
 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                      TERÇA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2020 1

ANO XLVII - Nº 077 - SÃO LUÍS, TERÇA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2020. EDIÇÃO DE HOJE: 63 PÁGINAS
185º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REMOTA DA 2.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19.ª LEGISLATURA

PROJETO DE LEI.........................................................................03

REQUERIMENTO.........................................................................07

INDICAÇÃO................................................................................08

DECRETO LEGISLATIVO............................................................08

LEI N. 11.262 DE 25 DE MAIO DE 2020.......................................13

LEI N. 11.261 DE 30 DE ABRIL DE 2020.......................................13

LEI N. 11.263 DE 25 DE MAIO DE 2020.......................................15

LEI N. 11.264 DE 25 DE MAIO DE 2020.......................................16

SUMÁRIO

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
PALÁCIO MANUEL BECKMAN

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

01. Deputado Adelmo Soares (PC do B)

01. Deputado Adriano (PV)
02. Deputado Arnaldo Melo (MDB)

02. Deputada Andreia Martins Rezende (DEM)
03. Deputado Antônio Pereira (DEM)
04. Deputado Ariston Sousa - (AVANTE)
05. Deputado Carlinhos Florêncio (PC do B)

01. Deputado Ciro Neto (PP)

06. Deputada Daniella Tema (DEM)

01. Deputada Detinha (PL)

07. Deputada Drª Cleide Coutinho (PDT)

02. Deputada Drª Helena Duailibe (Solidariedade)02. Deputado Dr. Leonardo Sá (PL)
03. Deputada Drª Thaiza Hortegal (PP)

08. Deputado Dr. Yglésio (PROS)
09. Deputado Duarte Júnior (PC do B)
10. Deputado Edivaldo Holanda (PTC)
11. Deputado Edson Araújo (PSB)
12. Deputado Fábio Macedo (PDT)
13. Deputado Felipe dos Pneus (PRTB)
14. Deputado Glalbert Cutrim (PDT)

 Deputado Prof. Marco AurélioLíder:

04. Deputado Fernando Pessoa (Solidariedade)
03. Deputado Hélio Soares (PL)

15. Deputado Marcos Caldas (PTB)
16. Deputada Mical Damasceno (PTB)
17. Deputado Neto Evangelista (DEM)
18. Deputado Othelino Neto (PC do B)
19. Deputado Pará Figueiredo (PSL)
20. Deputado Paulo Neto (DEM)
21. Deputado Prof. Marco Aurélio (PC do B)
22. Deputado Rafael Leitoa (PDT)
23. Deputado Ricardo Rios (PDT)

04. Deputado Rigo Teles (PV)
05. Deputado Roberto Costa (MDB)

 AdrianoLíder:

05. Deputado Rildo Amaral (Solidariedade)

 Deputado Fernando PessoaLíder:

04. Deputado Vinícius Louro (PL)

01. Deputado Wellington do Curso (PSDB)

 Deputado Vinícius LouroLíder:

24. Deputado Zé Gentil (PRB)
25. Deputado Zé Inácio Lula (PT)
26. Deputado Zito Rolim (PDT)
27. Deputado Wendell Lages (PMN)

Vice-Líderes: Deputado Wendell Lages
                       Deputado Ricardo Rios
                       Deputado Duarte Jr.

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

MESA DIRETORA

1.  Vice-Presidente: Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
2.º Vice-Presidente: Deputada Detinha (PL)
3.° Vice-Presidente: Deputada Drª Thaiza Hortegal (PP)
4.° Vice-Presidente: Deputado Roberto Costa (MDB)

° 1.° Secretário: Deputada Andreia Martins Rezende (DEM) 
2.° Secretário: Deputada Dr.ª Cleide Coutinho (PDT)
3.° Secretário: Deputado Pará Figueiredo (PSL)
4.° Secretário: Deputada Daniella Tema (DEM)

Deputado Othelino Neto
Presidente

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE PROGRESSISTA

BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO - MDB/PV PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

Deputada Ana do Gás (PC do B) - Secretário de Estado

Deputado Pastor Cavalcante (PROS)
Deputado Márcio Honaiser (PDT) - Secretário de Estado

Deputado Marcelo Tavares (PSB) - Secretário de Estado

LICENCIADO

Deputado Rafael Leitoa

LÍDER DO GOVERNO

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA.......................................................17

DECRETO MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO..............................44

DECRETO MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO...45

DECRETO MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MA ............48

DECRETO MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ...................49

DECRETO MUNICIPAL DE PERITORÓ......................................50

DECRETO MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ..............................52

DECRETO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO...54

DECRETO MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR..........................58



TERÇA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2020                                                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA2

Deputado Ricardo Rios
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado Zé Inácio
Deputado Vinícius Louro
Deputado Rildo Amaral
Deputado César Pires

Deputado Wendell Lages
Deputada Mical Damasceno
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Zito Rolim
Deputado Hélio Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano

Deputado Neto Evangelista
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Zé Gentil
Deputado Ariston Sousa
Deputado Hélio Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano

Deputado Adelmo Soares
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Zito Rolim
Deputado Vinícius Louro
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires

Deputado Duarte Júnior
Deputado Zé Inácio
Deputada Mical Damasceno
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Hélio Soares
Deputado Rildo Amaral
Deputado César Pires

Deputado Adelmo Soares
Deputado Ariston Sousa
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Vinícius Louro
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Rigo Teles

Deputado Zito Rolim
Deputado Ariston Sousa
Deputada Mical Damasceno
Deputado Zé Gentil
Deputado Vinícius Louro
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Adriano

Deputado Dr. Yglésio
Deputado Duarte Júnior
Deputado Fábio Macedo
Deputado Pastor Cavalcante

Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires

Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Ariston Sousa
Deputado Vinícius Louro
Deputado Ciro Neto
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Adelmo Soares
Deputado Edson Araújo
Deputado Zé Inácio
Deputada Mical Damasceno
Deputado Hélio Soares
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Adriano

Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Paulo Neto
Deputado Zito Rolim
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Hélio Soares
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Antônio Pereira
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Edson Araújo
Deputado Fábio Macedo
Deputado Vinícius Louro
Deputado Rildo Amaral
Deputado Rigo Teles

Deputado Dr. Yglésio
Deputado Zé Inácio
Deputado Duarte Júnior
Deputado Fábio Macedo
Deputado Dr. Leonardo Sá
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Rigo Teles

Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zé Gentil
Deputado Dr. Leonardo Sá
Deputado Ciro Neto
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Fábio Macedo
Deputado Paulo Neto
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Dr. Leonardo Sá
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Antônio Pereira
Deputado Duarte Júnior
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Vinícius Louro
Deputado Rildo Amaral
Deputado César Pires

Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Adelmo Soares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Gentil
Deputado Dr. Leonardo Sá
Deputado Rildo Amaral
Deputado Rigo Teles

Deputado Antônio Pereira
Deputado Duarte Júnior
Deputado Paulo Neto
Deputado Ricardo Rios
Deputado Hélio Soares
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Zito Rolim
Deputado Ricardo Rios
Deputado Edson Araújo
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Vinícius Louro
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires

Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Mical Damasceno
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Inácio
Deputado Dr. Leonardo Sá
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano

Deputado Wendell Lages
Deputado Paulo Neto
Deputado Fábio Macedo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Hélio Soares
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Rigo Teles

Deputado Ariston Sousa
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Zito Rolim
Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Dr. Leonardo Sá
Deputado Rildo Amaral
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Rafael Leitoa
Deputada Mical Damasceno
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Duarte Júnior
Deputado Dr. Leonardo Sá
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano

Deputado Ariston Sousa
Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Zé Gentil
Deputado Dr. Leonardo Sá
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Rigo Teles



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                      TERÇA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2020 3

PROJETO DE LEI Nº 165 / 2020

Dispõe sobre os reajustes dos valores das
mensalidades, a suspensão e cancelamento dos planos
de saúde, individuais e coletivos, pelas operadoras
em razão do atraso no pagamento das mensalidades
enquanto perdurar a pandemia da COVID-19, no
âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

Art. 1º - É vedado o reajustamento dos valores das mensalidades,
a suspensão e cancelamento dos planos de saúde, individuais e coletivos,
pelas operadoras em razão do atraso no pagamento das mensalidades
enquanto perdurar a pandemia da Covid-19, no âmbito do Estado do
Maranhão.

Art. 2° - As empresas operadoras de planos de saúde, independente
do plano contratado, enquanto perdurar a emergência de saúde pública da
pandemia do COVID – 19, ficam proibidas em decorrência de inadimplência
do consumidor:

I – Suspender o acesso do segurado aos serviços por ele contratado;
II – Limitar ou reduzir os serviços previstos no contrato;
III – Alterar o plano contratado sem a clara e manifesta autorização

do segurado;
IV – Registrar nos sistemas de proteção ao crédito os segurados

inadimplentes.
Art. 3° - O Chefe do Poder Executivo publicará normas

regulamentares sobre o disposto nesta Lei.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO

“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 21 de Maio de 2020. - É
de luta, é da terra! - Deputado ZÉ INÁCIO LULA - Deputado Estadual –
PT

JUSTIFICATIVA

No momento atual, com a existência do novo coronavírus, os
sistemas público e privado de saúde atendem enorme demanda buscando
o tratamento desta nova enfermidade.

É sabido por todos que atualmente há diversas pessoas
desempregadas e com dificuldades para pagar os planos de saúde, e isto
traz preocupação a todos os consumidores, podendo ocasionar a
interrupção dos serviços como consultas, exames, cirurgias eletivas e outros.

Para os usuários dos planos de saúde, num momento de pandemia,
reajustes pode levá-los à inadimplência e, consequentemente, ao
desamparo. O desemprego, a suspensão de contratos de trabalho e cortes
nos salários já impõe uma difícil escolha, e a adimplência dos planos é
quase uma certeza para muitos usuários.

É de fácil constatação que a inadimplência em massa poderá levar
a sobrecarga da rede pública de saúde, que já responde pela maioria dos
atendimentos no combate ao COVID-19 no Maranhão, e como tal o
agravamento da situação.

No caso de inadimplência, as operadoras tendem a suspender os
atendimentos, a ainda podem adotar os reajustes de forma retroativa ao
final da pandemia, o que agravará a realidade de muitos usuários, chegando
a ser desumana tal atitude.

O Projeto de Lei tem por finalidade proteger os cidadãos
maranhenses que possuem planos de saúde, vedando que sejam aplicados
reajustes nas mensalidades dos referidos planos, a suspensão e o
cancelamento em razão da também crise financeira de muitas famílias. Os
cidadãos merecem toda proteção a sua saúde, e é dever do Estado
empreender todos os esforços para isso, enquanto perdurar a emergência
do Coronavírus, aplicando a legislação pertinente ao caso.

Diante do todo exposto, e demonstrada a relevância e a urgência
do tema, afetando diretamente a grave situação dos usuários dos planos

privados de saúde, com a presente proposição legislativa aguardamos boa
acolhida e o amplo apoio dos pares desta Casa do Povo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 21 de Maio de 2020. - É
de luta, é da terra! - Deputado ZÉ INÁCIO LULA - Deputado Estadual –
PT

PROJETO DE LEI Nº 166 / 2020

DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO, PELOS ÓRGÃOS
DO ESTADO DO MARANHÃO, DE VEÍCULOS
APREENDIDOS PELO PODER JUDICIÁRIO.

