovação do projeto. E gostaria aqui de parabenizar meu amigo
Deputado Felipe dos Pneus, que olhei aí que ele acordou todo assanhado.
Eu acho que ele devia estar acabando de acordar, Presidente, ajeite o cabelo
aí, Deputado. Parabéns pelo projeto. Eu voto SIM.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO

- Deputado Dr. Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Eu voto a favor,
Presidente.

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

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO – Pela
aprovação, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Drª. Helena Duailibe.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Dr.ª Thaiza Hortegal. Ausente. Deputado Duarte Júnior.
Deputado Edivaldo Holanda. Ausente. Deputado Edson Araújo.

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO – Eu voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Fábio Macedo.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Pela aprovação,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
–Deputado Felipe dos Pneus, autor do Projeto.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS – Com certeza
a favor, Senhor Presidente. É um projeto de lei que não possui nenhuma
finalidade de impedir essa suspensão desses serviços em relação ao
consumidor que esteja inadimplente. Então vejo que é um projeto de
extrema importância e, é claro, eu voto Sim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Fernando Pessoa.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Senhor
Presidente, eu voto a favor do projeto. E é verdade, Deputado Marcos
Play, vai dar tudo certo aí, com fé em Deus. Um abraço aí.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Glalbert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Eu voto
SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Hélio Soares. Ausente. Deputado Marcos Caldas.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – Senhor
Presidente, eu voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Mical Damasceno.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Eu voto
SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente, eu voto SIM. Parabenizando o Deputado Felipe dos Pneus
pela iniciativa.

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

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO – Primeiro, eu
queria parabenizar o Deputado Felipe dos Pneus pelo projeto. E voto
SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Paulo Neto.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO – Pelo aprovação do
projeto, eu voto SIM, Senhor Presidente.

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rafael Leitoa.

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 – Quero parabenizar
meu sobrinho Deputado Felipe e meu voto é SIM, Senhor Presidente.

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,
também quero parabenizar o Deputado Felipe dos Pneus pelo projeto
importante e também dando nosso voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, como é que o senhor está?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bem, graças a Deus.
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O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Estou

preocupado com V.Exa., que faz um grande trabalho à frente da Assembleia
Legislativa. Gostamos muito de estar legislando junto com V. Exa.,
principalmente presidindo essa Casa e eu voto SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Obrigado pelas suas palavras, Deputado Vinícius. Deputado Wellington
do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente o meu voto também é SIM. Parabenizo Felipe dos Pneus pela
iniciativa e todos os deputados também por acatarem e votarem SIM.
Parabéns, Felipe.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Wendell Lages. Ausente. 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, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Zito Rolim?

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM - Eu voto SIM, Senhor
Presidente. Agora eu quero falar para o Deputado Leonardo que o cabelo
do Deputado Felipe cresceu muito, porque ele está em isolamento social e
não pode cortar. Meus parabéns, Felipe, pelo projeto. Eu voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Chamar novamente os deputados ausentes. Deputada Andreia Martins
Rezende. Ausente. Deputado Antônio Pereira. Ausente. Deputado Ariston.

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO - Eu voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Ariston vota SIM. Deputada Detinha. Ausente. Deputado
Ariston, V.Exa. quer falar mais alguma coisa?

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO - Eu tive
problemas na conexão e se eu posso votar ainda, registrar o meu voto?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- No projeto anterior, não, porque já encerrou a votação, mas pode registrar
o voto favorável. Deputada Dr.ª Thaiza Hortegal. Ausente. Deputado
Edivaldo Holanda. Ausente. Deputado Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - O meu voto é a
favor pela aprovação do projeto e aproveito também para parabenizar o
Deputado Felipe dos Pneus pelo excelente trabalho que vem
desempenhando não só como deputado, mas como um grande ativista
social na cidade de Santa Inês. Parabéns, Deputado Felipe. Os consumidores
agradecem pelo seu trabalho, por esse projeto que com certeza vai ajudar
muita gente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Hélio Soares. Ausente. Deputado Wendell Lages. Ausente.
Encerrada a votação. Projeto aprovado com 34 votos pela aprovação e 08
ausentes. Projeto de Lei vai à sanção. Projeto de lei ordinária nº 111, de
autoria da Deputada Dra. Helena Duailibe, (lê). Reiniciando a votação.
Deputado Adelmo Soares.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES – Senhor
Presidente, como vai? Atendendo o seu apelo, eu estou aqui no vídeo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bom vê-lo.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES – Saudades de
V. Exa. também, Senhor Presidente. Tudo de bom. Voto pela aprovação.
Forte abraço.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Pela aprovação, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Andreia Martins Rezende. Ausente. Deputado Antônio Pereira.
Ausente. Deputado Ariston.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Arnaldo Melo.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Carlinhos Florêncio.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO – Voto
SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Voto SIM, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Ciro Neto.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Vossa Excelência que é entendedor do assunto relativo às farmácias,
nossa autoridade no assunto. Deputada Daniella Tema.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – Voto SIM,
voto pela aprovação da matéria, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Detinha. Está ausente. Deputado Dr. Leonardo Sá.

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

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

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente, voto a
favor, fazendo a ressalva de, em relação a esses quantitativos de álcool, eu
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acho que seja muito provável que seja submetido a veto pelo Governador
por conta da dificuldade da gente regulamentar esses quantitativos a
apresentação. Então tem a preocupação quanto a essa questão da eficácia
da lei nesse artigo específico do quantitativo de álcool. No Rio de Janeiro,
eles tentaram fazer algumas iniciativas semelhantes de restrição e isso
gerou algum tipo de confusão no momento lá. Imagino o dono de um
pequeno negócio que vai ao supermercado e aí tem essa regulamentação.
Ele está sozinho e só pode retirar quatro unidades do produto que ele
precisa ter um pouco mais do que isso. Então quanto a essa limitação, acho
um pouquinho complicado, mas isso é coisa que se pode ser resolvida por
um, eventualmente, um veto parcial disso, portanto, eu voto a favor do
projeto de lei.

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

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO - Pela
aprovação.

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

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE –
Presidente, justifica exatamente por isso porque muitas pessoas estão
correndo aos estabelecimentos e aí alguns com maior poder aquisitivo não
se lembram que, na verdade, todos tem que ter acesso a esses produtos,
então é importante que nós disciplinemos isso para que não falte para
muitos. Pela aprovação.

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

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, eu voto a favor desses projeto. Parabenizo a Deputada Helena
Duailibe. Mesmo nesse momento de luto, continua lutando e lutando
muito e lutando com base técnica. Mesmo porque esse projeto, Senhor
Presidente, quando a gente observa o próprio código de defesa do
consumidor, a lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, traz lá no seu artigo
39, inciso II, exatamente as exceções para que situações como essa, que a
Deputada Helena Duailibe quer regulamentar, possam ocorrer. O
consumidor, obviamente, aqui eu faço questão de ler, porque é importante
a gente votar com fundamentos. A gente observa que no artigo 39, inciso II
diz assim: recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata
medida de suas disponibilidades e ainda de conformidade com usos e
costumes. É considerada prática abusiva essa limitação. No entanto, o
próprio artigo 39, inciso II, bem como decreto federal 2.181, de 97, permitem
que os estabelecimentos possam exatamente limitar a quantidade de
fornecimento exatamente porque nem todos agem com bom senso que a
deputado Duailibe está defendendo. Voto pela aprovação do projeto. É um
projeto com base constitucional e tenho certeza que esse projeto será
sancionado pelo Governador Flávio Dino exatamente porque é justo,
necessário e com base na Constituição. Parabéns, Deputada Helena.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Edivaldo. Ausente. Deputado Edson Araújo.

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO - Voto SIM, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Fábio Macedo.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Eu voto SIM,
pela aprovação do projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Felipe dos Pneus. Caiu a conexão. Deputado Fernando Pessoa.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Voto SIM,
Senhor Presidente. Agradecer pelo apoio do Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Glalbert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Hélio Soares. Ausente. Deputado Marcos Caldas.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– 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,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Othelino Neto. Eu voto SIM. Deputado Pará Figueiredo.

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO – Primeiro,
parabenizar a Deputada Dra. Helena Duailibe pelo excelente mandato que
vem realizando, mesmo nesse momento de luto. Eu voto pela aprovação
do projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Paulo Neto.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO – Eu voto SIM,
Senhor Presidente, pela aprovação do projeto. E parabenizar o Deputado
pela iniciativa do projeto.

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

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Eu voto SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu voto SIM,
Presidente.

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.
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O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Eu voto SIM,

Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Ricardo Rios.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS - Eu voto SIM,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rigo Teles. Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Eu voto a favor
do projeto, Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, o meu voto é SIM. Parabenizar a Deputada Helena Duailibe
pelo projeto e também as minhas condolências. Deputada Helena Duailibe,
receba as minhas condolências, meus pêsames, V.Ex.ª com dois pêsames
em menos de 15 dias. Todos na Assembleia Legislativa ficamos sensíveis.
Receba as condolências de todos os Deputados da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão neste momento. Presidente, só fazendo também
uma consideração muito rápida com relação à fiscalização que tem que ter
os órgãos de fiscalização e controle, principalmente do Procon, com relação
ao aumento abusivo desses produtos vendidos em algumas farmácias e
supermercados, como o álcool em gel, além da falta de medicamentos, já
que algumas pessoas estão estocando medicamentos causando falta nesse
momento agora de pandemia. Então só chamar a atenção dos órgãos de
fiscalização e controle para este momento. Meu voto é SIM, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wendell Lages. Ausente. 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 – Pela aprovação do
projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zito Rolim.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM – Voto pela aprovação
do projeto, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Vou chamar novamente os ausentes: Deputada Andreia Martins Rezende,
Deputado Antônio Pereira, Deputada Detinha, Deputada Dra. Thaiza
Hortegal, Deputado Edivaldo Holanda, Deputado Felipe dos Pneus,
Deputado Hélio Soares e Deputado Rigo Teles.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wendell Lages, ausente. Encerrada a votação. Aprovado o
projeto com 34 votos SIM e 08 ausentes. O Projeto vai à sanção. Projeto
de Lei n° 124, de autoria do Deputado Duarte Junior (lê). Vamos iniciar a
votação. Deputado Adelmo Soares.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES - Eu voto pela
aprovação, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Pela aprovação, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Andreia Martins Rezende, ausente. Deputado Antônio Pereira,
ausente. 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 pela
aprovação, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Carlinhos Florêncio.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO - Voto
pela aprovação, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Pela aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Ciro Neto.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO - Pela aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Daniella Tema.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – Desculpa,
Senhor Presidente, V.Exa. poderia repetir qual é o projeto, qual é o tema?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Nós estamos apreciando o Projeto n° 124, de autoria do Deputado
Duarte Junior (lê).

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA - Muito
obrigada. Eu voto pela aprovação, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Detinha, ausente. Deputado Dr. Leonardo Sá. Deputado Dr.
Yglésio. Deputada Dr.ª Cleide Coutinho.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO - Pela
aprovação.

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

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE – Pela
aprovação, 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 – Senhor
Presidente, antecipadamente eu agradeço aos Deputados e Deputadas que
estão votando a favor do meu projeto de lei que visa garantir mais firmeza
nas fiscalizações, mais poder de fogo por parte dos órgãos de fiscalização
como o Procon face às instituições financeiras e o setor bancário que é um
dos poucos, se não o único setor que continua lucrando bilhões mesmo
durante um período de pandemia. Eu lhe digo que esse lucro é a cada dois,
três meses, ou seja, eles não empatam, eles mantêm os seus lucros mesmo
durante esse período. Nada contra o lucro dos bancos, o problema é que,
enquanto os bancos lucram, as pessoas sofrem, pois os bancos continuam
a cobrar juros do pequeno empresário, do microempreendedor, juros dos
consumidores em razões desses financiamentos, continuam atendendo
mal as pessoas, o que não é de hoje e agora se agrava ainda mais, pois
continuam a esperar do lado de fora das agências, embaixo de chuva e de
sol, à espera de um atendimento humanizado, à espera de um atendimento
essencial. O serviço bancário é um serviço essencial, portanto, esse projeto
de lei, que eu apresento agora e que está sendo votado, com a aprovação,
a gente vai conseguir dar aos órgãos de fiscalização maior poder de fogo,
pois nós estamos estabelecendo aqui um aumento das multas, um aumento
nas sanções, bem como que os bancos possam verificar a temperatura dos
consumidores nas agências, possam higienizar as mãos desses
consumidores, bem como dos seus atendentes, possam disponibilizar de
forma permanente itens necessários para a higienização das mãos, o
lavatório, enfim, uma série de medidas de proteção à vida, à saúde e à
segurança, que é fundamental, não só para os consumidores, àqueles que
buscam o atendimento, mas também para os bancários que estão sofrendo
para manter esse atendimento aos consumidores. Portanto, voto pela
aprovação. Agradeço àqueles que estão votando a favor, pois com certeza
isso vai garantir mais qualidade a todos os consumidores que estão buscando
também o seu benefício social junto às instituições financeiras, o saque do
seu benefício social, o saque dos seus salários, o saque do que é seu por
direito, o saque dos seus rendimentos. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Edivaldo Holanda, ausente. Deputado Edson Araújo.

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO – Eu voto pela
aprovação, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Fabio Macedo

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Voto pela
aprovação, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Felipe dos Pneus, ausente. Deputado Fernando Pessoa.
Deputado Glalbert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Hélio Soares, ausente. Deputado Marcos Caldas.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Mical Damasceno.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Antes
da minha votação, quero parabenizar o dia que será comemorado agora, na

sexta-feira, Dia Internacional da Família. Eu quero aqui parabenizar todas
as famílias, os meus colegas deputados e, assim, toda família maranhense.
Deus abençoe a cada família. Sabemos que a família é uma instituição
criada por Deus, é a célula mater da sociedade, portanto, que Deus possa
nos dar saúde e nos livrar de todo mal como tem feito. Quero que Deus, a
cada dia, dê mais oportunidade de vida com saúde e que brevemente
possamos retornar a nossa vida normal. Voto SIM, Senhor Presidente,
pela aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente, voto SIM e gostaria que V.Exa., na análise do projeto de autoria
de V.Exa., primeiro de V.Exa. na pauta que trata sobre concursos públicos.
Se V.Exa. permitir, queria apresentar uma emenda, uma breve contribuição
ao projeto de V.Exa. Então, assim que fosse entrar na discussão, eu queria
apresentar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Claro, é com prazer. Deputado Neto vota SIM. Deputado Pará Figueiredo.

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO –
Primeiramente, queria parabenizar o Deputado Duarte Junior pela iniciativa
do projeto de suma importância. Os bancos estão lucrando mesmo milhões,
então eu voto pela aprovação do projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Paulo Neto.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO – Pela aprovação do
projeto, Senhor Presidente.

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rigo Teles.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rildo Amaral.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Roberto Costa.
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O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - SIM, Senhor

Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Vinicius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINICIUS LOURO – Senhor
Presidente, só para efeito de registro, haja visto que nestas videoconferências
a gente tem quer aproveitar o máximo que a gente pode para fazer algumas
reivindicações e agradecimentos. Eu quero agradecer aqui ao Zé Jorge, da
Equatorial, que aqui, no município de Peritoró, estava com uma grande
problemática na questão de energia elétrica, aqui onde essa rede que liga o
povoado Fagundes até o povoado Santa Rosa, Levada, Santa Rita, estava
com problema de queda de energia em virtude de a vegetação estar muito
alta, com ventos e chuvas acontecendo nesse período de inverno, tocava
na fiação e a energia caía a todo momento. Aí nós solicitamos, numa
segunda-feira, na terça-feira já veio toda equipe da Equatorial, equipe de
poda com todos os maquinários, carros, elevadores, com aquelas cestas
colocando o técnico lá em cima, e resolveu toda problemática. Então,
quero aqui fazer jus ao grande trabalho do Zé Jorge à frente da Equatorial,
principalmente a empresa Equatorial que solucionou esse problema aqui
no município de Peritoró. Eu voto com o projeto, Senhor Presidente, e
parabenizar também o Deputado Duarte Junior.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, o meu voto é SIM. Quero parabenizar o Deputado Duarte
pela apresentação do projeto, principalmente pela atenção dos órgãos de
fiscalização e controle, batendo nessa tecla permanentemente para que as
fiscalizações não sejam seletivas, mas que elas sejam de forma abrangente
em todos os órgãos, em todas as empresas, em todos os bancos,
supermercados, em todos os que prestam serviços ao consumidor do
Estado do Maranhão. O meu voto é SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wendell Lages? Ausente. Deputado Zé Gentil.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL – Eu voto pelo projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Pela aprovação do
projeto, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Vou chamar novamente os ausentes. Deputada Andreia Martins Rezende?
Ausente. Deputado Antônio Pereira? Ausente. Deputada Detinha? Ausente.
Deputado Dr. Leonardo Sá? Deputado Dr. Yglésio?