Art. 1º - Comprovado o interesse público na utilização de veículos,
embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte utilizados
para a prática de crimes no âmbito do Estado do Maranhão e apreendidos
pelo Poder Judiciário por sentença de perdimento de bens transitada em
julgado, os órgãos de polícia civil, militar, penal e rodoviária, bem como
demais órgãos do Estado do Maranhão e de seus municípios, poderão
requerer a transferência definitiva da propriedade para deles fazer uso, sob
sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante
autorização judicial e ouvido o Ministério Público.

Art. 2º - O pedido, que deverá ser realizado pelo dirigente máximo
das polícias civil, militar, penal, rodoviária, e dos demais órgãos do Estado
do Maranhão, deverá ser endereçado à Corregedoria Geral de Justiça,
responsável pelo depósito judicial de bens, e conter a exposição
fundamentada da requisição.

Art. 3º - Após o deferimento do pedido de transferência definitiva
do bem, o órgão para o qual foi destinado procederá a sua identificação
para efeito de controle, ficando a manutenção, abastecimento e fiscalização
de uso sob sua responsabilidade.

Parágrafo único - Os veículos destinados à Polícia Militar, à
Polícia Militar Rodoviária e à Polícia Penal do Maranhão, deverão ser
caracterizados para utilização ostensiva, enquanto os destinados à Polícia
Civil poderão ser utilizados de modo ostensivo ou descaracterizado,
conforme sua finalidade investigativa.

Art. 4º - Os órgãos de segurança pública terão prioridade sobre a
transferência definitiva da propriedade de veículos, embarcações, aeronaves
e quaisquer outros meios de transporte requeridos.

Parágrafo único – Não havendo requisição dos órgãos de
segurança pública e demonstrado o interesse público, o juiz poderá transferir
definitivamente o bem para os demais órgãos públicos do Estado do
Maranhão e de seus municípios que o requeiram.

Art. 5º - Declarada a transferência definitiva da propriedade do
veículo, embarcação, aeronave ou qualquer outro meio de transporte, o
juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao órgão de registro e controle a
expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do
órgão público beneficiário, o qual estará isento do pagamento de multas,
encargos e tributos anteriores à disponibilização do bem para a sua
utilização, que deverão ser cobrados de seu responsável.

Art. 5º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL – PROS.

JUSTIFICATIVA

O projeto de lei ora enviado para apreciação desta Casa, dispõe
sobre a utilização, pelos órgãos de segurança pública do Estado do
Maranhão, dos veículos apreendidos pelo Poder Judiciário.

O objetivo deste projeto de lei é regulamentar a matéria, oferecendo
às Polícias Civis, Militar, Militar Rodoviária e Penal, do Estado do
Maranhão, subsídio material para o exercício de suas competências
constitucionais, ao mesmo tempo em que conferiria uma destinação útil a
milhares de veículos. De acordo com informações disponibilizadas pelo
Tribunal de Justiça do Maranhão, somente nos anos de 2019 e 2020, mais
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de 240 (duzentos e quarenta) veículos apreendidos. Esses carros, motos e
caminhões abarrotam os depósitos públicos e acabam sucateados,
destruídos pela ação do tempo e pela falta de manutenção necessária.
Enquanto isso, as polícias do Estado do Maranhão e guardas municipais
das cidades que possuem a instituição se encontram em situação difícil,
com falta de recursos e de aparato para concluir investigações e para
atividades de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública.

O princípio do interesse público vindica finalidade e serventia a
veículos apreendidos e não identificados, que, por sua própria natureza,
deterioram-se sem uso. Nada mais razoável que continuem à disposição da
Justiça e, como tal, sejam utilizados em finalidades sociais do Estado,
como repressão à criminalidade, investigações e salvamento de vidas.

No que se refere à constitucionalidade da proposição, tem-se que
a disposição considera o trânsito em julgado da manifestação judicial que
determinou o perdimento de bens para que os dirigentes das forças de
segurança pública possam fazer a requisição, respeitando, assim, o art. 5º,
LIV, da Constituição Federal, que traz como garantia fundamental que
ninguém será privado dos seus bens sem o devido processo legal. Ainda, a
transferência definitiva da propriedade ao Estado dos veículos que foram
utilizados em ações criminosas encontra amparo em outra norma do
ordenamento jurídico brasileiro, tal como o art. 133-A, § 4º, do Código de
Processo Penal – “Transitada em julgado a sentença penal condenatória
com a decretação de perdimento dos bens, ressalvado o direito do lesado
ou terceiro de boa-fé, o juiz poderá determinar a transferência definitiva da
propriedade ao órgão público beneficiário ao qual foi custodiado o bem”.

Como se vê, não há inconstitucionalidade na medida, além disso,
trata-se de proposição de relevante interesse do Estado do Maranhão e de
seus respectivos órgãos de segurança pública. Por isso, conto com o apoio
dos nobríssimos pares para aprovação deste projeto de lei ordinária.

PROJETO DE LEI N° 167 / 2020

Dispõe sobre a padronização dos Boletins
Epidemiológicos em meio a pandemia relacionada a
COVID-19.

Art. 1° Esta Lei dispõe sobre o conteúdo e publicação dos Boletins
Epidemiológicos relativos ao novo Coronavírus e dos Planos de
Contingência objetivando a transparência acerca da propagação,
enfrentamento e controle da doença provocada pela COVID 19, bem
como, da capacidade do Sistema de Saúde do Estado do Maranhão.

Art. 2° O Estado do Maranhão e os Municípios que o compõe
ficam obrigados a publicar em seu Site e Redes Sociais Oficiais os Planos
de Contingência e os Boletins Epidemiológicos referente à COVID-19 na
forma desta Lei e dos atos que a regulamentem.

Art. 3° Os Municípios do Estado do Maranhão ficam obrigados
a notificar, prazo de 24 horas, a Secretaria de Saúde Estadual acerca dos
novos casos de pacientes com suspeita de contaminação, com contágio
confirmado e número de óbitos, além das informações epidemiológicas
que entender relevantes, consideradas as peculiaridades locais.

Art. 4° A regulamentação desta lei caberá a Secretaria de Saúde
Estadual por meio de Regulamento a qual estabelecerá as informações
básicas que deverão constar nos Boletins Epidemiológicos em meio à
pandemia do Novo Coronavírus, bem como, dispor sobre a forma de envio
destas informações pelos entes municipais como previsto no artigo anterior.

§ 1° Os Boletins Epidemiológicos deverão conter no mínimo as
seguintes informações:

I. Quantidade de leitos de UTI, UCI e de Enfermarias disponíveis,
ocupados e bloqueados;

II. Quantidade de pacientes internados em decorrência da doença
COVID-19 em leitos de UTI, UCI, enfermarias e em tratamento domiciliar;

III. Quantidade de pacientes com suspeita de possuírem a doença
COVID-19 e em tratamento domiciliar à espera do resultado do exame,
bem como, dos pacientes com suspeita, mas que não foi possível realizar
o exame;

IV. Quantidade de pacientes recuperados;

V. Quantidade de testes realizados;
VI. Quantidade de testes em estoque;
VII. Percentual de casos confirmados por idade, sexo, raça/cor/

etnia e profissionais da área da saúde;
VIII. A quantidade de óbitos diários e acumulados; e
IX. Percentual de óbitos por idade, sexo, raça/cor/etnia e

profissionais da área da saúde.
Art. 5º A Defensoria Pública e o Ministério Público do Maranhão

serão responsáveis pelo acompanhamento e auditoria de todos os dados e
informações de que trata esta Lei, inclusive no cruzamento de dados
municipais e estaduais.

Art. 6º Esta lei entra em vigor 05 (cinco) dias após a sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 23 de maio de 2020. – ADRIANO –
Deputado Estadual - PV

JUSTIFICATIVA

Boletim Epidemiológico, editado pela Secretaria de Saúde, é uma
publicação de caráter técnico-científico, acesso livre, formato eletrônico
com periodicidade para os casos de monitoramento e investigação de
doenças específicas sazonais. A publicação recebeu o número de ISSN:
2358-9450. Este código, aceito internacionalmente para individualizar o
título de uma publicação seriada, possibilita rapidez, qualidade e precisão
na identificação e controle da publicação.

Ele se configura como instrumento de vigilância para promover a
disseminação de informações relevantes qualificadas, com potencial para
contribuir com a orientação de ações em Saúde Pública. No Boletim
Epidemiológico são publicadas descrições de monitoramento de eventos e
doenças com potencial para desencadear emergência de Saúde Pública;
análises da situação epidemiológica de doenças e agravos de
responsabilidade da SVS; relatos de investigação de surtos e de outros
temas de interesse da Vigilância em Saúde.

Ter esses dados devidamente atualizados é a única maneira de se
combater o Coronavírus. Por essa razão, apresento a presente Proposta,
conclamando o apoio dos Nobres Pares para a regular tramitação e
consequente, aprovação.

PROJETO DE LEI N° 168 / 2020

Assegura medidas de combate e prevenção à violência
doméstica previstas na Lei 11.340 de 7 de agosto de
2006 – Lei Maria da Penha - e no Código Penal
durante a vigência do Estado de Calamidade Pública
no Maranhão.

Art. 1° Esta Lei define a forma de cumprimento de medidas de
combate e prevenção à violência doméstica previstos na Lei nº Lei 11.340
de 7 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha - e no Código Penal, durante
a vigência do Estado de Calamidade Pública no Maranhão.

Art. 2º O poder público deve tomar medidas necessárias para
atender as mulheres vítimas de violência, adaptando seus procedimentos
de recebimento de denúncias e encaminhamento das vítimas a sistemas de
proteção, às circunstâncias emergenciais do período, assegurando o
cumprimento pleno do disposto nos art. 3º, §1º, art. 8º, art. 9º, art. 18 e art.
35, I da Lei nº Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006.

Art. 3º. É obrigatória a oferta de atendimento presencial à mulher
em situação de violência ou a quem denuncia este fato, nas Delegacias
Especializadas em Atendimento à Mulher ou nos órgãos designados para
este fim nos Estados e Municípios nos casos de:

I. Estupro
II. Feminicídio
§ 1º Para os demais casos poderá ser mantido o atendimento

presencial quando as autoridades sanitárias entenderem que este
procedimento não prejudique os esforços para conter o estado de calamidade
por conta do COVID -19.
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§ 2ª A obrigatoriedade de atendimento presencial não exclui ações

complementares rotineiramente desenvolvidas por meio online ou por
telefone para agilização da denúncia, encaminhamento da vítima e
testemunhas à rede de proteção e iniciativas relacionadas à investigação,
mesmo nos casos previstos neste artigo.

Art. 4º Para garantia de atendimento de situações de violência não
previstas no art. 3º desta lei devem ser disponibilizados mecanismos para
denúncia:

I - Número telefônico gratuito de âmbito municipal, estadual ou
colaboração expressa e definida firmada entre o sistema local e disque
denúncia nacional

II - Atendimento por portal eletrônico disponibilizado na internet;
III - Aplicativos virtuais gratuitos que possam ser acessados por

telefones celulares.
Art. 5°. As denúncias de violência devem repassar informações de

urgência para redes locais de atendimento a vítimas, composta por:
I. Delegacia Especializada
II. Conselho Tutelar
Art. 6º Em todos os casos, a autoridade de segurança pública deve

assegurar o atendimento ágil a todas as demandas apresentadas e que
signifiquem risco de vida e a integridade da mulher e da criança;

Art. 7° As medidas protetivas deferidas em favor da mulher serão
automaticamente prorrogadas e vigorarão durante a vigência do Estado de
Calamidade Pública no Estado do Maranhão

Art. 8º O Poder Público promoverá campanha informativa sobre
os dispositivos presentes na presente Lei,;

Art. 9º A Defensoria Pública e o Ministério Público do Maranhão
serão responsáveis pelo acompanhamento do cumprimento desta Lei.