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente, eu queria
aproveitar rapidamente para fazer uma explicação do projeto. Eu fiz a
avaliação do projeto da Dra. Helena Duailibe sobre a questão dos
quantitativos. Assim, a definição do que eu falei basicamente em relação ao
artigo 1º, você pode utilizar quatro unidades por pessoas, álcool em gel,
papel higiênico, saco de lixo e papel descartável. Isso aí fica muito na
dependência de quantos filhos a pessoa tem em casa. Então, como a gente
está querendo fazer limitação também das idas ao supermercado, a gente
não tem como definir isso aí numa lei, por que foi tirado número quatro,
qual fundamento. Quatro pode ser muito para uma casa, mas para outra
casa pode ser pouco. A gente não pode querer limitar até a quantidade de
papel higiênico que o cidadão faz uso em casa, então isso é uma coisa que
precisa ser avaliada no dia a dia. Eu acredito que como legislador eu não
tenho essa prerrogativa de dizer, por exemplo, que um cidadão que vai ao
supermercado sair só com quatro unidades de papel higiênico. Se ele tiver

dois, três filhos, isso vai acabar muito rápido e ele vai ter que ir ao
supermercado mais vezes do que deveria. Portanto, eu acho dificuldade na
coisa. Só para deixar muito claro isso. Em relação ao projeto do Deputado
Duarte, acho que é um projeto muito bom, vou votar a favor, fazendo a
mesma ressalva porque fiquei aqui com dúvida no artigo terceiro no que
tange a sanções impostas. Se for, não tem descrito se é uma sanção por
agência ou a sanção por unidade de CNPJ do banco. Então acho que isso aí
pode ser eventualmente também submetido para o Governador emitir um
decreto para fazer a regulamentação da penalidade junto ao Procon. Achei
que as multas foram muito modestas, pegou muito leve com os bancos
nesse sentido que como foi falado, uma vez que eles ganham milhões e
estão sendo muito pouco punidos aí pelo dispositivo da lei do Deputado,
mas parabenizo pela iniciativa de toda forma.

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

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO – Já
votei.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Doutora Cleide já votou. Deputada Doutora Thaiza Hortegal, ausente.
Deputado Edivaldo Holanda, ausente. Deputado Felipe dos Pneus, ausente.
Deputado Fernando Pessoa.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Presidente,
eu estou aqui.

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

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS - Eu voto a
favor, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Registrado o seu voto, Deputado Felipe. Apesar de a conexão estar ruim,
deu para ouvir o seu voto. Deputado Fernando Pessoa.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Voto pela
aprovação, Senhor Presidente. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Hélio Soares, ausente. Deputado Wendell Lages, ausente.
Votação encerrada. 34 votos pela aprovação e 08 ausências. Projeto de lei
aprovado. Vai à sanção. Eu só vou anunciar o Projeto n° 125, de autoria do
Deputado Othelino Neto (lê). Esse projeto, de forma bem objetiva, visa a
premiar os profissionais de saúde que estiverem no atendimento a pessoas
com a Covid-19. Então, aquelas pessoas que, comprovadamente, e essa
comprovação se dará por meio de declaração do órgão ao qual este servidor
ou servidora for subordinado terá, contará com um ponto extra em
concursos públicos na fase de avaliação de títulos a intenção é premiar
naturalmente esses profissionais que estão se expondo, expondo a sua
saúde no tratamento dos pacientes com covid e estão aí na linha de frente
ajudando a salvar muitas vidas, deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Deputado
Othelino, primeiro, parabenizá-lo pela iniciativa de apresentar um projeto
de tamanha importância, um dos ensinamentos que essa pandemia talvez
nos deixe seja justamente a necessidade de valorizar cada vez mais os
profissionais tidos como essenciais, sejam eles como da segurança pública,
da limpeza, sejam eles da saúde, como é o projeto que vossa excelência
apresenta, a minha sugestão de emenda, aí eu conversei com o deputado
Marco Aurélio líder do maior bloco da Casa colhendo a assinatura dele,
para poder apresentar esta emenda durante a sessão para contribuir,
incluindo junto aos profissionais da área da saúde outros profissionais que
lidam no dia a dia no combate ao coronavírus, tais como, motorista de
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ambulância que ajuda ali, está carregando a pessoa que é levada ali naquele
equipamento, porteiros, nós já tivemos porteiros de unidade de saúde
Brasil afora que já morreram após pegar o coronavírus no hospital, então,
maqueiros, pessoal do serviços gerais, até mesmo o pessoal administrativos,
todos aqueles que têm contato dentro de uma unidade que foi destacada
como linha de frente ao combate ao covid-19, então eu coloco isso
expressamente na emenda que apresento que são os profissionais que
estão nas unidades de saúde destacadas para o enfrentamento ao covid-19,
então, essa seria nossa contribuição, presidente Othelino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Agradeço ao Deputado Neto, sua emenda vai enriquecer o projeto, aí nós
precisamos retirar da Ordem do Dia, para que a emenda receba o parecer
da CCJ, certo, Bráulio? Façamos isso, Deputado Neto, agradeço e enfatizo
o agradecimento pela a sua colaboração, no atual projeto de lei, ele certamente
vai ficar mais completo com essa emenda apresentada por Vossa Excelência.
Projeto de Lei Ordinária n° 126, de autoria do Deputado Othelino Neto,
que dispõe sobre o boletim de ocorrência, na delegacia online nos crimes de
violência doméstica e familiar contra mulher, no âmbito do Estado do
Maranhão, durante o período em que perdurar a pandemia da covid-19.
Esse projeto, tem como objetivo facilitar as mulheres que forem vítimas de
violência doméstica, nesse período de reclusão, possam fazer o boletim de
ocorrência online, não só pela a dificuldade de sair de casa nesse período,
as limitações que tem, como também pelo expediente reduzido, nas
delegacias, então, isso vai facilitar, nós já temos alguns indicadores de que
aumentou no período do confinamento, nesse período de reclusão, no
ponto de ter esse instrumento mais ágil para que sejam feitos os boletins
de ocorrências, iniciemos a votação. Deputado Adelmo Soares. Ausente.
Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Pela aprovação, senhor
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Andreia Martins Rezende. Ausente. Deputado Antônio Pereira.
Ausente. 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 - Senhor
presidente, eu gostaria da sua compreensão, eu tenho procurado ao longo
das sessões ser o mais econômico possível no tempo, em razão da condição
precária das nossas sessões, porém eu observo que matérias pretéritas são
discutidas, eu queria fazer duas observações: apresentei um projeto sobre
o remédio em casa, seria uma forma dos governos estaduais e municipais
entregarem os remédios nos domicílios das pessoas durante a pandemia do
coronavírus, porque nós temos pessoas com Covid positivo, o exame
positivado, e pessoas que sofrem de doenças crônicas pessoas portadoras
de câncer, pessoas que têm muitas complicações cardiológicas, hipertensas
diabéticas e outras e o governo do estado com os governos municipais,
através das suas estruturas, através do próprio COSEMS, através dos
seus agentes de saúde, agentes comunitários, fazer essa entrega durante a
pandemia porque eu julgo importantíssimo que nós consigamos preservar
a saúde dessas pessoas lá nos seus domicílios, uma vez que nós orientamos
que todo mundo fique em casa, eu gostaria de deixar essa observação
porque eu julgo que é um assunto urgente para esse período da pandemia,
o segundo assunto, Senhor Presidente, é quanto a um projeto que eu
coloquei, que também tem vício de origem, que a questão do auxílio aos
dependentes daquelas pessoas que morrem defendendo a nossa saúde, são
muitos, hoje no nosso boletim do Maranhão, temos mais de 600
funcionários da saúde que estão positivados, temos mais de 12 profissionais
que já morreram durante esse trabalho, não apenas os médicos, enfermeiros,

mas todos aqueles como disse há pouco o deputado Neto Evangelista, em
um projeto tão bem proposto por V.Exa., são pessoas que são ligadas a
esta luta, essa guerra contra o coronavírus, e que vão morrer alguns desses
profissionais, e tem seus filhos que são dependentes menores. Então, a
minha proposta é que até os 21 anos de idade, daqueles que perderam seus
pais, os seus genitores durante esta luta contra o combate ao coronavírus,
o governo do Estado, possa amparar de certa forma, por esta razão eu
pedi, solicitei que V.Exa. transformasse o nosso projeto de lei em Indicação
e fiz já o anteprojeto, para que o governo do Estado se sensibilize, ao
tempo que registro o trabalho que o secretário de saúde, o governo do
Estado fez, disponibilizando 40% de insalubridade para os profissionais,
muitíssimo importante, parabenizo o secretário Lula e o governo do Estado.
Mas levo esta proposta para que todos aqueles que perderem a vida
durante a luta ao combate ao coronavírus, possa deixar os seus dependentes,
menores de 21 anos recebendo esse auxílio do governo do Estado, como
também isso vale para os municípios dentro das suas previdências. Agradeço
o espaço, Senhor Presidente, e voto sim na matéria em curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Vamos fazer as indicações sugeridas por V.Exa. deputado Arnaldo.
Deputado Carlinhos Florêncio.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO – Eu
voto sim, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Eu voto a favor do
projeto, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Ciro neto.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO – Eu voto sim, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Daniella Tema.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – Antes de dar
o meu voto aqui, eu queria destacar algumas coisas com relação a esse
projeto, um projeto que é de suma importância, tendo em vista a dificuldade
de fato para que essas mulheres possam fazer a denúncia, a Polícia Civil
em 2018, destacou alguns dados onde ela diz que 57% dos casos de
agressão contra as mulheres, eles acontecem dentro de casa, ou seja, o
agressor está dentro de casa, o que dificulta, de fato, a denúncia dessas
mulheres, outro dado importante também são os números de medidas
protetivas, durante esse período de pandemia, a gente observa que no
período de 18 de março até 17 de abril foram dadas 197 medidas protetivas
às nossas mulheres maranhenses, aqui dentro do município de São Luís e
no ano passado, nós tivemos uma média de 320 medidas protetivas no
mesmo período, isso indica o quê? Não que o número de agressão tenha
reduzido, pelo contrário, nós sabemos que mais tempo a mulher em casa,
mais tempo o agressor em casa, os números têm aumentado, mas significa
que as mulheres estão tendo mais dificuldades de buscar ajuda, então eu
quero aqui dizer que é com muita alegria que eu vou votar a favor desse
projeto, quero em tempo também, parabenizar a sua sensibilidade, Senhor
Presidente, por levantar essa questão em defesa das nossas mulheres
maranhenses, dizer também que a gente fez uma Indicação solicitando ao
Governo que amplie, que intensifique durante esse período as campanhas
em relação esse assunto, proteção e agressão, feminicídio durante esse
período de pandemia. Então tendo em vista o grande aumento do número
de casos aqui dentro do nosso estado. Parabenizo V. Ex.ª, e voto com
imenso prazer nesse projeto tão importante, tão relevante das nossas
mulheres maranhenses. Meu voto é SIM.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Obrigado, Deputada Daniella. Deputada Detinha, ausente. Deputado
Dr. Leonardo Sá. Ausente. Deputado Dr. Yglésio.

O SENHORE DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente, nós
estamos votando o 125 ou 126?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Estamos votando o 126. O 125 foi retirado de pauta.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Voto a favor, pela
aprovação. E em relação ao 125, eu acho que poderíamos pensar em
reestruturá-lo de toda forma tendo em vista o seguinte: nós estamos criando
uma obrigação para o Executivo nos próximos concursos colocar dentro
do edital uma situação em que quem atendeu durante a pandemia vai ter
um benefício em concurso público vindouro, eu acho que a gente pode
buscar, dar uma aperfeiçoada nesse texto para que eventualmente lá na
frente ele não seja questionado judicialmente porque pode causar um
desequilíbrio, vamos imaginar a seguinte situação, eu hoje, estou formando
em enfermagem e ainda não sou formado. Portanto não posso participar
de nenhum certame no momento atual e também não posso trabalhar
durante a epidemia do coronavírus, a pandemia. Lá na frente, se houver
uma oportunidade de trabalho, eu poderia vir a ser prejudicado não que eu
não quisesse trabalhar agora, atuar agora durante a pandemia, mas pode
causar um desequilíbrio lá na pontuação. Eu não tive condição de trabalhar
e vou ter uma pessoa com uma pontuação a mais, porque ela trabalhou na
pandemia. Eu acho que tem outras formas da gente fazer esse
reconhecimento desses profissionais, que estão trabalhando agora com
melhoria salarial, melhoria das condições de trabalho, uma série de coisas.
Mas também sem a gente fazer um desequilíbrio lá na frente no concurso.
Eu acho que a gente pode caminhar no sentido de aprimorar essa redação,
tornando o projeto mais equitativo na verdade também para quem,
eventualmente agora, não pode trabalhar. Uma sugestão que eu dou e
agradeço a oportunidade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Doutora Cleide Coutinho?

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO - Pela
aprovação, e, Deputado Yglésio, eu para parabenizo V.Exa., porque sua
ideia é muito boa, tenho certeza que a Assembleia vai aperfeiçoar mais esse
projeto, vão atender com dignidade a maioria das pessoas, que realmente
não poderão trabalhar, porque não tinha ainda e não estavam formadas,
digamos assim, mas é uma boa ideia. Pela aprovação, Senhor Presidente

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Doutora Helena Duailibe.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUALIBE - Senhor
Presidente, pela aprovação, mas antes eu tenho que parabenizá-lo. Já é o
seu segundo grande projeto que o senhor faz em defesa das mulheres,
evitando violência contra a mulher. Ano passado, nós tivemos já aprovado
e não permitindo a nomeação de pessoas, e de agressores das pessoas que
praticam violência contra a mulher. E agora o senhor sai novamente com
uma medida de proteção contra a violência das mulheres. Parabéns pela
sua sensibilidade, e voto pela sua aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Obrigada pelas suas palavras, Deputada Helena. Deputada Doutora
Thaiza Hortegal, ausente. Deputado Duarte Junior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Senhor
Presidente, eu parabenizo V. Exa. por esse projeto, a deputada Daniella
Tema já trouxe vários fundamentos não apenas políticos, mas também
fatos, realmente é um projeto que se torna verdadeiramente necessário

para ao momento, os crimes têm aumentado, em especial a violência
doméstica em razão a respeito de pandemia então de fato é um projeto que
vem em boa hora, voto pela aprovação, mas, presidente, já adianto aqui
não sobre esse projeto, mas eu tenho tentado até de forma individual
conversar com o parlamentar com outro, mas diante aos novos comentários,
diante aos novos projetos que vêm chegado a Ordem do Dia, eu percebo
que tem parlamentar que quando um projeto não é seu há um critério
muito forte quanto a verificação da constitucionalidade do projeto, me gera
espanto é que a própria CCJ tem se comportado dessa forma, quando o
projeto muda a autoria, os critérios de admissibilidade, os critérios de
constitucionalidade são completamente diferente, são totalmente mais
brandos, a gente percebe que, apesar das boas intenções, legislar sobre
concurso público não é uma competência nossa, a gente percebe que a
Constituição Federal assegura isso, a Constituição Estadual, a nossa
Constituição, a Constituição Estadual, faço questão até de mostrar aqui
porque muitos têm por perto, mas poucos veem, a gente observa a
Constituição Estadual, lá no seu artigo 43, legislar sobre matérias de concurso
público, lá no artigo 43, inciso 4, é competência do Executivo, é competência
do governador deliberar sobre essa questão, teve um projeto aí do deputado
Wellington que trata aí sobre a prorrogação é um projeto que se coaduna
com o que diz a Constituição Federal, porque a Constituição Federal
estabelece um limite de dois anos, podendo ser prorrogado, prorrogado
por mais dois anos, ou seja, se ultrapassa os dois anos, mais dois, ou seja
quatro, já vai de encontro a Constituição Federal, e o que me preocupa é
que a gente aprova aqui, claro, porque a ideia é boa, a iniciativa é válida,
mas o que me gera uma grande preocupação, é frustrar a expectativa das
pessoas, porque de nada adianta nós aprovarmos vários projetos aqui, se
não há uma sanção governamental, ou mesmo havendo uma sanção
governamental, esse projeto é anulado pelo Poder Judiciário, um Poder,
acaba fiscalizando o outro, então, faço aqui esse comentário, percebo que
quando o projeto é de outro parlamentar, ou de outra deputada, deputado,
o projeto há um critério muito forte de constitucionalidade, às vezes
inventando ou ignorando precedentes do próprio Supremo, fica aqui minha
observação, ratifico, voto a favor do Projeto de lei ordinária n° 126/2020,
mas peço que a Casa, mais uma vez, a CCJ, avalie com mais critério, com
critério isonômico, todos os projetos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Eu gostaria de lembrar aos senhores, que nós estamos apreciando o
projeto de n° 126, que dispõe o boletim de ocorrência na delegacia online,
nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Deputado
Edvaldo Holanda, ausente. Deputado Edson Araújo.