Art. 10º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 23 de maio de 2020.- ADRIANO –
Deputado Estadual - PV

JUSTIFICATIVA

De acordo com a Recomendação de dez organismos das Nações
Unidas especializados em Direitos Humanos expedida no dia 23/03/2020,
as mulheres se encontram, no período de vigência da Pandemia do
Coronavírus e sob ordem de afastamento social, entre os cinco grupos
mais vulneráveis às violências.

Em sua nota conjunta, arrolam entre as razões desta vulnerabilidade
o fato de que, mediante emergência sanitária, elas são mantidas, por razões
de desigualdade de gênero, como as principais cuidadoras de idosos, crianças
e doentes, ficando mais expostas à doença; e porque, dada à dinâmica
conhecida sobre o ciclo da violência doméstica (OMS), a permanência de
mulheres sem contato social por longos períodos pode aumentar o risco de
violência. Seja porque não têm como pedir socorro a vizinhos e conhecidos,
seja porque não estão autorizadas a sair de casa, seja porque o agressor se
encontra no mesmo domicílio. Outra razão é a fragilização dos mecanismos
estatais de apoio à população.

Tendo em vista que vige no Brasil um regime de afastamento
social e redução no fornecimento de serviços públicos, este risco está
aumentado, inclusive para a violência sexual e feminicídio.

No Brasil, embora não haja estatísticas oficiais, a cada 4 minutos
ocorre uma violencia contra uma mulher (FSP, 09/09/2019), 145 mil casos
foram registrados pelo Ministério da Saúde. E uma a cada 4 mulheres já foi
vítima de violência, segundo notícia do mesmo jornal.

Houve, ainda, 1.310 assassinatos decorrentes de violência
doméstica ou motivados pela condição de gênero, características do
feminicídio. Foi uma alta de 7,2 % em relação a 2018 (Agência Câmara de
Notícias).

Segundo os dados do Mapa da Violência 2015, o Brasil atingiu em
2013 uma taxa média de 4,8 homicídios a cada 100 mil mulheres – 2,4
vezes maior que a taxa média observada em um ranking de 83 nações, de 2
assassinatos a cada 100 mil. Dessa forma o Brasil passou da 7ª posição, no
levantamento anterior, realizado em 2010, para o 5º lugar em 2013.

Em relação à violência sexual, somente em 2018, o País atingiu o
recorde de registros de estupros. Foram 66 mil vítimas, o equivalente a 180
estupros por dia ̄  maior número deste tipo de crime desde que o relatório
do Fórum Brasileiro de Segurança Pública começou a ser feito, em 2007
(Huffpost, 15/09/2019).

Ainda segundo o relatório, a maioria das vítimas é menor de idade,
do sexo feminino e este tipo de violência acontece dentro de casa. A cada
quatro horas, uma menina com menos de 13 anos é estuprada.

Desde 2006, com a edição da Lei Maria da Penha (11.340/2006) é
o principal mecanismo jurídico para a prevenção da violência doméstica e
familiar, prevendo um conjunto de medidas no âmbito da sociedade e do
estado, em os quais se destacam para fins deste projeto: o papel do poder
público e garantir os direitos humanos das mulheres (Art. 3º § 1º); a
integração operacional dos Poderes Judiciário, Ministério Público e da
Defensoria Pública com as áreas de segurança, assistência social, saúde,
educação, trabalho e habitação (Art. 8º, Inciso I); assistência inclusive em
caráter emergencial (Art. 9º, caput); a garantia de Medidas Protetivas de
Urgência ( Art.18), e a realização de campanhas de esclarecimento (Art.
35. Inciso IV).

Esta legislação se articula com a Lei do Feminicídio (Lei 13.104/
2015), a Lei dos Crimes Hediondos (Lei 12.015/2009), a Lei de
Atendimento obrigatório e integral a pessoas em situação de violência (Lei
12.845/2013). O Decreto 7.958/2013 estabeleceu as diretrizes para o
atendimento às vítimas de violência sexual.

Considerando que em tempos de crise sanitárias e humanitárias
ampliam-se os conflitos sociais nos quais as pessoas mais vulneráveis se
transformam nas vítimas potenciais, e da natureza doméstica e familiar da
maioria destes crimes, como reza nossa Constituição Federal de 1989, no
§ 8º do art. 226 , e de acordo com os compromissos internacionais firmados
pelo Brasil, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Mulheres e a Convenção Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, torna-se imperioso
proteger mulheres e meninas dos efeitos nefastos da crise.

Diante do exposto, defendemos a necessidade imperiosa de que
todos os serviços de atendimento às mulheres previstos na Lei Maria da
Penha e asseverados pela Lei do Feminicídio no Brasil, esta última
complementada pelas Diretrizes Nacionais de Investigação dos
Feminicídios no Brasil, e pela Lei que determina atendimento obrigatório
pelo SUS dos casos de violência sexual, mantenham plantão telefônico
local, estadual e nacional; sejam criados serviços online que possibilitem o
pedido de ajuda e a solicitação de Medida Protetiva de Urgência; que as
quais Medidas Protetivas tenham a validade do tempo em que durar a
situação de emergência. Para os casos de estupro, feminicídio tentado e
feminicídio consumado sejam assegurados atendimentos presenciais,
inclusive domiciliares, de forma a reduzir os impactos da pandemia na vida
e na integridade das mulheres, e que toda a sociedade possa ser alertada,
através de campanha pelos meios de comunicação sobre os canais de
denúncia da violência contra a mulher.