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO - Voto pela
aprovação, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Fábio Macedo.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Voto pela
aprovação, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Felipe dos Pneus.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS – Senhor
Presidente, eu voto pela aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Fernando Pessoa.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Pela
aprovação, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Glalbert Cutrim.
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O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Pela

aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Hélio Soares, ausente. Deputado Marcos Caldas.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – Senhor
presidente também quero parabenizá-lo realmente é um projeto que no
momento se faz muito necessário quero dizer também voto a favor meu
voto é Sim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Obrigado, deputado Marcos, deputada Mical Damasceno.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Meu
presidente eu quero parabenizar por mais um brilhante projeto que V. Exa.
chegou na frente, é uma das bandeiras que eu defendo a família, a mulher ,
e V. Exa. sabe que o índice, a gente sabe e acompanha o índice de violência
doméstica aumentou em 17% depois desse período de pandemia da Covid-
19 e com esse projeto, eu acredito que nós vamos fazer reverter, intimidar
essa situação e quero aqui parabenizá-lo mais uma vez e voto Sim pela
aprovação, meu presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Obrigado, deputada Mical, deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Presidente,
primeiro parabenizá-lo pela iniciativa colegas deputados já colocaram aqui
a importância desse projeto, sobretudo no momento que vivenciamos, V.
Exa. é sensível a causa, apresenta, eu espero muito que o Poder Executivo
possa editar um decreto regulamentando esse projeto de lei, o mais rápido
possível que as nossas mulheres tenham seus direitos garantidos, meu
voto é Sim, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Othelino Neto voto Sim, deputado Pará Figueiredo.

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO – Presidente,
primeiramente parabenizar V.Exa. e sua assessoria jurídica. Eu voto pela
aprovação do projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Paulo Neto.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO - Eu aprovo o projeto,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Professor Marco Aurélio. Deputado Rafael leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Voto a favor da
matéria, ao mesmo tempo que o parabenizo, Deputado Othelino, pela
iniciativa. Esse projeto importante, principalmente neste momento delicado
que a gente está passando. Voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Ricardo Rios.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS – Voto a favor,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Presidente, primeiro
quero lhe parabenizar pela importância desse projeto e meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rildo Amaral.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Voto SIM,
Presidente.

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.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, eu quero lhe parabenizar pela autoria do projeto, um projeto
de suma importância e queria fazer também um registro. Eu quero
parabenizar o Batalhão de Polícia do município de Presidente Dutra, o
Batalhão de Polícia do município de Pedreiras e o Batalhão de Polícia do
município de Bacabal. Por que eu ressalvo esses três batalhões e aproveito
o momento agora que a matéria é votada na área de segurança pública?
Porque, há três dias, ocorreu um sequestro na cidade de Dom Pedro, onde
foi sequestrada uma família de um grande empresário daquela cidade e
onde a atuação desses três batalhões foram de suma importância de antemão,
também quero parabenizar o Grupo Tático Aéreo, o GTA, na captura
desses indivíduos e para tentar livrar essas pessoas, não vou dizer do
cativeiro, porque eles estavam ainda dentro do carro indo para o devido
local, eles abordaram essas famílias, os bandidos, na cidade de Bom Lugar,
nas proximidades ali de Bom Lugar e houve trocas de tiros, onde
conseguiram resgatar essas famílias. E, na troca de tiros, vieram a óbito
dois indivíduos; e existem mais sequestradores no matagal. E ali a Polícia
Militar do Estado do Maranhão instalou o cerco para que fossem
capturados, abatidos esses dois indivíduos que estão no matagal ainda.
Então eu quero parabenizar, aproveitando agora que o senhor trouxe uma
matéria de repercussão na área de segurança, esses três batalhões, o Batalhão
da Polícia Militar de Presidente Dutra, da Polícia Militar de Pedreiras,
onde eu quero aqui parabenizar o Major Ricardo, que não mediu esforços,
faz um grande trabalho na região do Médio Mearim, e o Batalhão de
Polícia Militar de Bacabal; e lhe parabenizar, de antemão, por essa matéria.
E eu voto SIM.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
(inaudível) pela sensibilidade, pela sua assessoria também em apresentar
esse projeto de suma importância, dando instrumento a mais para as
mulheres nesse momento, já lembrado pela Deputada Mical, um aumento
aí de 15, 17, quase 20% da violência contra a mulher. E esse instrumento é
um instrumento a mais. Eu tive um problema com relação a fake news e
também a tentativa de hackear o meu celular. Fui à delegacia física, registrei
um boletim, mesmo tendo a possibilidade de ter o registro de boletim
online, mas eu fiz para agilizar o processar. Mas eu também acompanhei
todo esse processo na delegacia física como processo online. Então o
projeto de V.Exa. é de suma importância porque ele vai aumentar os direitos
das mulheres nesse momento, dando a oportunidade para que ela possa
solicitar as medidas protetivas. Então é um elemento a mais, algo a mais
neste momento para as mulheres. Então mais uma vez parabenizá-lo pela
sensibilidade e pela apresentação do projeto. Meu voto é SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wendell Lages. Ausente. Deputado Zé Gentil.
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O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL – Voto pela aprovação

do projeto, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Pela aprovação, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Zito Rolim.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM - Senhor Presidente,
eu quero lhe parabenizar por essa brilhante iniciativa. Apesar de entender
que isso é uma pena, por conta dessa proximidade hoje do tempo que
pessoas estão convivendo mais juntos por força dessa pandemia. Sabemos
que a um certo distanciamento natural das famílias pelas atribulações,
pelas dificuldades de sobrevivência em busca de oportunidade. Enfim,
este período, embora não gostaria que fosse por força da pandemia essa
aproximação das pessoas conviverem mais, os esposos com suas esposas,
a família, de um modo geral, nós tenhamos que nos preocupar com esse
tipo de coisa, com essa prevenção e com esse apoio às mulheres por conta
desse abuso, eu diria assim, dos homens. Mas, infelizmente, nós temos
que fazer isso, porque devíamos aproveitar esse momento para colocarmos
nosso papo em dia, rever situações que às vezes o tempo não nos permite,
somos obrigados a votar um projeto como esse. Então eu lhe parabenizo,
um excelente projeto para que evitamos essas maldades que os homens
têm feito com as mulheres. Eu voto SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Eu vou chamar os deputados ausentes. Deputado Adelmo Soares.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES - Pela aprovação,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Andreia Martins Rezende. Ausente. Deputado Antônio Pereira.
Ausente. Deputada Detinha. Ausente. Deputado Dr. Leonardo Sá. Ausente.
Deputada Dr.ª Thaiza Hortegal. Ausente. Deputado Edivaldo Holanda.
Ausente. Deputado Hélio Soares. Ausente. Deputado Marco Aurélio.
Ausente. Deputado Wendell Lages. Ausente. Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Voto SIM, e parabéns pela iniciativa, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Obrigado. Deputado Marco Aurélio. Encerrada a votação. Aprovado
com 34 votos SIM e 08 ausências. Vai à Sanção. Deputados, nós temos
ainda o Projeto de Lei n° 100, mas vamos logo apreciar aqui os decretos
ativos, enquanto fazemos aqui um pequeno ajuste antes de apreciar o
Projeto de Lei número 100, de autoria da Deputada Dra. Helena Duailibe.
Nós temos aqui, senhores deputados e senhoras deputadas, um, dois, três,
quatro, cinco, seis, sete projetos de decretos legislativos oriundos de
pareceres da CCJ, relativos a pedidos de reconhecimento de estado de
calamidade em alguns municípios. O Deputados Ciro propôs no grupo
dos deputados, e não havendo discordância de nenhum dos colegas, nós
vamos apreciar esses decretos em conjunto. Eu vou nominar os municípios
e se alguém quiser, algum deputado e alguma deputada quiser votar contra
algum decreto específico pode se manifestar que nós faremos o registros
desse voto em contrário. Alguém discorda dessa metodologia? Alguma
manifestação em contrário aí dos senhores que estão interagindo com os
deputados.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (Questão de Ordem) –
Uma questão de ordem só para Vossa Excelência explicar a metodologia
que eu não acompanhei. Eu não entendi.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zé Inácio, há na proposta que, em vez de nós apreciarmos os
projetos de decretos legislativos um a um, chamando nominalmente cada
deputado, tendo em vista que são 3, 5, 7 e nós gastaríamos muito mais
tempo, nós votemos em bloco. Eu vou nomear os municípios e, caso
algum deputado queira votar contra a aprovação, o reconhecimento de um
ou mais decretos, o deputado pode se manifestar que nós faremos o
devido registro do voto. Habilite o seu som, Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – São sobre os decretos
de calamidade pública dos municípios, é isso?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– De calamidade, isso, reconhecendo...

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Entendi.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Reconhecendo o estado de calamidade.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Eu não tinha entendido,
mas eu sou de acordo. Inclusive foi a mesma metodologia que nós adotamos
na CCJ, uma vez que a fundamentação é a mesma e o objetivo são os
mesmos, os projetos são semelhantes, idênticos. Eu estou de pleno acordo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Agradeço a compreensão de todos e vamos apreciar. Os projetos de
decreto legislativo que chegaram à Assembleia, na verdade, os pedidos de
reconhecimento de estado de calamidade pública que chegaram a Assembleia
são dos seguintes municípios: Balsas, Caxias, Santa Helena, Mirinzal,
Presidente Dutra, Tutóia e Formosa da Serra Negra. Eu vou chamar
nominalmente, mas nós estaríamos apreciando todos estes projetos, certo?
Deputado Adelmo Soares.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES – Meu voto é
favorável especialmente para ao município de Caxias. O prefeito finalmente
teve a sensibilidade de encaminhar a esta Assembleia. Juntos eu e a doutora
Cleide recebemos uma solicitação de vários empresários de Caxias,
solicitando que pudesse ser aprovado o estado de calamidade pública e
votamos a favor e torcemos que Deus possa nos ajudar a acabar com esse
momento tão difícil que estamos atravessando.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Pela aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Andreia Martins Rezende. Ausente. Deputado Antônio Pereira.
Ausente. Depurado Ariston.

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO - Pela aprovação,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Arnaldo Melo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Voto pela
aprovação, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Carlinhos Florêncio.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO – Voto
pela aprovação, Senhor Presidente.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                    QUINTA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2020 33

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Pela aprovação,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Ciro Neto.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO – Presidente, antes do
voto, só um breve comentário. Eu gostaria de ressaltar que, nos últimos
dias, nós fizemos algumas solicitações ao Governo do Estado, inclusive
solicitando 20 respiradores para o município de Presidente Dutra, que
também apresentou o seu projeto de reconhecimento de calamidade pública.
Tendo em vista a questão da regional do município, o prefeito de Presidente
Dutra já disponibilizou 30 leitos, que é quase o dobro dos leitos que são
utilizados pelo hospital Socorrão e já, de antemão, também avisou que, se
caso necessário, terá como disponibilizar mais 20 leitos, totalizando, assim,
50 leitos disponíveis no hospital municipal de Presidente Dutra para
pacientes vítimas da Covid. Nós também, hoje, tivemos a informação que
o hospital Socorrão, o macrorregional de Presidente Dutra já está com
todo seus leitos que foram disponibilizados para o combate ao COVID
ocupados. Infelizmente, já tivemos 3 óbitos de pessoas provenientes de
outras cidades como Trizidela do Vale, como Chapadinha, de pessoas que
necessitaram desses leitos e foram alocadas até a cidade de Presidente
Dutra. E, diante disso, o decreto de calamidade pública se torna
extremamente importante para que ele adote as medidas necessárias no
município. E solicitamos do Estado essa parceria, disponibilizando, assim,
respiradores, porque entendemos que serão utilizados não somente pela
população de Presidente Dutra, mas de toda região. Isso facilitando e, ao
mesmo tempo, colocando à disposição alguns prédios públicos, caso sejam
necessários para outras medidas. E fazer novamente um pedido aos colegas,
ao senhor que intervenham junto ao Governador e ao Secretário Lula para
que possamos dar mais agilidade na atualização dos dados informados
pelos municípios. Nós temos, a exemplo, Presidente Dutra que hoje tem
60 casos já confirmados e o boletim do Estado está tendo um delay muito
grande até essa formalização. Da mesma forma Pedreiras, Trizidela da
Vale, outros municípios da nossa região central e Médio Mearim estão
tendo esse problema desse delay da informação perante o Estado. E isso
tem dificultado a ação dos gestores e dos profissionais de saúde, porque
faz com que a população desses municípios não acreditem na veracidade
dos casos confirmados e na gravidade que está tendo em cada município do
interior e, assim, acabam desrespeitando as medidas adotadas pelos gestores
municipais, pelo gestor estadual e as recomendações dos profissionais de
saúde. Então fortalecer esse nosso pedido aqui e dizer que sou favorável ao
reconhecimento de todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Daniella Tema.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – Antes de
apresentar o meu voto, eu gostaria de dizer que eu compartilho das palavras
do Ciro em relação a Presidente Dutra. Realmente é uma cidade regionalizada,
onde atende toda aquela nossa região ali. O Socorrão hoje é a principal
referência para os casos da Covid-19 na região onde atende de fato. Todos
os leitos que são destinados para doentes preenchidos, ocupados. Isso
gera uma grande preocupação em relação a isso. Se a nossa principal
referência que é a macro regional de Presidente Dutra já está com a ocupação
em 100%, então e aí? O que os municípios menores que não têm toda a
estrutura vão fazer? Para onde vão encaminhar? Então nós também fizemos
uma solicitação, uma indicação para o Governo do Estado, solicitando a
ampliação dos números de leitos destinados para os pacientes com a
Covid-19. E outra preocupação também é que o Socorrão além de estar
sendo referência é porta aberta para urgência e emergência naquela região.
Então isso gera uma grande preocupação. Isso, inclusive, tem até me tirado

um pouco de sono. Eu peço até ajuda dos colegas para reforçar essa nossa
indicação, uma indicação também do Deputado Ciro Neto, que, de fato, o
Governo seja sensível a essa solicitação como tem sido até aqui,
demonstrado grande preocupação com essa política, tem feito um excelente
trabalho dentro de todo o estado. Em Presidente Dutra não tem sido
diferente e só solicito realmente, aproveito aqui esse espaço, a oportunidade
para pedir o apoio de todos os colegas diante dessa indicação para ampliação
do número de leitos direcionados para COVID-19 na regional de Presidente
Dutra. E voto a favor realmente do decreto de calamidade em todos esses
municípios, tendo em vista esse momento difícil que os municípios têm
passado e a necessidade de fato de desburocratizar algumas ações dentro
dos municípios maranhenses. Reitero aqui, mais uma vez, a solicitação da
indicação da ampliação do número de leitos dentro da cidade de Presidente
Dutra.