 Por essa razão, apresento a presente Proposta, conclamando o
apoio dos Nobres Pares para a regular tramitação e consequente, aprovação.

PROJETO DE LEI N° 169 / 2020

Dispõe sobre a implementação de protocolos de
prevenção e acolhimento aos casos de violência
doméstica contra mulheres e crianças durante o
estado de calamidade decretado em razão da
pandemia do COVID-19.

Art. 1º - O Estado do Maranhão deverá implementar, com urgência,
medidas eficazes de prevenção e de acolhimento às mulheres e crianças
vítimas de violência doméstica, durante o período de estado de calamidade,
decretado em razão da pandemia de COVID-19.

Art. 2º - O Estado deverá instituir programa de atenção às
sobreviventes de violência doméstica em isolamento social ou quarentena,
com o objetivo de contatar por ligação telefônica e por aplicativo whatsapp
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todas as mulheres que informaram terem sofrido de violência doméstica
nas delegacias especializadas de defesa da mulher, bem como entrar em
contato com todas as pessoas denunciantes maus tratos contra menores.§
1º - Os contatos mencionados no caput devem ser realizados por assistente
social e direcionados a todas as vítimas de denúncias realizadas nos últimos
6 (seis) meses, com o objetivo de oferecer e realizar acompanhamento
psicossocial, zelando pela manutenção da integridade física e psicológica
das vítimas.§ 2º - No contato a que se refere o caput, as vítimas de violência
doméstica devem ser informadas sobre: I - todas as iniciativas de higiene,
prevenção e combate à propagação do COVID-19; II – todas as medidas
de distanciamento e isolamento incentivadas pelo Poder Público; III – o
atendimento telefônico das Delegacias de Defesa da Mulher; IV – a existência
do canal de denúncia de violência contra a mulher (180); e VI – todas
demais medidas instituídas pela presente lei§ 3º - o Estado disponibilizará
canal telefônico próprio, para contato institucional de vítimas com
profissionais de psicologia, para que realizem atendimento e
acompanhamento psicológico remoto, com o intuito de incentivar o
isolamento social voluntário, zelando pela qualidade de saúde mental dessas
vítimas.

Art. 3º - Caso as vítimas mencionadas no art. 1º relatem estar em
situação de vulnerabilidade socioeconômica, o Estado disponibilizará
insumos tais quais, mas não limitados a, cestas básicas, produtos de higiene
pessoal (sabonetes, xampu e condicionador), álcool gel e gás de cozinha.
Parágrafo Único - o rol de insumos elencados no caput estabelece os
insumos mínimos, podendo ser ampliado, mas não reduzido.

Art. 4º - O Estado do Maranhão disponibilizará, com urgência,
residências em centros de acolhida públicos ou sigilosos para as vítimas de
violência doméstica e seus dependentes, durante o período de estado de
calamidade decorrente da pandemia do COVID-19, em razão da
inexigibilidade de que as vítimas convivam com seus agressores em momento
de isolamento social.§ 1º - As vítimas descritas no caput serão encaminhadas
a centros de acolhida público quando entenderem que nem elas nem seus
dependentes correm risco de nova violência por seus agressores. § 2º - As
vítimas descritas no caput serão encaminhadas a centros de acolhida sigilosos
quando acreditarem correr risco de nova violência por parte de seus
agressores, tendo logrado ou não a concessão de medidas protetivas, diante
da dificuldade de retirada dos agressores do âmbito doméstico no período
de estado de calamidade decorrente da pandemia do COVID-19.§ 3º - Os
centros de acolhida deverão acomodar as vítimas em quartos familiares, ou
seja, aqueles destinados unicamente para elas e seus dependentes, sendo
que os demais espaços das casas serão comuns.

Art. 5º - O Executivo regulamentará esta lei, no que couber, no
prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 23 de maio de 2020. – ADRIANO –
Deputado Estadual - PV

JUSTIFICATIVA

O COVID-19 vem infectando milhares de pessoas no mundo,
desde o início de seu surto em Wuhan, na China, em dezembro de 2019.
Em 26 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro
caso de contaminação no Brasil.  Embora ainda estejamos em momento no
qual é difícil afirmar ao certo a extensão dos danos do COVID-19, já é
possível afirmar com segurança que o vírus revela uma rápida disseminação
mundial, pelo que a Organização Mundial de Saúde (OMS) já o caracteriza
como pandemia, desde 11 de março de 2020. Em 30 de março, a OMS já
registrava cerca de 630 mil casos confirmados da COVID-19 em todo o
mundo. Pelo menos 30 mil pessoas morreram e mais de 100 mil se
recuperaram da doença. Uma das recomendações para impedir a propagação
da COVID-19 é a quarentena para aquelas pessoas que estejam infectadas,
ou, às pessoas que não foram infectadas, o isolamento voluntário. Eficaz
para retardar a epidemia, a medida tem tido uma consequência negativa: o
aumento dos casos de violência doméstica contra as mulheres e o aumento
dos casos de abuso e violência em relação às crianças. As primeiras notícias