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

O SENHRO DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente, eu voto
a favor do projeto e queria fazer um esclarecimento aqui às centenas de
pessoas que aguardam ainda a questão do concurso público, para que
tenham tranquilidade. A lei que foi de nossa autoria quanto à suspensão
dos prazos dos concursos é completamente constitucional. E aí farei aqui
rapidamente a leitura do artigo 43, já que a Constituição do Estado foi
citada, mostrada, mas ela não foi lida. Um: São de iniciativa privativa do
Governador do Estado do Maranhão dispor sobre fixação e alteração dos
efetivos da PM e Corpo de Bombeiros. Dois: criação de cargos, funções
ou empregos públicos na administração direta ou autarquia, aumento da
remuneração. Nós estamos falando aqui de criação de cargo. Não de
concurso. Três: organização administrativa e matéria orçamentária. Também
modificado pela Constituição com emendas em 2008 e 2013. Servidores
do Estado em regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para inatividade.
A palavra “ingresso em carreira” até agora não foi citada. Cinco: Criação,
estruturação e atribuições de secretárias de estado ou órgãos equivalentes
e outros órgãos da Administração Pública Estadual. Parágrafo Único: A
iniciativa parlamentar sobre projetos envolvendo matérias tributarias só
será permitida a projetos que não decorram a renúncia de receita. Pois esse
aqui foi o artigo 43 que fala de iniciativa privativa do governador. Aqui nós
já não temos inconstitucionalidade formal no assunto, mas para atualizar,
tendo em vista que as pessoas gostam de pegar julgados pontuais, nós
trazemos aqui a jurisprudência do STF em relação ao agravo regimental da
Lei n° 3.777/2004, do município do Rio, jurisprudência de 2012. Bem,
inconstitucionalidade formal na lei: não há ocorrência. Precedentes: não há,
aí eu vou pedir a atenção de todos. Não há inconstitucionalidade formal
por vício de iniciativa em lei, oriunda do Poder Legislativo que disponha
sobre aspectos de concurso público, sem interferir, diretamente, nos critérios
objetivos para admissão e provimento dos cargos públicos, agravo
regimental não provido. Acórdão eletrônico, relator ministro Dias Toffoli.
Nós não estamos criando nenhum critério objetivo, nós estamos tratando
apenas da suspensão de prazos de concursos. Não há nenhum prejuízo à
ação do Executivo nesse sentido, tendo em vista que ele não é obrigado a
chamar todas as pessoas, mas a gente garante que está em expectativa de
direito aguardando ser chamado e possa continuar. Lembrando que nem
toda a matéria legislativa relacionada com concurso se confunde com regime
jurídico, criação de cargos, de maneira que não tem caracterização em
inconstitucionalidade formal com vício de iniciativa, não tem nenhuma
afronta ao artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alínea A, alínea C, da Constituição
da República, e nem de qualquer dispositivo 43 da Constituição do Estado
do Maranhão. Eu lembro que a gente faz controle de constitucionalidade
preventivo no nosso gabinete, a gente não brinca de legislação, a gente não
brinca com a esperança das pessoas. Nós temos na nossa consultoria um
professor com doutorado e uma mestre em Direito fazendo controle de
constitucionalidade prévia no nosso gabinete, a gente trabalha sério,
trabalhamos sério. Se tem gente que não trabalha sério e que vende esperança
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para as pessoas... Então, podem ter tranquilidade os aprovados no concurso
público que o projeto é plenamente constitucional. Concluí, Presidente.
Muito obrigado.

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

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO –
Presidente, eu aprovo e quero aqui parabenizar o nosso Governador Flávio
Dino que tem se preocupado em ajudar a cidade, principalmente as que
têm hospitais macrorregionais, por exemplo, Caxias. O Secretário Lula
providenciou fazer área nova e especial só para Corona vírus, respiradores
já estão chegando, então isso é muito importante para a população. Quero
também aqui lembrar V.Exa. tantos microempresários também vão ficar
contentes, vão ficar mais aliviados para se mexer, para se movimentar
junto aos bancos. Lembrar também que a Prefeita Valmira, de Colinas, já
entrou pedindo e eu tenho certeza de que, na próxima sessão, nós também
votaremos. Claro que, assim, a minha aprovação é completa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Helena Duailibe.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Dr.ª Thaisa Hortegal, ausente. Deputado Duarte Júnior

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Senhor
Presidente, atendo aqui às normas regimentais, eu voto pela aprovação
dos projetos que neste momento estão sendo debatidos. Qualquer outra
dúvida sobre questões constitucionais, eu posso explicar no momento
devido. Aproveito o momento também para destacar a importância de nós
votarmos logo o Projeto de Lei Ordinária n.º 100, de autoria da Deputada
Helena Duailibe, que dispõe sobre a suspensão do desconto salarial de
empregados públicos e aposentados pelo Fundo Estadual de Pensão e
Aposentadoria e dá outras providências. O projeto é da Deputada Helena
em coautoria com o Deputado Adriano. Tem muita gente pedindo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– É o próximo item da pauta, Deputado Duarte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Presidente, só
complementando. Eu queria, de acordo com o artigo 182 do regimento, que
esse projeto possa ser votado já, levando em consideração os dois turnos,
para que a gente possa levar logo esse assunto para que o Governador
possa sancioná-la de acordo com o artigo 182 do Regimento. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Edivaldo Holanda, ausente. Deputado Edson Araújo.

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO – Eu voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Fábio Macedo. Deputado Felipe dos Pneus.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS – Senhor
Presidente, eu voto a favor do projeto e queria até antecipar a minha
votação do item 10, meu voto também será favorável, porque a minha
internet está caindo direto, por isso eu estou pedindo a antecipação do
meu voto. Gostaria que registrasse aí.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Se V.Exa. não estiver presente no próximo item, vai ficar consignado na

Ata o seu voto, mas ele não será contabilizado na quantidade de votos para
aprovar o projeto, certo?

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS – Tudo bem,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Fernando Pessoa.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Senhor
Presidente, eu voto SIM e parabenizo todos os prefeitos do nosso Estado
que mandaram o termo de calamidade para a Assembleia. Também ressaltar
que, no dia 30 de abril, fiz uma Indicação ao governo do Estado pedindo
que fosse criado um hospital de campanha na nossa região central do
nosso Estado. Esse hospital poderá ser feito em qualquer uma das cidades
aqui da nossa região, como Barra do Corda, Tuntum, Presidente Dutra,
qualquer uma das cidades, tendo em vista que Tuntum tem um hospital
que está desocupado e que é de propriedade da doutora Nilza, é um
hospital que foi usado pelo Estado para ser o anexo do Socorrão, mas que
está desocupado. Aí fiz essa indicação e também conversei com o Secretário
Carlos Lula que pudesse instalar esse hospital de campanha para nossa
região, tendo em vista um grande aumento de infectados aqui na nossa
região do Covid-19. Um abraço, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Glalbert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Hélio Soares. Deputado Marcos Caldas.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- 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.
Senhor presidente, meu desejo de felicidade e os parabéns pelo seu
aniversário.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Muito obrigado, Deputado Neto. Obrigado pela gentil lembrança.
Deputado Othelino Neto. Voto SIM. Deputado Pará Figueiredo.

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO – Voto SIM,
Presidente, pela aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Paulo Neto.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO – Senhor Presidente,
eu voto SIM. Eu queria fazer uma pergunta à Mesa, Senhor Presidente,
porque Mata Roma foi destruída, várias residências aqui pelo Rio Preto.
Se foi mandado para a Assembleia o projeto de calamidade pública, eu
queria saber se Mata Roma está incluída, se foi encaminhada à Mesa, ao
Secretário Bráulio?
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO

– Ao final da sessão, nós respondemos para o Deputado Paulo Neto ou
então Bráulio. Caso até o final não tenha resposta, você liga em seguida
para dar informação mais precisa ao 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,
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 – Meu voto é SIM,
Senhor Presidente.

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,
voto pela aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Vinicius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, nós também fizemos várias indicações de alguns municípios,
dentre os quais Trizidela do Vale, Conceição de Lago-Açu e Lago dos
Rodrigues já me informaram que encaminharam à Mesa Diretora, salvo
engano, já o Secretário Bráulio me informou que o município de Lago dos
Rodrigues está mais adiantado e irá entrar na próxima sessão. Então eu
voto SIM.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, mais uma vez o meu voto é SIM. Eu votei em todos os projetos
anteriores, das prefeituras anteriores, a exemplo de São Luís e Bacabal,
então o meu voto é SIM, mas mais uma vez chamando a atenção dos
nossos Deputados e também dos Vereadores para a fiscalização do dinheiro
público, porque é um momento de calamidade decretado pelos municípios,
fazendo aí a contratação sem o uso de licitação, portanto, há a necessidade
de muito mais fiscalização por parte do Poder Legislativo, Estadual e
Municipal. Mais uma vez eu vou ratificar o nosso posicionamento. Estamos
fiscalizando, vamos continuar fiscalizando não só o Poder Executivo
Estadual, mas também o Poder Executivo Municipal. Meu voto é SIM,
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL – Senhor Presidente,
além da doença que nos atacou aqui em Caxias, que é uma cidade polo que
atende a vários municípios, é justificado que nossa dificuldade é muito
grande e, além disso, tem o inverno que nos derrubou demais. Portanto, é
justa nossa reivindicação em nível do Estado e do Governo Federal. Eu
voto a favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Voto a favor, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Zito Rolim.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM – Voto pela aprovação,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Chamar novamente os ausentes: Deputada Andreia Martins Rezende?
Ausente. Deputado Antônio Pereira? Ausente. Deputado Detinha?
Ausente. Deputado Dr. Leonardo Sá? Ausente. Deputada Dra. Thaiza
Hortegal? Ausente. Deputado Edivaldo Holanda? Ausente. Deputado
Fabio Macedo? Ausente. Deputado Hélio Soares? Ausente. Deputado
Wendell Lages? Ausente. Votação encerrada. Projeto de Lei aprovado com
33 votos favoráveis e 09 ausentes. Projeto de lei aprovado, referente aos
municípios de Balsas, Caxias, Santa Helena, Mirinzal, Presidente Dutra,
Tutoia e Formosa da Serra Negra. Vamos ao projeto do Deputado Neto,
item 4. Projeto de Lei Ordinária n° 086, de autoria do Deputado Neto
Evangelista. Antes de passar a palavra aos dois, eu queria apelar aos
colegas Deputados, sem prejuízo das discussões, mas dado o adiantar da
hora, que nós estivemos debatendo um tema, que nós discutamos esse
tema, porque, senão, perde o foco daquilo que está sendo discutido. Se a
gente estiver discutindo, por exemplo, decreto de calamidade pública e for
dissertar sobre outro projeto, acaba tirando o foco daquilo que é o principal
e também gerando uma demora excessiva, não só para os colegas que estão
participando da sessão, mas para quem está nos assistindo. Projeto de Lei
de autoria do Deputado Neto Evangelista (lê). Deputado Neto Evangelista?

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Senhor
Presidente, é um projeto que nós apresentamos, atendendo às diversas
necessidades nesse momento da pandemia, dentre elas, por exemplo, a
necessidade de renovação de um documento da pessoa. Várias pessoas
tentando fazer acesso para a segunda via de documentos e não conseguindo
porque tinha vencido documento e, afinal de contas, está tudo voltado
para essa discussão, essa atenção do poder público voltado para o Corona
vírus. Então, alguns trechos desse projeto de lei apresentado tratam a
respeito disso como, por exemplo, o fato de, durante esse período, enquanto
durar o plano de contingenciamento do governo do Estado, os documentos
pessoais que estiverem vencidos poderão estar valendo e, após o término
da pandemia, ainda ficarem válidos por 30 dias, permitindo que a pessoa
tenha tempo de renovar. Também tratamos a respeito de dois assuntos,
Presidente, que eu queria inclusive pedir destaque e pedir para serem
retirados. Um é o parágrafo único do artigo 5º que trata sobre a redução dos
produtos da cesta básica. Nós colocamos no artigo 5º, no caput do artigo
5º, que os produtos que são para o combate à pandemia fizessem parte da
cesta básica. No parágrafo único, ressaltando os 12% de ICMS pagos
nesses produtos da cesta básica, apresentamos esse projeto antes do
decreto governamental que, inicialmente, trouxe para 12% o ICMS e,
posteriormente, nós já aprovamos aqui e isentou de ICMS esses produtos.
Portanto, eu queria pedir o destaque deste parágrafo único do artigo 5ª
para que nós possamos retirar do projeto de lei e também o artigo 2ª que



QUINTA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2020                                                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA36
eu queria pedir o destaque dele porque, apesar de se tratar apenas da
pandemia, portanto eu vejo de forma que poderia passar, poderia ser
aprovado pela Assembleia Legislativa. De todo modo, a Assembleia
Legislativa tem um entendimento majoritário sobre temas de energia elétrica
que é de competência de legislação do Congresso Nacional e não da
Assembleia Legislativa, apesar desse projeto especificamente desse período
da pandemia, que é um caso atípico que nós estamos vivenciando. Mas eu
queria pedir a retirada tanto do artigo 2º quanto do parágrafo único do
artigo 5º deste projeto de lei, Presidente. Deu para compreender?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Neto...

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – É o
parágrafo 1º do artigo 2º, e o parágrafo único do artigo 5º.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Então quando nós formos votar, nós vamos votar o primeiro o destaque,
o destaque será aprovado aí nós passaremos a apreciar o projeto. Certo?
Deputado Duarte se inscreveu para discutir esse projeto e também o
deputado Adriano. Deputado Neto V. Ex.ª já concluiu? Deputado Duarte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Deputadas eu lembro aqui
que nós estamos ao vivo na internet, estamos ao vivo para todo estado do
Maranhão e quem sabe a todo País, todo mundo pela internet, e, mais uma
vez, eu trago aqui a essa Casa a denúncia de algo grave quanto a forma,
Senhor Presidente, como os trabalhos estão sendo conduzidos aqui na
Casa. Eu volto a repetir que eu falei alguns minutos atrás, depende da
autoria do projeto, se o projeto é meu, criam essas inconstitucionalidades,
então pautam o projeto. Agora se o projeto é de um parlamentar protegido
pela Casa, protegido por algum setores da Casa, o projeto é aprovado na
CCJ, o projeto é pautado e aprovado. Eu não vou falar só de um projeto da
minha autoria aqui não, eu falo também do Projeto nº 100, muito importante
de autoria do Deputado Adriano, da Deputada Helena, que suspende o
desconto salarial de empregados públicos e aposentados pelo Fundo
Estadual de Pensão e Aposentadoria e da outras Providências. Até agora o
projeto não foi votado aqui, eu pedi de acordo com o artigo 182 do
Regimento que ele fosse votado em dois turnos para que as pessoas que
esperam pela aprovação desse projeto possam ter a garantia desse direito,
mas Senhor Presidente...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Duarte, não estou entendo a sua insistência com o projeto
100, ele não vai ser votado porque V.Exa. está pedindo, ele vai ser votado
porque ele está na Ordem do Dia, é o próximo item a ser apreciado.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Não seria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Seria, ele está na Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Esse projeto
086/2020 seria o último.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Não. O próximo projeto é o Projeto 100. Eu disse agora, não sei se V.Exa.
prestou atenção, é que nós deixaríamos para ser apreciado em seguida,
porque estavam sendo feito uns ajustes na questão antes na análise do
projeto. Então, não há nenhuma razão para seu pedido para incluir porque
ele já está incluído.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – V.Exa. no início
da sessão de hoje, afirmou que o projeto 086 seria o último da pauta, por
isso que eu preciso ratificar minha preocupação para que o projeto 100
também seja votado e aprovado e siga para sanção do governador. Mas que

denuncio aqui mais gravemente é aprovação do projeto 086. Há alguns
dias, no dia 29 de abril, eu comentando com V.Exa. e com os demais
parlamentares sobre o projeto de lei da minha autoria, o anticorte, eu
afirmava de uma alteração, de uma emenda que eu havia feito no projeto
anticorte e pedi à V.Exa. em razão de decisões do próprio Supremo Tribunal
Federal, que pautasse o projeto anticorte. V.Exa. disse que não poderia
pautar porque a Casa já havia se manifestado sobre a inconstitucionalidade.
Ocorre que o deputado Neto, ele apresenta o projeto 086 no dia 31 de
março, ou seja, após o meu projeto. E nesse Projeto de Lei nº 086, ele
afirma que ficaria vedada a interrupção de serviços essenciais por falta de
pagamento pelas concessionárias de serviços públicos, para quem não
está claro, serviços públicos entenda, Caema, entenda Cemar, entenda
fornecimento de energia elétrica, água, esgoto, e acréscimo fornecimento de
gás. E a CCJ, hoje, presidida pelo Deputado Ricardo Rios, aprovou de
forma unânime o projeto anticorte porque o autor é o Neto Evangelista.
Isso está errado! Beira, Senhor Presidente, a imoralidade. Porque a única
coisa que muda é a autoria do projeto. Quer dizer, que para o projeto ser
aprovado, tem que ser protocolado pelo Deputado Neto? Quer dizer que
só porque eu sou o autor do Projeto, a CCJ barra? Então eu peço aqui, de
acordo com o artigo 170, do Regimento, que precisa ser respeitado, nós
precisamos seguir regras, o jogo tem regras, ninguém pode agir como
ditador criando regras ao seu bem interesse, não pode, Senhor Presidente.
O artigo 170 do Regimento fala: as proposições idênticas ou versando
sobre matérias correlatas serão anexadas a mais antiga, desde que seja
possível exame em conjunto. E é possível, assim, senhor presidente como
aconteceu em outras oportunidades, eu vou lembrar aqui aos deputados,
no ano passado, o projeto de lei RG Mais, que eu havia protocolado, o
Deputado Zé Gentil também protocolou projeto semelhante e o meu
projeto mesmo sendo mais completo, mais amplo, foi anexado ao projeto
nº 057/2019, Deputado Zé Gentil. O projeto de lei nº 273/2019, que falava
sobre um acordo entre o supermercado e seu consumidor por produto
vencido ser trocado por outro de graça ao consumidor maranhense, foi
anexado ao projeto do Deputado Neto, ao tal Código Estadual de Defesa
do Consumidor, o meu projeto foi anexado ao Código Estadual de Defesa
do Consumidor que até o momento nem passou pela CCJ. Simplesmente
pegou meu projeto e anexou ao Código Estadual. Então são vários os casos
onde projeto V. Ex.ªs aplicam, onde é aplicado um critério em favor em
detrimento de outro. Isso está errado. Então o que peço aqui é que, o
Projeto de Lei nº 086 por tratar de matéria semelhante ele seja anexado ao
projeto da minha autoria, ao projeto ante corte. Porque tão importante, na
verdade mais importante, do que a pessoa poder emitir o seu documento
ou ter um documento com a validade estendida, é o consumidor maranhense,
você consumidor, você consumidora ter a proibição de que a CEMAR, a
Equatorial não vai poder cortar sua energia, de que a CAEMA não vai
poder cortar o seu fornecimento de água, de que o fornecimento de gás,
também vai não poder ser cortado. E ao contrário do que de forma maliciosa
querem induzi as pessoas a pensar no dia 21 de março, ou seja, antes do
projeto do Deputado Neto, eu apresentei uma emenda aditiva, senhor
presidente, membros da mesa, instituindo alterações ao projeto anticorte,
que proibe que as empresas de concessão de energia elétrica, água, esgoto,
realizem suspensão de fornecimento de seus serviços. E eu acrescentei um
parágrafo único que diz o seguinte, senhoras e senhores: fica proibida
suspensão do fornecimento dos serviços de energia elétrica, água, esgoto,
enquanto perdurar o decreto de calamidade pública. Ou seja, senhor
presidente, não há motivos para não anexar o projeto mais antigo, o projeto
mais novo, o projeto do Deputado Neto que é uma cópia ao meu projeto
anticorte, não há nenhum tipo de fundamento que evite essa anexação.
Agora, destacar simplesmente para aprovar outras partes do projeto dele,
e mais uma vez, engavetar o projeto anticorte, Senhor Presidente, não está
correto. Eu não quero criar polêmica, por isso que ontem à noite eu entrei
em contato com V.Exa., eu entrei em contato com Bráulio, entrei em contato
com Maneton, falei com outros deputados, tentei em contato com o
deputado Ricardo Rios, e não consegui contato por telefone, por
WhatsApp, fiz ligações. Exatamente para evitar essa polêmica
desnecessária. Então, o que eu peço, é que as leis sejam cumpridas, o que
eu peço é que as regras do jogo sejam cumpridas. Porque eu não quero
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acreditar que um poder está sendo usado para beneficiar um político, uma
candidatura, um deputado. A lei, ela existe e tem que ser cumprida por
todos. Por isso, ratifico, peço que o projeto mais novo, o projeto n° 086,
seja anexado ao meu projeto anticorte, e que seja votado na sessão de hoje,
pois as pessoas precisam e elas tem pressa. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Eu tinha feito até um
documento invocando o artigo n° 141 do nosso Regimento Interno. O
mesmo artigo que foi utilizado no que ocorreu do projeto do consignado,
que é uma luta nossa, e da deputada Helena. Eu não tenho a pretensão
nesse Projeto n° 86, apesar de ter direito, eu não tenho a pretensão de
anexar esse projeto ao meu, que é de nº 78, então vamos lá esse projeto de
nº 86 eu tenho projeto que trata desse assunto que é de nº 78, mas eu não
tenho a pretensão mesmo tendo o direto pelo artigo 141, de anexar esse
projeto no meu. Mas de apenas ser coautor deste projeto, porque ele trata,
certo, do mesmo conteúdo do meu projeto de nº 78 que foi apresentado,
foi publicado no dia 23 de março sendo que o projeto 86 foi publicado no
dia 31 de março, portanto após o meu projeto, meu não, do povo
maranhense, o que nós queremos com isso, assim como o projeto do
consignado nós queremos beneficiar o povo maranhense é um excelente
projeto, projeto do deputado Neto Evangelista, parabenizo a ele e tudo
mas, eu tenho um projeto que foi colocado antes que trata do mesmo
objeto e aí eu atento até para a situação, eu sei das dificuldades do
coronavírus e dos funcionários da Assembleia Legislativa, mas atento mais
uma vez a Mesa da forma que puder e prestar atenção nesse tipo de coisa
porque ou seja o meu do consignado se aplica ao artigo 141, e esse do corte
dos serviços essenciais, do não corte dos serviços essenciais não se aplica
o artigo 141, não quero fazer confusão eu só quero, eu só quero aqui com
isso que se anexe, se anexe, nós temos uma coautoria, que seja uma coisa
justa para todos, certo, entrando mais em detalhe, aí é uma questão técnica,
o Deputado Neto, retirou ou quer retirar, o parágrafo 1º do artigo, então no
artigo 2, diz o seguinte, o projeto de lei do Deputado Neto Evangelista: fica
vedado a interrupção de serviços essenciais por falta de pagamento pelas
concessionárias de serviço público. Mantém então essa redação, só se
retira o parágrafo 1º: entende-se como serviços essenciais, para efeito do
disposto no parágrafo desse artigo, o fornecimento de água, tratamento de
esgoto, gás e de energia elétrica, ou seja, retira esse, apenas esse, ou seja, o
artigo 2º fica prejudicado de uma certa forma, mantém o parágrafo 2º: após
o fim das restrições decorrentes do plano de contingência, as concessionárias
de serviço público..., ou seja, o que se está retirando aqui desse projeto é
apenas o entendimento do que é os serviços essenciais, mas mantém aqui
o não corte dos serviços essenciais, se retirar apenas o parágrafo 1º, só se
retira o que entende, sobre serviços essenciais, então, não faz muito sentido,
mantém essa questão do não corte dos serviços essenciais. Então assim,
mantém, nós vamos aprovar, mantém, aquele entendimento que já foi
rejeitado na Assembleia Legislativa, foi rejeitado anteriormente pelo projeto
do Duarte Júnior, que não tratava do período da pandemia, mas tratava de
uma forma geral parece que ele colocou uma Emenda que trata
especificamente do período da epidemia, mas fica sem efeito
completamente essa retirada essa ajustada no projeto de lei. Então duas
coisas que para resumir, a primeiro é que eu apresentei um projeto anterior
a este que trata do mesmo assunto, então o ideal seria anexar esse no meu
projeto, mas não pretendo que isso aconteça, mas no mínimo que os
projetos que sejam juntados de alguma forma, ou o do Deputado Neto
anexado ao meu o meu anexado ao dele, enfim que o Artigo 141, que serviu
para o consignado sirva para esse também. Então essa é o primeiro ponto
do nosso pedido e o segundo ponto é para ajustar alteração que está sendo
feita agora, porque não faz sentido para mim foi retirado apenas aqui o que
se refere aos serviços essenciais, mas se mantém o não corte dos serviços
essenciais, então não faz sentido retirar apenas o parágrafo 1º, se for para
retirar essa situação de pauta da Redação se retira o artigo de uma forma
geral, mas retirar só uma parte do artigo mantém-se o mesmo formato, era
isso Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Adriano, só para eu entender aqui V. Ex.ª concorda com o
destaque proposto pelo deputado Neto ou não.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – O destaque do deputado
Neto, não retira o objeto que ele acabou de falar, não retira. Então, ele disse
na sua fala que a Assembleia tinha o entendimento que era não legislar
sobre o corte de serviço essenciais, então estaria retirando isto do seu
projeto de lei, só que no destaque lido por Bráulio, ele não retira esse
entendimento, ele apenas retira o parágrafo 1º que explica o que são serviços
essenciais, ou seja, se mantem o entendimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Eu vou ouvir o Deputado Neto que é o autor do projeto. Deputado
Neto, ficou claro para V. Ex.ª a manifestação do Deputado Adriano?

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Eu
compreendi a informação prestada pelo Deputado Adriano, ele tem razão
no que ele diz respeito ao destaque do parágrafo do artigo 2º, entretanto, a
minha sugestão então, é que ao invés de retirarmos todo o parágrafo 1º do
artigo 2º, nós possamos suprimir a expressão energia elétrica, porque a
energia elétrica é aonde tem a problemática que a Assembleia Legislativa
tem o entendimento majoritário de que é de competência do Congresso
Nacional legislar. Eu compreendi nesse sentido a explicação do Deputado
Adriano, Deputado Adriano eu não tinha conhecimento do projeto que V.
Ex.ª tinha dado entrada, estou tomando conhecimento agora, por V. Ex.ª
peço desculpa pelo fato, o seu projeto ele está contemplado no artigo 2º no
projeto que eu apresentei, ele é mais amplo, eu não sei se pode ter coautor.
Coautor o Deputado Duarte inventou na cópia dos projetos dele na
Assembleia, mas o Deputado Yglésio havia apresentado uma alteração no
regimento interno da Casa. Então, assim, se não tiver ainda a figura do
coator, V. Ex.ª, com muito prazer pode ser autor junto comigo do projeto.
Se esse projeto do Deputado Yglésio de Resolução Legislativa já tivesse
sido aprovado e tiver a figura do coautor, também muito prazer V. Ex.ª ser
coautor do projeto e estarmos juntos nesse trabalho.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Eu acho que esse projeto de Resolução...

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Deu para
compreender?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deu para compreender. Deputado Neto. Esse projeto de Resolução foi
aprovado, não foi, Bráulio? Então, assim, para não confundir aqui a cabeça
de todos nós. O destaque feito passa a ser apenas para exclusão do termo
“energia elétrica”. É isso? Entendi. Se nós formos apreciar o destaque,
então nós temos que deixar claro para que os deputados possam apreciar.
Senhores deputados, peço atenção de todos. Nós vamos apreciar o destaque
apresentado pelo Deputado Neto Evangelista, mas, antes de começarmos
a votação, preciso fazer uns esclarecimentos muito rápido. Deputado
Duarte, V. Exa. fala comigo reiteradas vezes no WhatsApp e eu já disse à
V.Exa. que não existe nenhum tipo de perseguição ou preferência. Aliás
preferências individuais cada deputado pode ter a sua. Isso aí é legitimo, é
algo que é natural e é do jogo democrático. Hoje V.Exa. teve um projeto
aprovado na sessão, portanto, não cabe essa fala vitimizada ou vitimista
de que os seus projetos não vêm para serem apreciados. Agora, as comissões
são soberanas. Elas decidem o fato da comissão decidir algo que desagrada
eventualmente algum deputado, não que ela esteja trabalhando mal ou ela
esteja a serviço de alguém. Repito que já disse algumas vezes: a Assembleia
Legislativa é um órgão colegiado, um órgão plural e as maiorias são
construídas, conquistadas. A Assembleia não é como Poder Executivo que
tem um chefe que determina e a coisa é cumprida. Aqui é preciso se
adaptar a essa realidade. O Poder Legislativo é a vontade da maioria.
Eventualmente, isso já aconteceu comigo em mandatos anteriores, eu tive



QUINTA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2020                                                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA38
projetos meus rejeitados. Fiquei indignado, mas nem por isso achei que a
Assembleia estava me perseguindo. Eu soube, como outros colegas sabem
e V. Ex.ª precisa aprender isso, entender que a vontade da maioria é soberana.
O seu projeto pode até, na sua avaliação, ser o mais correto, mas tem que
entender que, quando a maioria decide em um caminho, esse caminho tem
que ser respeitado. Não vale insistir nessas queixas. Aqui têm sido
apreciados projetos de vários deputados, que nós temos buscado, dada a
característica peculiar da sessão remota, tentar trazer para as sessões, para
estas sessões projetos que já não tenham mais, projetos, de preferência,
que não sejam polêmicos. Se nós observarmos, quase todos os projetos
que foram apreciados nestas sessões remotas, foram aprovados por
unanimidade, com uma ou outra exceção de algum caso de abstenção ou
eventualmente um voto contra. Por quê? Porque aqui nós não temos a
condição de fazer a discussão como fazemos numa sessão ordinária, como
fazemos numa sessão ordinária presencial, como é de nosso costume.
Então vamos apreciar o destaque do Deputado Neto. Os Deputados que
forem favoráveis aos destaques votarão SIM, os que forem contrários
votarão NÃO. Deputado Adelmo. Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente, só
para esclarecer, eu não estou entendendo. Esse destaque é para retirar todo
o artigo 2º? É isso? Ou seja, não é mais para retirar o parágrafo 1º, mas o
artigo 2º?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– E Vossa Excelência, pela manifestação do Deputado Neto, passa a ser o
coautor.

O SENHOR DEPÚTADO ADRIANO – Então, o que ocorre,
vamos entender isso aqui. Se retirar o artigo 2º, não vai contemplar nem do
Neto, não vai contemplar nenhuma proibição de corte, se retirar o artigo 2º,
não vai contemplar a proibição de corte, seja de energia elétrica, seja de gás,
seja lá o que for. Então a gente está tirando do projeto do Neto isso daí, que
eu acho que era importante, porém podemos manter, tirar a energia elétrica,
mas, nesse caso, teríamos que anexar o meu projeto que foi dada a entrada
antes. Então eu acho que a ideia, é uma ideia boa de não ter o corte, certo?
Se o Neto retirar todo o artigo 2º, o que que vai acontecer? Não vamos
votar o não corte. Então qual é a minha sugestão? Ao invés do Neto retirar
esse artigo 2º, que é importante para a população, vamos anexar o meu
projeto que é um projeto que foi dado entrada anteriormente, ao projeto do
Neto, ou o dele no meu, tanto faz. Não quero ser pai de criança nenhuma,
quero que a coisa funcione e que seja...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Não é o fundamental. Essa questão é secundária.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Então, para a gente
aproveitar a ideia, que é uma boa ideia de não ter corte desses serviços
essenciais, vamos juntar os dois projetos, nem que a gente espere para
segunda-feira, para próxima segunda-feira. A gente junta os dois projetos
e vamos provar assim, porque se tirar o artigo 2º, nós não vamos dar esse
benefício para a população que tanto necessita, é o que eu acho. Aí não sei
se o deputado Neto concorda comigo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Neto.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Presidente,
o que eu pedi de supressão foi apenas o termo “energia elétrica”. Pelo fato
da Assembleia, majoritariamente, ter o entendimento de que é legislação do
Congresso Nacional. Portanto, a ideia da supressão era essa apenas “energia
elétrica” e com isso fica favorável - o Deputado Yglésio me encaminhou
aqui, o Braúlio já falou também, nós já temos a figura do coautor na
Assembleia – de ele ser o coautor ou autor conjunto da proposta. O
importante é que a gente consiga trazer para a sociedade uma lei que seja de
interesse de todos sem necessidade de “eu sou o autor ou não sou”, sem

vitimismo. Isso atrapalha muito o debate. Então a sugestão é essa, de
retirar o termo apenas “energia elétrica”.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Vamos fazer o seguinte, eu vou sugerir...