vieram da China. Segundo ONGs de proteção à mulher, denúncias de
vítimas e testemunhas aumentaram três vezes após o início da quarentena
implantada por conta do novo coronavírus. No tocante às crianças, a
UNICEF e as Nações Unidas afirmam que as crianças correm maior risco
de serem vítimas de violência e maus-tratos em meio à adoção de medidas
de contenção do vírus. Em tempos normais, o lugar mais perigoso para
mulheres e crianças é a própria casa. Segundo o Ministério da Saúde, a cada
quatro minutos uma mulher é agredida por um homem em ambiente
doméstico. Segundo relatório da ONU de 2017, mais da metade dos
assassinatos de mulheres daquele ano foram cometidos por parentes ou
pelos companheiros das vítimas. Em 2019, no Brasil, os casos de
feminicídio cresceram 7,3% se comparados ao ano de 2018, segundo dados
do Núcleo de Violência da Universidade de São Paulo. No ano, 1.314
mulheres foram mortas por serem mulheres, média de uma mulher a cada
sete horas. No que tange às crianças, de acordo com o Ministério dos
Direitos Humanos 90% dos casos de violência sexual cometidos contra
crianças ocorrem dentro de casa, assim como maior parte das agressões
físicas e psicológicas. Portanto, as demandas no país em relação a situações
de violência muito provavelmente serão ainda maiores em comparação a
outros países em um cenário de pandemia, como a causada pela Covid-19.
Dados do Ligue 180 divulgados nesta sexta-feira (27) demonstram que
durante a quarentena recomendada como forma de conter a propagação do
novo coronavírus houve um aumento de 8,5% no número de ligações para
o canal que recebe denúncias de violência contra a mulher do governo
federal.  Dessa forma, torna-se imprescindível a tomada urgente de medidas
que possam auxiliar no combate mais efetivo ao provável aumento de
demandas da população nesse sentido, daí a apresentação do presente
Projeto de Lei. Por essa razão, apresento a presente Proposta, conclamando
o apoio dos Nobres Pares para a regular tramitação e consequente,
aprovação.

PROJETO DE LEI N° 170 / 2020

Institui a Política de Prevenção da Violência Doméstica
com a Estratégia de Saúde da Família e dá outras
providências.

Art. 1º – Fica instituída a Política de Prevenção da Violência
Doméstica com a Estratégia de Saúde da Família, voltada à proteção de
mulheres em situação de violência, por meio da atuação preventiva dos
agentes comunitários de saúde.

Parágrafo único – A implementação das ações da Política de
Prevenção da Violência Doméstica com a Estratégia de Saúde da Família
será realizada pela Secretaria Estadual de Saúde, de forma articulada com a
Secretaria Estadual de Direitos Humanos, bem como secretarias municipais.

Art. 2º – São diretrizes da Política de Prevenção da Violência
Doméstica com a Estratégia de Saúde da Família:

I – prevenir e combater as violências física, psicológica, sexual,
moral e patrimonial contra as mulheres, conforme legislação vigente;

II – divulgar e promover os serviços que garantem a proteção e a
responsabilização dos agressores e autores de violência contra as mulheres;

III – promover o acolhimento humanizado e a orientação de
mulheres em situação de violência por agentes comunitários de saúde
especialmente capacitados, bem como o seu encaminhamento aos serviços
da rede de atendimento especializado, quando necessário.

Art. 3º – A Política de Prevenção da Violência Doméstica com a
Estratégia de Saúde da Família será gerida pela Secretaria Estadual de
Saúde.

§ 1º – Caberá ao Poder Executivo definir os órgãos públicos que
assumirão as funções voltadas à coordenação, planejamento, implementação
e monitoramento do projeto.

§ 2º – A participação nas instâncias de gestão será considerada
prestação de serviço público relevante, não remunerado.

Art. 4º – A Política de Prevenção da Violência Doméstica com a
Estratégia de Saúde da Família será executada através das seguintes ações:
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I – capacitação permanente dos agentes comunitários de saúde

envolvidos nas ações;
II – impressão e distribuição de cartilhas e outros materiais

relacionados ao enfrentamento da violência doméstica, em todos os
domicílios abrangidos pelas equipes do projeto;

III – visitas domiciliares periódicas pelos agentes comunitários de
saúde do Maranhão nos domicílios abrangidos pela referida política, visando
à difusão de informações sobre a Lei Maria da Penha e os direitos por ela
assegurados;

IV – orientação sobre o funcionamento da rede de atendimento à
mulher vítima de violência doméstica no Estado;

V – realização de estudos e diagnóstico para o acúmulo de
informações destinadas ao aperfeiçoamento das políticas de segurança que
busquem a prevenção e o combate à violência contra as mulheres.

Parágrafo único – A Política de Prevenção da Violência Doméstica
com a Estratégia de Saúde da Família poderá promover, ainda, a articulação
das ações definidas neste artigo com outras políticas desenvolvidas em
âmbitos federal, estadual e municipal.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 23 de maio de 2020. – ADRIANO –
Deputado Estadual - PV

JUSTIFICATIVA

A presente propositura tem por objetivo instituir a Política de
Prevenção da Violência Doméstica com a Estratégia de Saúde da Família,
voltada à proteção de mulheres em situação de violência, por meio da
atuação preventiva dos agentes comunitários de saúde.

De acordo com artigo publicado pela ONUBR, o Brasil ocupa a
quinta posição quanto a feminicídios no mundo, com uma taxa de 4,8 para
100 mil mulheres, segundo dados fornecidos pela Organização Mundial da
Saúde. No ano de 2015, o mapa da violência sobre homicídios entre o
público feminino mostrou que, entre os anos de 2003 e 2013, o número de
assassinatos de mulheres negras cresceu 54%, de 1.864 para 2.875 mortes.
Ainda de acordo com esse mapa, o número de estupros passa de 500 mil
por ano, nos casos de assassinatos, sendo que 55,3% foram cometidos no
ambiente doméstico, com 33,2% por parceiros ou ex-parceiros.

É imperioso que exista um esforço coletivo para coibir a pratica da
violência contra as mulheres, por meio de diferentes medidas; para tanto,
é preciso reunir e organizar as iniciativas.