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Se o
Presidente achar interessante, a gente pode deixar essa semana para discutir
esse tema e eu discuto também com o Deputado Adriano. A gente faz
algumas reuniões remotas eu e ele. E a gente pode, na segunda-feira que
vem, avaliar novamente o projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Pronto, eu iria sugerir exatamente isso. Concordando com a proposta do
deputado Adriano e agora com a sua concordância, que é autor do projeto,
nós vamos retirar. Até havíamos iniciado a votação. Vamos cancelar esta
votação. Vamos retirar de pauta e fica já incluído na próxima sessão e aí
temos mais tempo para fazer esses ajustes, para evitar que a gente faça
agora de forma apressada e acabe que o projeto não atinja o seu objetivo
fundamental. Vamos para o último ponto da nossa Ordem do Dia. Esse
assunto desse projeto de lei está encerrado por hoje, o projeto de lei do
Deputado Neto. Projeto de lei Ordinária nº 100, de autoria da Deputada
Dr.ª Helena Duailibe. Foi anexado a este projeto da Deputada Helena, que
trata sobre a suspensão do desconto salarial de empregos públicos e
aposentados pelo Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria, um projeto
semelhante, parecido, não idêntico, mas parecido do Deputado Adriano,
projeto de lei 106, e tem uma emenda que foi apresentada pelo Deputado
César Pires, incluindo os servidores da iniciativa privada. Esta emenda foi
acatada na CCJ. Então vamos apreciar o projeto. Temos a Deputada
Helena, que é autora, o Deputado Adriano, que apresentou um projeto
semelhante, o Deputado César que apresentou uma Emenda, já acatada.
No momento em que eu chamar, cada um dos deputados envolvidos
diretamente com o tema, V. Exas. terão a oportunidade de fazer algum
comentário, se assim desejar. Deputado Adelmo Soares. Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Muita satisfação e
gratidão que eu venho falar dessa vitória, porque eu tenho certeza que os
deputados são favoráveis a esse projeto, um projeto de suma importância.
E agradecer ao senhor por ter nos apoiado nessa batalha difícil, porque a
gente sabe que é difícil. É polêmica, mas que é de suma importância para os
trabalhadores de uma forma geral, porque tanto os servidores públicos
quanto os funcionários da iniciativa privada que contraíram os empréstimos
consignados, isso compromete 30% de seus salários para pagar essa dívida,
essas parcelas do crédito consignado. Então com o adiamento dessas
parcelas, esse funcionário, tanto público quanto privado, o ativo e inativo,
terá a possibilidade de ficar com este recurso, reter este recurso. E com
esse recurso ele vai poder passar de forma mais, vamos dizer assim, menos
dramática. Já que estamos todos vivendo nesse drama atual por esse
problema, essa crise que estamos passando. Então isso vai ajudar muito
essas pessoas, esses trabalhadores públicos e da iniciativa privada, que
veio aí a emenda do Deputado César Pires, a quem aqui agradeço e o
parabenizo por ter tomado essa iniciativa de ter incluído também os
funcionários da iniciativa privada. E, é claro, agradeço a Deputada Helena,
mais uma vez, meus pêsames, Deputada Helena. Mas agradeço a Deputada
Helena por essa parceria nesse projeto de lei de suma importância que é o
adiamento desses empréstimos. Eu tenho outros projetos que estão aí na
Assembleia Legislativa, projetos importantes, mas esse certamente é um
dos projetos que a gente lutou aí desde do começo da pandemia e certamente
isso vai ajudar. Com certeza queremos aqui deixar uma mensagem ao
Governador Flávio Dino que se sensibilize assim como outros governadores
já fizeram. Esse não é um projeto inédito ou uma invenção. Isso é um
projeto que já passou em outros Estados, que governadores já aprovaram,
já sancionaram. Há Estados em que já está em vigor. A luta não vai acabar
aqui. Ela vai continuar, porque uma vez que o Governador sancionar ou
não, nós vamos ter que atuar. Uma vez que isso virar lei, nós vamos, muito
provavelmente, ter uma luta jurídica muito grande, porque os bancos,
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instituições bilionárias, o que é muito revoltante sabermos que durante
uma pandemia o Banco Santander, que é um banco espanhol, lucrou bilhões
e bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano, que o Banco do Brasil
lucrou bilhões e bilhões de reais no começo desse ano. Tem instituições
bilionárias que mandam no Brasil. Para quem não sabe, o Bradesco é dono
da VALE, dono de mina de nióbio, que seja lá o que for. Então são os donos
do dinheiro do Brasil, não vão passar dificuldades nenhuma abonando
esses recursos. E nós vamos lutar, sim, até o fim após a aprovação desse
projeto, porque a luta vai continuar grande. Então, mais uma vez, muito
obrigado, Senhor Presidente. Obrigado a todos os deputados e deputadas
aqui que votaram favoráveis à Helena, ao César. E, abrindo aqui uns
parênteses, também agradecer ao Neto Evangelista por ter compreendido
os nossos argumentos do PL que acabamos de discutir. Muito obrigado,
Senhor Presidente. Voto pela aprovação do projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Andreia Martins Rezende. Ausente. Deputado Antônio Pereira.
Ausente. Deputado Antônio Pereira chegou? Bom vê-lo, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - A favor do
projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Muito bem. Deputado Ariston.

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO – Também voto
a favor do projeto, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Arnaldo Melo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Senhor
Presidente, eu quero cumprimentar a Deputada Helena por esse projeto
tão oportuno. A defesa feita do projeto pelo Deputado Adriano é muito
esclarecedora, a quem eu parabenizo também. E, infelizmente, tenho que
cumprimentar a minha amiga Helena pelo momento difícil que ela está
passando com o meu amigo Afonso Manuel também. Os meus pêsames
em nome da minha família. O meu voto é SIM, Senhor Presidente, e julgo
o projeto oportuno. Parabéns, Deputada Helena.

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

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Que Deus abençoe
a todos nós. Presidente, vou voltar no tempo, mas eu acho interessante. O
Padre Antônio Vieira disse que quando há convergência de todos é sinal de
que as coisas não vão bem. Aqui, pelo contrário, eu acho que está indo
bem. Eu estou contrariando, no caso, Antônio Vieira, mas eu quero aqui, é
salutar que eu venha ressaltar a forma com que a Deputada Helena e o
Deputada Adriano trataram os projetos, livre de vaidades. Eu disse que
conversei com Helena, ela me disse: “César, não rapaz, eu nem ligo para
isso, se for o meu, anexou, eu fiquei feliz”. E eu nunca vi Helena ponderar
nada porque Adriano faz mídia, coloca na rede, em cima de Tv, não. Nunca
fez uma entrevista, mas a consciência dela é maior. E agora outro aspecto
de maturidade que eu vejo aqui foi justamente o de Neto Evangelista e Zé
Adriano, jovens, com vontade de vencer, mas, em nenhum minuto, eu vi
querelas, de queixas e isso. Isso é extremamente salutar. Talvez a questão
do coronavírus, Presidente, tenha tocado no coração desse nosso povo e,
consequentemente, tenha os tornado mais humanizado, as relações e as
vontades. Quando eu vi o Zé Adriano dizer assim: “Não, eu não quero ser
protagonista. Eu quero apenas ajustar os dados”, são fatos. Quando o
Neto cede, faz concessão, cede o tempo são bens valorosos. Quando eu
digo sempre vocês serão, num futuro próximo, os gestores desse nosso
Estado, oportunidade que eu não tive, porque, primeiro, tinha que sair
Sarney, Roseana, João Alberto, Zequinha, Lobão, Lobinha, aí a idade foi
passando e quando eu me espantei, as coisas já não tinha mais grupo, já

não tinha mais nada. Arnaldo também. Esse ainda tentou aí, foi candidato,
não é, Arnaldo? A vice, Deus sabe. Mas bom, o certo é que eu acho que fico
feliz com isso. Mas, Presidente, antes de votar e será favorável, não tem
como, eu quero esclarecer duas coisas, uma: essa questão de coautor, me
parece assim algo esdrúxulo que ainda vai criar problema. Suponhamos
que eu faça um projeto. O projeto já está lá quase para entrar na CCJ,
alguém faz igual, será coautor, ainda que na copiação do que eu fiz, esse
nome de coautor me parece assim uma coisa de gente que...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado César, não parece que teria que ser algo combinado entre o
autor e o coautor?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Veja bem o seguinte,
se está lá, não vai dar certo, Presidente. Desculpa, mas olha bem: se um já
fez, o outro terá um direito. Não acredito nisso. Respeito a decisão. Se for
colocado, eu passo a abraçar. Eu me recuso pessoalmente a fazer algo com
coautor. Parece uma coisa assim do aquém. Bom, essa minha emenda,
também eu quero parabenizá-lo pelo que sabe da luta que eu tive,
conversando, abrindo um diálogo, sempre muito cortês comigo, com todos,
e a gente conseguiu colocar esse projeto para votar. Nós agregamos, porque
eu acho que, além de tudo, do servidor estadual ser merecedor, mas o
privado está passando por uma situação, essa sim vexatória, loja fechada...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Talvez até pior, Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Muito pior. Estão
piores eles do que nós como servidores. Estou em casa, estou recebendo o
meu salário integral, mas e eles? Como é que estão? Como é que não dá
uma “pirada” sem vender, sem nada, deve estar pirado, doido, por essas
circunstâncias todinhas, não é só relacionamento em casa, não, é a ausência
de alternativa para o servidor privado, por isso essa minha proposta foi
bem abraçada, bem aceita, tanto por Adriano, por Helena, que nunca...,
muito madura, Adriano também. Certo que eu voto a favor e lhe parabenizo
por essa oportunidade de colocar também essa situação em pauta,
Presidente. Meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado César, V.Exa. falou com muita propriedade. De fato, a forma
como a Deputada Helena e o Deputado Adriano se entenderam com relação
a esse projeto chamou muito atenção porque eu mesmo achava que,
inicialmente, teria sido apresentado pelo Deputado Adriano, depois
constatamos que a Deputada Helena teria apresentado primeiro, mas os
projetos não eram idênticos, eles tiveram um entendimento bom e a sua
emenda, na minha impressão, é essencial, porque justamente protege os
cidadãos que mais estão expostos. É claro que nós, servidores públicos,
nós todos, deputados, somos servidores públicos e alguns de nós somos
servidores de carreira, que é o meu caso e o seu, aqui quando deixarmos de
ser deputados estaduais, continuaremos servidores públicos de carreira,
nós temos de fato, somos uma parcela privilegiada porque somos, digamos
assim, temos os nossos vencimentos, nossos salários garantidos no final
do mês. Então, a emenda enriqueceu muito o projeto e ampliou muito a
quantidade de pessoas beneficiada, 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 – Pela
aprovação do projeto, Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente, eu queria
lhe parabenizar pela condução da sessão, já estamos praticamente quatro
horas fazendo votação de projetos interessantes para o Maranhão.
Parabenizar, como o Deputado César levantou, a maturidade da Dr.ª Helena,
de Adriano, já que essa coisa de disputa por autoria de projetos muitas
vezes é ruim e, principalmente, isso é feito de uma forma selvagem. A gente
lamenta isso aí acontecer dessa forma, a Casa ser exposta, inclusive a
estrutura da Casa, ser feita uma ilação irresponsável sobre favorecimento
de A, B ou C. Eu acho que o caminho da política é esse do diálogo, do
entendimento. V.Exa. tem sido uma bússola dentro desse caminho para
nós aqui também na Assembleia Legislativa. E fazer um reparo na fala do
nosso amigo Deputado César que, quanto ao instituto da autoria múltipla
proposta, foi para que os gabinetes, os deputados pudessem cada vez
mais se juntar para fazer projetos de maior complexidade. A gente sabe
que, quanto maior a discussão de um projeto, quem participa da construção
de um projeto, quanto mais pessoas colocam a mão naquilo ali, melhor é a
qualidade, maior é a efetividade eventualmente também para ele. Talvez,
se a gente tivesse iniciado isso aí mais cedo, nós teríamos mais projetos
aprovados e menos projetos posteriormente submetidos à sanção, menos
projetos submetidos a vetos no curso da nossa atividade parlamentar.
Portanto, eu vejo como uma medida que fortalece o Parlamento, que fortalece
a união dos Deputados e justamente faz com que todo mundo que participa
da construção de um projeto de lei possa ser reconhecido. Então, voto a
favor desse projeto da Dr.ª Helena e do Deputado Adriano, parabenizando
aí pela maturidade.

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

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

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

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE –
Presidente, inicialmente quero agradecer, a gente sabe que este momento é
de muitas solicitações, de muitos projetos dando entrada, então a gente ter
a aprovação e a colocação desse projeto na sessão de hoje é uma garantia de
sua prioridade em causas que realmente geram impactos na nossa sociedade.
Eu quero agradecer também à CCJ que aprovou, especialmente aos colegas
Deputados Adriano e César, quando eu tinha feito o projeto e alguém me
telefonou e disse que o projeto era do Deputado Adriano. Eu fiquei
imensamente feliz, porque eu sei da competência do Adriano, eu sei da
competência do César e, quando eles estavam legislando na mesma causa
minha, isso me deu a garantia, a certeza de que eu estava no caminho certo,
porque são dois Deputados que nos enchem de orgulho pela forma
responsável como conduzem os seus mandatos. Eu me preocupei muito
com isso, Presidente, porque essa pandemia mudou muito a vida das
pessoas, e o que acontece hoje? Hoje todo mundo está muito preocupado
em garantir medicamento. Nós sabemos que as pessoas que estão adoecendo
mais são as pessoas que não têm as suas doenças crônicas com um
tratamento adequado. Nós sabemos também que hoje a rotina de higiene
das pessoas, o uso do álcool em gel, uso de materiais descartáveis, isso
realmente compromete muito o orçamento das famílias, e nós sabemos
também que hoje muitas pessoas perderam os seus empregos, como é caso
dos trabalhadores informais. Então, essas pessoas, que efetivamente não
teriam perdas, precisam sim ter ganhos para manter dentro de casa essas
perdas que dificilmente nenhuma família teve, porque numa família que
nós temos algum desempregado, isso vai ajudar de uma forma eficiente.
Imagina nessa loucura que todo mundo diz assim: olha, se comprar o
medicamento tal, você tem a garantia de que você não vai pegar essa
doença. Todo mundo fica louco e quer, e sai e vai atrás. Ou então a forma
como hoje as pessoas têm de comprar álcool em gel. Essa é uma rotina que

mudou muito na vida das pessoas. Então, esses 30% nesse momento são
de um equilíbrio muito grande para uma família. E também outra coisa que
V.Ex.ª colocou bem, foi colocado também pelo Deputado César e pelo
Deputado Adriano, é a solidariedade hoje está mais vibrante nas pessoas.
Então, mesmo nós que somos funcionários públicos, que não tivemos
perdas salariais, mas nós estamos gastando mais, porque nós somos pessoas
sensíveis. Nós somos pessoas humanas, e as pessoas estão batendo na
nossa porta e nós temos que ajudar muito mais. Então isso seria um ganho
muito grande. Muito obrigado, Presidente. Eu voto pela aprovação e tenho
certeza de que todos os colegas também vão aprovar.

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

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Presidente,
antes de falar sobre a matéria, levantei algumas Questões de Ordem aqui,
mas infelizmente não foram dadas no momento certo. Mas só uma pequena
ponderação: a CCJ, na presidência do Ricardo Rios, já aprovou a
constitucionalidade do PL anticorte, ou seja, já aprovou a possibilidade de
nós, deputados estaduais, legislarmos e impedirmos a Equatorial de cortar
energia elétrica, a Caema de suspender e de cortar obviamente o fornecimento
de água/esgoto, ou seja, a CCJ, na atual presidência, na presidência do
Ricardo Rios, aprovou a possibilidade de nós legislarmos sobre essa matéria.
Por isso que eu peço mais uma vez que o projeto anticorte seja colocado
em pauta. E sobre a possibilidade de anexar, é tão possível, é tão real, o
Regimento esclarece isso. O Projeto n° 086 foi anexado ao projeto do
Adriano. Então, nessa mesma linha de raciocínio e de lógica, já que pode
legislar sobre esse sentido, pode impedir o corte de energia elétrica, água e
esgoto, se nós podemos fazer, se dez outros estados já têm leis nesse
sentido, eu peço que haja a junção de todos esses projetos. Não me importa
quem é o autor, o importante é que esse projeto seja apreciado pela Casa.
Então, o que eu peço aqui, inclusive nesta sessão, é que se juntem esses
projetos, ninguém vai perder com isso, pelo contrário, se nós juntarmos
agora os projetos e votarmos agora, já que inclusive passaram pela CCJ,
foram aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa com o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, se nós votarmos agora, nós
vamos impedir, no âmbito do Estado do Maranhão, o corte de energia
elétrica, égua, esgoto e gás também que foi acrescido pelo último projeto,
pelo Projeto n° 086. Essa é minha reivindicação, minha Questão de Ordem.
Peço a V.Exa. que aprecie para que nós possamos votar hoje e aprovar esse
projeto. Quanto do projeto dos consignados, eu parabenizo a Deputada
Helena, parabenizo o Deputado Adriano, parabenizo o Deputado César
pela contribuição também do projeto, justo e necessário que haja essa
aprovação. Já ingressamos com algumas ações civis públicas pelo IBDEC,
uma delas para impedir a cobrança de juros, de multas por parte das
instituições financeiras, já tramita na Justiça Federal. Já ingressamos agora,
mais recentemente, com outra ação civil pública para cessarem
imediatamente as cobranças exatamente dos empréstimos consignados
sem incidência de juros, multas e demais encargos, tendo em vista a grave
crise econômica que nós estamos passando em razão do combate ao Covid-
19. Esse projeto de lei, se tornado lei, é uma medida necessária, porque
uma das argumentações em tese de defesa que os bancos trazem é no
sentido de que não existe uma lei que regularmente essa situação. Então,
parabenizo os parlamentares pelo projeto de lei, voto obviamente a favor,
a favor do consumidor. E mais uma vez, Senhor Presidente, eu levanto essa
Questão de Ordem para que nós possamos votar também o projeto anticorte
aqui nesta sessão de hoje, o projeto anticorte, ou melhor, a junção desses
três projetos para que nós possamos garantir mais direitos aos maranhenses
neste momento de tanta dificuldade. Quanto mais atrasa, mais perdemos
tempo e mais pessoas são lesadas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Edivaldo Holanda? Ausente. Deputado Edson Araújo?
Deputado Fábio Macedo? Deputado Edson, como vota V.Ex.ª?
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O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO – Eu quero

parabenizar a Deputada Helena Duailibe e o Deputado Adriano pela
iniciativa. O meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Fábio Macedo? Deputado Felipe dos Pneus? Deputado
Fernando Pessoa?

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Pela
aprovação do projeto, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Glalbert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Eu queria
mais uma vez parabenizar os colegas Deputados, em especial a Dr.ª Helena
e o Deputado Adriano, que nós já tivemos alguns embates aqui na
Assembleia, mas sempre com muito respeito, ele sabe que eu tenho um
carinho por ele muito grande e sei que é recíproco. Eu tenho certeza de que
essa soma de ideias e de forças que ele, junto com a Dr.ª Helena tiveram,
trouxe esse resultado para que hoje nós possamos votar esse projeto para
beneficiar, se Deus quiser, muitas pessoas, muitas famílias. Então, eu voto
a favor, fazendo essa ressalva, parabenizando os dois pelo trabalho que
fizeram com esse projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Hélio Soares.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Voto pela
aprovação do projeto,

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Tudo bem, Deputado Hélio?

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Tudo bem, querido.
Voto pela aprovação. Estou meio enrolado aqui nesta sessão, mas deu para
ouvir bem? E eu quero aproveitar para parabenizar o César pelas colocações
sensatas que ele fez com referência ao projeto, aos dois Deputados e a
minha querida Deputada Helena pela sensatez quando apresenta os seus
projetos de grande utilidade para o povo do Maranhão. Parabéns, Deputada
Helena, e parabéns, Presidente, por estar protagonizando essas sessões
tão importantes para o nosso Maranhão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Saudações à Dona Vera e ao seu netinho que é usuário ativo do WhatsApp.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Muito obrigado,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Marcos Caldas.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS - Presidente,
por mais que a hora já esteja avançada, já tenha mais de quatro horas de
sessão, eu não posso deixar de tocar em dois assuntos: primeiro sobre a
questão de coautor, que o César Pires falou muito bem, eu também concordo,
até mesmo porque no último projeto de descontos das escolas, o meu
projeto era mais complexo do que o do Deputado Rildo, mas o Deputado
Rildo deu entrada primeiro. Eu acho que está certo, tem que ser realmente
o projeto do Deputado Rildo. Queria apenas para complementar, então eu
acho que ele está certo. Segundo, quando se fala em desconto para os
bancos, Deputado Othelino, V.Ex.ª é presidente, eu não sei se estava na
Casa, mas o Deputado César estava, o Deputado Rildo estava, o Deputado
Antônio Pereira, eu dei entrada num projeto de lei na Assembleia no meu
primeiro mandato, em 2007, em 2008 mais ou menos, pelo qual eu proibia,
eu pedia a proibição para que os bancos descontassem nos contracheque

dos funcionários o empréstimo. Se o cidadão, eu sou empresário, se eu
faço um investimento, eu tenho que ter o risco daquele investimento. Os
bancos ganham bilhões e não têm risco nenhum! Aí o que acontece? Muitas
famílias, os filhos fazem empréstimo em nome dos pais, dos avós e quando
eles vão receber, dizem que o dinheiro não tem. Esses empréstimos tinham
que ser era para aquele cidadão fazer seu empréstimo e tomar a
responsabilidade e não descontar em folha, tanto é que hoje é proibido
você ter uma conta-salário e a Justiça bloquear o seu salário e o banco pode
fazer isso. Então o erro está desde aí, certo? O projeto é muito bom, eu
quero aqui parabenizar tanto os dois Deputados pelo projeto, eu fiz esse
projeto, aprovei na Assembleia e a Ex-governadora Roseana vetou na
época, e o veto não foi derrubado. Mas esse é um assunto que veio para
que a gente possa discutir mais profundamente, porque os bancos já
ganham bilhões, como o Deputado Adriano disse, por que os bancos têm
que ter toda essa garantia? Se ele faz um empréstimo, ele tem a garantia do
contracheque. Se ele faz um empréstimo para o cidadão, ele tem que ter um
avalista, que é outra figura que não deveria existir. Nós que somos
empresários, nós fazemos os nossos investimentos, mas nós não temos
nenhuma garantia, nenhuma garantia de sucesso. Os bancos não, ganham
bilhões e têm toda essa garantia. Eu voto a favor do projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Mical Damasceno.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO –
Presidente, eu voto aqui a favor do projeto e quero parabenizar a Deputada
Helena Duailibe e também nosso nobre amigo Deputado Adriano. Eu
admiro muito a questão dessa unidade de pessoas em prol de um projeto
importante para que seja executado sem vaidade nenhuma. A postura da
Deputada Helena Duailibe, juntamente com o Deputado Adriano, serve de
exemplo para esta Casa. Se todos pensassem assim, com certeza esta Casa
teria mais desenvoltura em debates, em assuntos e em matérias em favor
do povo maranhense, com mais agilidade e sem o egocentrismo. São essas
minhas palavras e eu voto SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Mical Damasceno vota SIM. Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Presidente,
meu voto é SIM. Aproveito para parabenizar o Deputado Adriano e a
Deputada Helena Duailibe. Acho que o Deputado Adriano está presente
na sessão ainda, eu acredito que esteja, para esta semana debatermos e
chegarmos a uma conclusão para, segunda-feira, votarmos o projeto de
tanto interesse da população. Meu voto é SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Othelino Neto, eu voto SIM. Deputado Pará Figueiredo.

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO – Eu voto
SIM, pela aprovação do projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Paulo Neto, 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 – Presidente, eu
voto SIM, mas gostaria de destacar o trabalho da Comissão de Constituição
e Justiça. Na semana passada, foi possível apreciar esse projeto, juntamente
com a Emenda do Deputado César e do Deputado Adriano, dizer que o
Presidente Deputado Ricardo Rios fez a reunião semana passada, já temos
programada também para fazer mais uma reunião essa semana a fim de dar
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fluidez aos projetos que estão aí na Assembleia Legislativa, juntamente
com a consultoria técnica que tem auxiliado bastante a comissão, então eu
queria apenas fazer esse destaque e voto sim, parabenizando a todos os
autores.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Aliás, eu quero aproveitar essa lembrança do Deputado Rafael,
cumprimentar toda a CCJ, a pessoa do Presidente Ricardo Rios e todos os
outros membros, na semana passada, foi feita a primeira reunião por
videoconferência da CCJ, o Deputado César já estava inquieto, inclusive
pedindo que a reunião acontecesse nesse modelo mais ou menos que é feita
a nossa sessão, e é um grande avanço, foi a primeira reunião por vídeo
conferencia da CCJ, na história da Assembleia e foi uma avanço muito
importante, vamos ver se a gente consegue, não dá para a gente fazer todas
de uma vez, mas que a gente consiga que outras comissões cada uma a seu
tempo vá também fazendo essas reuniões por videoconferência, lembrando
que as que não estão fazendo, não é por nenhum tipo de omissão dos seus
presidentes e dos seus membros, é porque nós temos algumas limitações
especialmente nesse momento de pessoal, porque toda a equipe da
Assembleia está desfalcada, alguns por estarem em grupo de risco, outros
por estarem em observação em razões de sintomas gripais e outros por
terem contraído o coronavírus, então a equipe fica desfalcada, mas ainda
assim mesmo desfalcada tem conseguido fazer um trabalho com muita
dedicação. Deputado Ricardo Rios.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS – Senhor Presidente,
eu quero aqui agradecer a citação sua e também do Deputado Rafael, e fico
muito feliz de ter participado da nossa primeira reunião remota da CCJ,
quero agradecer aqui aos Deputados Rafael, César, o Rildo Amaral, o
Antônio Pereira, Deputado Vinicius Louro e o Deputado Zé Inácio, foi
uma sugestão do Deputado César, que realmente, senhor Presidente, ele
estava inquieto, mas eu tenho que dizer aqui que foi uma excelente sugestão,
aprovada por todos os membros da CCJ, fizemos na quarta-feira passada
uma bela reunião, criamos um bom diálogo, demos avanços em muitos
projetos bons de vários deputados, de muitos deputados, se Deus quiser
faremos outra reunião, para dar mais andamento a muitos projetos. Eu
quero agradecer a todos mais uma vez, e presidente, eu voto sim, sou
favorável.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Senhor Presidente,
eu quero parabenizar o Deputado Adriano, parabenizar também a Deputada
Helena Duailibe por um projeto tão importante para o Maranhão. O meu
voto é sim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Presidente,
antes de dar o meu voto eu quero primeiro parabenizar a Deputada Helena,
o Deputado Adriano e também com a participação do Deputado César
que contribuiu também na, digamos assim, nas melhorias desse projeto,
por que é um projeto fundamental que vai atender as pessoas num momento
que elas mais precisam, eu acho que essa dificuldade financeira que todas
as pessoas tem vivido hoje, tem sido assim bem agravado em toda essa
crise do coronavirus, porque tem afetado diretamente o psicológico das
famílias maranhenses. Mas hoje esse projeto que está sendo aprovado, ele
cria na verdade uma motivação, um estímulo para todas as famílias no
sentido de ter forças suficientes para superar esse momento de dificuldade.
Então, eu quero deixar os seus parabéns a ele, mas, acima de tudo, Presidente,
também destacar os seus trabalhos como Presidente da Assembleia,
representando o Poder Legislativo tem sido de extrema importância para o
povo do Maranhão. A Assembleia em toda as suas reuniões remotas, ela
tem construído saídas que tem, digamos assim, melhorado a situação de

nossa população. Eu acho que a Assembleia como Poder Legislativo, ela
engrandeceu muito nesse momento de dificuldade do nosso Estado e do
nosso povo. Então, são medidas como essa que a Assembleia tem aprovado
através dos nossos deputados, que têm, digamos assim, levado esperança
muito grande para a superação nesse momento de crise. E o papel da
Assembleia é exatamente esse, estar ao lado do povo nos momentos de
maiores dificuldades. E a Assembleia do Maranhão, tem se mostrado com
esse compromisso e com essa responsabilidade, de não fugir no momento
de dificuldade, mas acima de tudo, buscamos saídas, buscando soluções
para melhorar a vida do povo nesse momento, não no momento de crise,
mas de uma guerra que nós fizemos. O senhor como Presidente, tem
liderado todo esse processo nosso no sentido de garantir ao povo do
Maranhão, a tranquilidade necessária pelo poder legislativo. Eu voto Sim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Obrigado pelas palavras, deputado Roberto. Deputado Rildo Amaral.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL - Senhor
Presidente, boa tarde ao senhor e aos deputados e a todas as pessoas que
nos assistem, e nesse momento antes de proferir meu voto, eu gostaria de
pedir socorro, socorro para a polícia militar e bombeiros militares do
Estado do Maranhão. Já são 13 mortes, Senhor Presidente, pelo
coronavírus, e eu entrando em contanto com o Comandante-Geral da
Polícia Militar, dei algumas dicas de como a gente pode dar uma assistência
para a Polícia Militar, para os policiais infectados, para o senhor ter uma
ideia, Senhor Presidente, tem alguns municípios que nós chegamos a ter
todos os policiais militares infectados, e no município que todos que
estavam infectados ou eram os militares ou eram os seus parentes, não
está se recebendo, e é uma solicitação que eu tenho feito várias vezes, o
pagamento de insalubridade para esses funcionários, para esses policiais
militares e bombeiros militares, não estamos tendo tratamento, no domingo
à noite, no sábado à noite, um policial me ligou passando mal por que ele
não tinha nem com quem ele pegar atestado médico, e eu dei a ideia que o
atestado poderia ser feito pela internet, com o superior dele, com alguém
da instituição que tivesse o curso médico que pudesse atestar que ele não
tinha condições. Porque ele está levando a doença para sua casa e para os
seus colegas, e nós precisamos urgentemente ver isso, Senhor Presidente,
nós não podemos deixar, nesse momento, ser omissos com esses assuntos
não, e queria pedir para o Presidente da Comissão de Segurança Pública,
para que a gente convide o Comandante-Geral da Policia Militar para que
preste esclarecimento do que está sendo feito diante dessa situação, pessoas
doentes trabalhando, Senhor Presidente, inadmissível, e eu queria aqui
Senhor Presidente, nesse momento também, destacar a importância do
pagamento da insalubridade, muito importante nesse momento, é a segunda
categoria mais doente do Estado, depois dos que estão diretamente no
combate dentro de hospitais, enfermeiros, médicos, auxiliares, é muito
importante essa fala e principalmente a ação a ser tomada, eu digo que o
meu voto é Sim, eu sou muito ligado aos trabalhadores, especialmente da
educação, da segurança, e nesse momento eles clamam por assistência à
saúde. Meu muito obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Rildo, o alerta de Vossa Excelência é importante. Eu acho,
inclusive, pode se fazer uma, via comissão de segurança, reunião remota
com o Comandante da Polícia Militar, ou com o Secretário de Segurança,
ou os dois, para que se possa ouvir deles quais são as providências para
amparar e proteger esses policiais que estão adoecendo. Não só os policiais,
como os bombeiros estão, naturalmente, mais expostos. E vamos mesmo
ver, tratar logo via comissão de segurança, para que possamos dar atenção
a esse tema que não pode ficar para a semana que vem; tem que ser feito
logo. Deputado Vinícius Louro. Ausente. Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, o meu voto é SIM. Parabenizar Vossa Excelência por pautar
esse projeto. Na última sessão remota que nós tivemos para votar o
desconto das redes particulares de ensino, eu havia solicitado a Vossa
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Excelência por entender que é um projeto de suma importância nesse
momento. Parabenizar a Deputada Helena Duailibe pela sensibilidade de
apresentar o projeto inicialmente, o Deputado Adriano Sarney. Nós
havíamos apresentado o projeto também, mas como já tinha o projeto
Deputada Helena, Deputado Adriano, nós retiramos o projeto por ser um
projeto coincidente e ajudamos também na divulgação, tanto do projeto do
Deputado Adriano como da Deputada Helena Duailibe. Então o nosso
voto é SIM para o projeto. Parabenizar também o Deputado César Pires
pela compreensão em incluir os servidores da rede privada. Nesse momento
muitos servidores públicos do Estado do Maranhão que têm uma conta já
altíssima para pagar, empréstimos, muitos deles também ajudam os
familiares, ajudam outros funcionários que estão desempregados. Então,
com certeza, será uma medida que vai ajudar muito os servidores públicos
do Estado do Maranhão, da Assembleia Legislativa, do Poder Legislativo,
do Poder Executivo, do Poder Judiciário, professores, militares, enfim,
todos os servidores públicos do Estado do Maranhão. Então a Assembleia
Legislativa está de parabéns. Presidente, só para finalizar, eu acredito que
seja a minha última fala, é com relação aos 40% de insalubridade para os
profissionais de saúde. Muitos profissionais de saúde reclamando que não
tiveram pagamento de insalubridade. E eu quero aqui fazer um pedido,
uma solicitação que essa insalubridade de 40% para os profissionais de
saúde não deve ser temporária, não deve ser em tempo só de pandemia,
mas que seja permanente, não seja temporária, seja permanente para todos
os profissionais de saúde do Estado do Maranhão. O que deveria ser
talvez temporária é uma gratificação de 100% de insalubridade, mas a
gratificação, o pagamento de insalubridade de 40% deveria ser permanente
e estendido também. Já foi lembrado pelo Deputado Rildo Amaral,
estendido também a todos os policiais militares e bombeiros do Estado do
Maranhão. Uma grande quantidade de policiais militares e bombeiros
infectados. Uma grande quantidade de bombeiros e militares que já vieram
a óbito, e é a nossa preocupação. Por último, solicitar ao Presidente, ao
Bráulio e o Presidente da Comissão de Segurança, como eu não faço parte
de nenhuma comissão, nessa reunião remota pela comissão de segurança,
que o Deputado Wellington possa ser convidado para que eu possa dar a
minha contribuição também nessa reunião. Então, mais uma vez, meu voto
é SIM, e em defesa do pagamento de 40% insalubridade permanente a
todos os profissionais de saúde e segurança do Estado do Maranhão e que
nesse período de pandemia que seja de 100% a insalubridade. Era o que
tinha para o momento, Senhor Presidente, mais uma vez, parabéns e muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wendel Lages. Ausente. Deputado Zé Gentil.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL – Voto a favor, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Eu acabei me sentido
cerceado no meu direito regimental de fazer Questão de Ordem, mas eu
refuto isso ao formato da nossa sessão que é remota.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– De fato não vi o seu pedido de questão de Ordem.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - E também levantei a
mãozinha de forma eletrônica, usando o sistema da plataforma. Eu sei que
V.Exa., como democrata que é, jamais iria me cercear a palavra, porque a
Questão de Ordem, na verdade, era para tentar contribuir, para dar um
bom encaminhamento à discussão anterior que foi muito bem conduzida
por V.Exa. e um bom entendimento entre o Neto e o Deputado Adriano.
Mas eu quero fazer uma Questão de Ordem, porque eu insisto com esse
encaminhamento que eu vou fazer, porque eu acho importante ter uma
deliberação da Mesa, da Presidência, ainda que não seja hoje, pode ser em

outro momento, que é o seguinte: Nós já fizemos uma discussão aqui de
algo que nós tratamos lá na CCJ, que é o debate sobre encaminhamento
sobre projetos conjuntos, analisando ao projeto do Deputado Adriano, do
Deputado César Pires e da Deputada Helena, projeto que por ora nós
estamos votando, nós observamos e eu sugeri a necessidade de se fazer um
levantamento de todos os projetos que nós temos na Casa. Veja bem, nós
temos muito mais de 200 projetos tramitando na CCJ só tratando do
Covid-19. Se nós formos fazer em um rito normal, nós não vamos ter
condições de aprovar esses projetos. Veja que nós estamos quatro horas
analisando 15 projetos. E qual é a sugestão? A nossa sugestão, eu pedi para
o Presidente Ricardo Rios conversar com V. Ex.ª no sentido de a gente
discutir de fato a possibilidade de a gente apresentar de forma conjunta
matérias que são semelhantes, haja vista a excepcionalidade. Veja bem,
queira Deus que daqui a 30 dias, 40 dias nós saiamos do isolamento e daqui
a 20 dias, 30 dias pode ser que algumas dessas medidas, alguns desses
projetos percam o seu objeto. Esse projeto que nós estamos analisando
agora, veja se a gente analisasse ele daqui a 30 dias, talvez não serviria, da
forma como servirá a gente aprovando agora. Então, em síntese, eu queria
que a Presidência, dialogando com a presidência da CCJ e com a nossa
consultoria fizesse o levantamento dos projetos, vê quais projetos serão
encaminhados de forma semelhante, por três, por quatro, por cinco
parlamentares que às vezes tem um item, um artigo, um parágrafo num
projeto que não está contemplado num outro projeto do colega. Então, a
gente fazer isso de forma conjunta, todos os Deputados assinaram, pelo
menos esse período da excepcionalidade do Corona vírus. Eu queria que
V.Ex.ª desse uma resposta, ainda que não seja hoje, sobre essa solicitação
nossa que foi encaminhada via CCJ. Eu voto SIM pela aprovação da
matéria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Vamos apreciar essa sua sugestão, Deputado Zé Inácio, depois lhe
daremos uma resposta. Deputado Zito Rolim.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM – Presidente, eu sou o
último a votar. Sei que a hora está avançada, mas eu não podia deixar
também de fazer comentários com relação a esse grande projeto. Eu quero
me dirigir à deputada Helena para reconhecer seu trabalho na Assembleia
Legislativa e a importância desse projeto, não só de V.Ex.ª, deputada
Helena, mas como também do Deputado César Pires e do Deputado
Adriano. O Deputado César Pires muito bem falou da importância desse
projeto, e eu sou reconhecedor do quanto isso é importante, porque, veja
bem, servidores que comprometem 30% do seu salário, obviamente num
período desses em que há a necessidade de muitas urgências e principalmente
a aquisição de medicação por conta de informações de que, se adquirir
medicamento tal vai estar imune a essa pandemia, como falou a deputada
Helena, e principalmente por esse período muitos comerciantes
inescrupulosos, muitos empresários inescrupulosos majoram muito os
seus produtos, ou seja, esse recurso vai cada vez mais se desgastando.
Então esse projeto é muito importante, é muito importante a emenda do
César Pires, porque também isso elasteceu aos servidores privados, isso
vai ser muito importante, vai contribuir bastante. Portanto, Senhor
Presidente, o meu voto é SIM. Quero também parabenizar pela condução
desta sessão, principalmente da sessão de hoje, pelo seu equilíbrio, sua
tolerância, sendo esse maestro como sempre foi na condução dessa orquestra.
Os meus parabéns e meu muito obrigado. Meu voto é SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Obrigado, Deputado Zito. Chamarei os ausentes. Deputado Adelmo
Soares.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES - Parabenizo
mais uma vez pela votação, externo minha gratidão e parabéns também a
nossa querida Thaiza Hortegal, que está aniversariando hoje, e me despeço
de vocês até a próxima companheiro. Voto favorável, Senhor Presidente.



QUINTA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2020                                                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA44
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO

- Deputada Andreia Martins Rezende, ausente. Deputado Carlinhos
Florêncio, ausente. Deputada Detinha, ausente. Deputado Doutor Leonardo
Sá, ausente. Deputada Doutora Thaiza Hortegal, ausente. Deputado
Edivaldo Holanda, ausente. Deputado Fábio Macedo, ausente. Deputado
Felipe dos Pneus, ausente. Deputado Paulo Neto, ausente. Deputado
Vinícius Louro, ausente. Deputado Wendell Lages, ausente. Encerrada a
votação. 31 votos SIM, 11 ausentes. O projeto vai à sanção. Em votação.
Redação final. Se algum deputado quiser se manifestar contrário, por
favor, façam aceno ou mandem uma mensagem ao Bráulio para registrar o
voto contrário. Aprovada a redação final. Vai à sanção. Vamos manter as
sessões às segundas-feiras, às 10 horas, e isso independente de fazermos
sessões durante a semana, se forem necessárias. Então, já fica, para que
todos possam se programar, Bráulio me disse que alguns deputados pediram
que nós já deixássemos uma data e um horário estabelecido. Fica marcado
toda segunda-feira, às 10 horas. Se houver necessidade, eu convocarei uma
sessão durante a semana. Para finalizar, vou fazer a promulgação da Medida
Provisória nº 11.258, Lei nº 11.258, de 11 de março de 2020 (lê). Faço
saber que o Governador do Estado do Maranhão, Dr. Flávio Dino, adotou
Medida Provisória nº 311, de 24 de abril de 2020, que a Assembleia
Legislativa do Estado, para os efeitos do disposto no artigo 42 da
Constituição Estadual, com a nova redação dada com a Emenda
Constitucional nº 038/2003, combinado com o artigo 11 da Resolução
Legislativa nº 450/2004, promulgo a seguinte lei: artigo 1º, os incisos 4º e 6º
do artigo 1º da Lei n.º 11.251, de 01 de abril de 2020, passa a vigorar com
a seguinte redação. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente lei pertencerem para que cumpram
e a façam cumprir na forma que se encontra redigida. A Senhora Primeira
Secretária da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão a faça imprimir,
publicar e correr. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel
Beckman, em 11 de maio de 2020. Senhores Deputados, agradeço a presença
de todos. Tivemos uma longa sessão, quatro horas e meia de sessão,
agradeço àqueles que nos acompanharam pela TV Assembleia, pelas nossas
redes sociais, pelo Facebook, também pela TVN e pelo canal digital 51.2.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão, desejando
muita saúde a todos os maranhenses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
ESTADO DO MARANHÃO

Ofício nº 334/2020 – GABINETE

Santa Inês (MA), 12 de maio de 2020

Excelência o Senhor,
OTHELINO NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
São Luis - MA

Senhor Presidente,

Encaminho a esta Egrégia Casa Legislativa o Decreto Municipal
nº 26/2020, de 08/05/2020, que “DECLARA ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, EM
RAZÃO DA PANDEMIA POR CORONAVÍRUS – COVID-19, BEM
INTENSIFICA AS MEDIDAS DE COMBATE.”, para ratificação e
reconhecimento nos termos do art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Isto posto, reiteramos a situação calamitosa em que estamos vivenciando
com atualmente 104 (cento e quatro) casos confirmados de COVID-19 em
nosso município, exigindo ações urgentes para combater sua proliferação.

Conforme Recomendação nº 04/2020/FAMEM/COVID-19 de 27/
03/2020, dispõe que: “ALERTA IMPORTANTE: Em que pese o art. 65
da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal) preceituar que a responsabilidade pelo reconhecimento do Estado
de Calamidade Pública ser das Assembleias Legislativas, na hipótese dos

Estados e Municípios, e não das Câmaras de Vereadores, a FAMEM
entende que o Município deverá enviar o Decreto para ser ratificado pelas
Câmaras Municipais, adotando ainda prazo até 31 de dezembro do corrente
ano, em virtude do monitoramento permanente da pandemia Covid-19, da
necessidade de elevação dos gastos públicos para proteger a saúde e os
empregos dos munícipes e da perspectiva de  queda de arrecadação .”

A fim de fundamentar necessidade, encaminhamos cópia da Lei
Federal nº 13.979/2020, Decreto Estadual nº 35.672/2020, Decreto
Municipal nº 13/2020 e Recomendação nº 04/2020/FAMEM/COVID-19
de 27/03/2020, Boletim Oficial de Santa Inês de 12 de maio de 2020 e
Decreto Legislativo n° 001/2020.

MARIA VIANEY PINHEIRO BRINGEL
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
ESTADO DO MARANHÃO

DECRETO Nº 26, DE 08 DE MAIO DE 2020.

DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, EM RAZÃO DA
PANDEMIA POR CORONAVÍRUS – COVID-19,
BEM INTENSIFICA AS MEDIDAS DE COMBATE.”

A PREFEITA DE SANTA INÊS, MUNICÍPIO DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o
artigo 52, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Santa Inês, observando
a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e

CONSIDERANDO que os Coronavírus são uma ampla família
de vírus que podem causar desde resfriados comuns até Síndromes
Respiratórias Agudas Graves (SARS);

CONSIDERANDO que o COVID-19 em humanos pode ser
transmitido principalmente pelas gotículas respiratórias (tosses e espirros)
e por contato (mãos e objetos contaminados), afetando principalmente
pessoas com baixa imunidade ou idosos;

CONSIDERANDO o reconhecimento pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) de tratar-se, no estágio atual, de uma Pandemia;

CONSIDERANDO a indicação da Organização Mundial de Saúde
(OMS) quanto à necessidade da mudança de hábitos diários, tais como:
evitar cumprimentar as pessoas com as mão; manter uma distância de
aproximadamente 02 (dois) metros entre as pessoas quando fora do
ambiente domiciliar; evitar contato com pessoas com sintomas respiratórios
da supramencionada doença; evitar locais com aglomerações humanas,
permanecendo mais tempo em casa ou em locais abertos, com ventilação
ampla, entre outros;

CONSIDERANDO a ampla velocidade do supracitado vírus em
propagar-se, levando os sistemas de saúde a receber uma demanda muito
acima de sua capacidade de atendimento adequado;

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 4 de fevereiro de 2020,
Ministério da Saúde, que declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo
novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO, a Portaria nº 356, de 11 de Março de 2020
do Ministério da Saúde, Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização
do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) no Brasil.

CONSIDERANDO, considerando o texto da Lei Federal nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, modificado pela Medida Provisória
926, de 20 de março de 2020, que em seu art. 4º - B, I, presume estado de
Emergência; e

CONSIDERANDO, o crescente número de casos fatais em
decorrência da COVID-19.
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DECRETA:

Art. 1º Fica declarada Situação de Calamidade em Saúde Pública
no Município de Santa Inês, até 31/12/2020, em razão da pandemia de
doença infecciosa viral respiratória, causada pelo novo coronavírus (COVID-
19) – classificação e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0.

Parágrafo único: serão mantidas todas as previsões e restrições
constantes do Decreto Municipal nº 13, de 24 de março de 2020 ou
eventuais atos normativos municipais que tratem sobre a mesma matéria,
acrescidas do que dispõe o presente ato.

Art. 2º Para o enfrentamento do Estado de Calamidade pública ora
declarado, ficam estabelecidas as seguintes medidas:

§ 1º poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais
e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de
indenização justa;

§ 2º Na forma do que dispõe o art. 24, inciso IV, da Lei n. 8.666,
de 21 de julho de 1993 e nos termos da Lei 13.979/2020, com texto
atualizado pela Medida Provisória 926/2020, é dispensável a licitação
para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus de que trata aquela Lei

§ 3º A dispensa de licitação a que se refere o Parágrafo anterior
deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a Calamidade
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

§ 4º  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro
nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico
na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber,
além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo
de contratação ou aquisição.

§ 5º Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora
de bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade
declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o
Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única
fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido.

Art. 3º - A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se
refere o art. 2º não se restringe a equipamentos novos, desde que o
fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento
do bem adquirido.     

Art. 4º - Nas contratações para aquisição de bens, serviços e
insumos necessários ao enfrentamento da Calamidade que trata esta Lei,
será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de
projeto básico simplificado.     

§ 1º O termo de referência simplificado ou o projeto básico
simplificado a que se refere o caput conterá:          

I - declaração do objeto;      
II - fundamentação simplificada da contratação;    
III - descrição resumida da solução apresentada;      
IV - requisitos da contratação;   
V - critérios de medição e pagamento;   
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um

dos seguintes parâmetros:      
a) Portal de Compras do Governo Federal;        
b) pesquisa publicada em mídia especializada;      
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;          
d) contratações similares de outros entes públicos; ou        
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e         
VII - adequação orçamentária.      
§ 2º  Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade

competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso
VI do caput.      

§ 3º  Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso
VI do caput não impedem a contratação pelo Poder Público por valores
superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços,
hipótese em que deverá haver justificativa nos autos. 

Art. 5º - Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou
prestadores de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e
mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação
relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um
ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação
de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do
disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição.      

Art. 6º - Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico
ou presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos
necessários ao enfrentamento da emergência de que trata este Decreto, os
prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.        

§ 1º  Quando o prazo original de que trata o caput for número
ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente.         

§ 2º  Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão
efeito devolutivo.        

§ 3º  Fica dispensada a realização de audiência pública a que se
refere o art. 39 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para as licitações
de que trata o caput.        

Art. 7º - De maneira geral, fica vedada a realização de quaisquer
eventos ou atividades coletivas não essenciais, em que ocorra a aglomeração
de pessoas, sem que seja possível manter a distância mínima necessária
para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, conforme orientação
do Ministério da Saúde.

§1º A vedação de que trata o caput deste artigo abrange os eventos
ou atividades coletivas realizadas pelo Poder Público Municipal ou por
ele autorizado e privado.

§2º A restrição inclui atividades culturais, artísticas, recreativas,
desportivas e afins, ainda que ao ar livre.

Art. 8º - Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a editar
os atos normativos complementares necessários à execução deste Decreto.

Art. 9º - Fica o Município de Santa Inês autorizado a remanejar
mão de obra terceirizada, em especial prestadores de serviço de limpeza e
higienização, para execução dos respectivos serviços em áreas definidas
como prioritárias neste Decreto, independentemente da secretaria à qual o
respectivo contrato está vinculado.

Art. 10 - Fica o Município autorizado a remanejar servidores
entre Secretarias ainda que sejam diversas as funções exercidas, observada
a área de conhecimento, bem como a capacidade mínima e aptidão do
servidor para a realização do serviço, em especial na área da saúde.

Parágrafo único- Demonstrada a necessidade de maior número de
servidores para evitar caos na prestação de serviços a população, fica
autorizado a contratação temporária de servidores, pelo prazo de 04 (quatro)
meses, prorrogáveis por igual período.

Art. 11 - As medidas previstas neste Decreto poderão ser
reavaliadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da fase
epidemiológica do contágio e da evolução dos casos no Município.

Art. 12 - Ficará a cargo da Secretaria de Finanças providenciar o
contingenciamento do orçamento para que os esforços financeiro-
orçamentários sejam redirecionados para a prevenção e o combate da
COVID-19. Bem como avaliar a necessidade de abertura de créditos
extraordinários.

Art. 13. Fica determinado o percentual de insalubridade no grau
máximo de 40% (quarenta por cento) aos profissionais da saúde admitidos
temporariamente pelo seletivo simplificado somente para o enfrentamento
da pandemia COVID-19, para atender as necessidades extraordinárias de
combate ao coronavirus.

Art. 14 - Para efeitos do disposto nesse decreto, aplicam-se as
suspensões dispostas no art. 65 da Lei n. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 15 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Inês (MA), 08 de maio

de 2020.

MARIA VIANEY PINHEIRO BRINGEL
Prefeita Municipal
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