Pelos legítimos méritos da proposição, solicito apoio dos nobres
pares para a aprovação dessa importante questão.

PROJETO DE LEI Nº 171 / 2020

SUSPENDE cobrança de taxas para o serviço de
aferição de taximetros pelo Instituto de Metrologia e
Qualidade Industrial do Maranhão, na forma que
especifica.

Art. 1º - Fica suspensa a cobrança de taxas  para o serviço de
aferição de taximetros pelo Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial
do Maranhão em virtude dos graves problemas decorrentes da pandemia
do COVID 19, que afetou a movimentação do serviço de taxi.

Parágrafo único – A suspensão do pagamento de taxa para aferição
de que trata a presente Lei nao se aplica no caso de veiculos novos.

Art, 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogasdas as disposições em contrário
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 20 de maio de 2020. - HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

PROJETO DE LEI Nº 172 / 2020

Dispõe sobre a criação do Observatório Legislativo
Estadual da Política de adoção, acolhimento, proteção
e promoção da criança e do adolescente.

Art. 1º. Fica criado, no Estado do Maranhão, o Observatório
Legislativo Estadual para as Políticas de adoção, acolhimento, proteção e
promoção da criança e do adolescente.

Parágrafo único. O Observatório Legislativo Estadual tem como
finalidade:

I – fomentar, monitorar, controlar e fiscalizar as políticas de
interesse da criança e do adolescente;

II - promover e ampliar a cooperação entre a Sociedade Civil,
Órgãos da Administração Pública, Conselhos Tutelares, Organizações não
Governamentais, pesquisadores e outras entidades e pessoas que tenham
por objetivo contribuir com a adoção, acolhimento, proteção e promoção
social da criança e do adolescente;

III - desenvolver campanhas educativas, seminários e maximizar
proposições do legislativo relacionadas às políticas inerentes à criança e ao
adolescente;

Art. 2° O Observatório deve promover estudos e pesquisas a fim
de favorecer e aperfeiçoar as políticas públicas infanto-juvenis.

Art. 3° A composição do Observatório deve contar com a
participação da Sociedade Civil, Conselhos Tutelares, Poder Executivo,
Legislativo e Judiciário.

Art. 4° Fica autorizado à Administração Estadual:
I - firmar Termos de Cooperação ou Convênios com a União,

Municípios ou pessoas de direito privado;
II - contratar a prestação, por terceiros, de serviços técnicos

especializados;
III - recrutar trabalho voluntário.
Art. 5° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à

conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 6° Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO

“MANUEL BECKMAN”, em 25 de maio de 2020. - MICAL
DAMASCENO - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA
Considerando os desafios relacionados à adoção,

acolhimento, proteção e promoção da criança e do adolescente, surge a
urgente necessidade de atuação parlamentar mais enérgica para compensar
as dificuldades da criança e do adolescente que muitas vezes esperam, por
longos anos, um angustiante processo de adoção e acolhimento, o que
merece atenção especial das autoridades aqui constituídas.

O presente Projeto tem como objetivo precípuo fomentar a política
estadual de adoção, acolhimento, proteção e promoção de crianças e
adolescentes, através da sociedade civil, organizações não governamentais,
Conselhos Tutelares, Pesquisadores, em perfeita sintonia com os Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário.

As medidas relacionadas ao melhoramento das políticas estaduais
de adoção e acolhimento passam por um conjunto de iniciativas,
relacionadas a campanhas educativas, seminários e maximização das
proposições do legislativo relacionadas às políticas supracitadas, sendo
extremamente relevante para a construção uma sociedade mais humanitária.

Confiante no apoio dos nobres colegas Deputados, reitero os
mais altos protestos de estima consideração e respeito.

REQUERIMENTO Nº 181 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 158, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Corregedoria do Tribunal
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de Justiça do Estado do Maranhão, ao Excelentíssimo Senhor Corregedor
Paulo Sergio Velten Pereira, informações referentes aos números de óbitos
registrados no Estado do Maranhão, nos seguintes períodos: 29/03/2019
a 20/05/2019 e 29/03/2020 a 20/05/2020.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 18 de maio de 2020. -
Neto Evangelista - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 182 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações ao Excelentíssimo
Senhor Desembargador Tyrone José Silva, pela sua posse no cargo de
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão-TRE-Ma. extensiva
aos demais membros da Mesa Diretora da Corte Eleitoral, augurando-lhe
uma  profícua gestão frente a Corte Eleitoral do Maranhão.

Ressaltamos, na oportunidade que a eleição do ilustre
Desembargador Tyrone José Silva, foi um reconhecimento dos demais
membros da Corte de Justiça ao excelente trabalho que vem prestando
pelo cumprimento das normas constitucionais e das leis que regem os
direitos e o deveres do cidadão.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 22 de maio de 2020. - HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

INDICAÇÃO Nº 710 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a Mesa
Diretora, seja encaminhado ofício Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, FLÁVIO DINO e aos Excelentíssimos Senhor
Secretário de Estado de Educação Senhor Felipe Costa Camarão,
solicitando que encaminhe para a cidade de São José dos Basílios
três ônibus escolares, para fazer o transporte dos alunos, tendo em
vista que no ultimo dia 20 o município foi alvo de vandalismo, onde
foram queimados três ônibus da sua frota.

A presente indicação atende à demanda das comunidades que tem
como anseio o translado de seus filhos com segurança.

Reconhecemos o empenho e o trabalho de Vossas Senhorias, com
vistas a melhorar a cidadania dos maranhenses. Na qualidade de
representante do município de São José dos Basílios no Parlamento
Estadual, solicito de Suas Excelências, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 21 DE MAIO DE 2020. - Ciro Neto -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 711 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeremos a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Governador do Estado do Maranhão, o Exmo. Sr. Flavio Dino; ao
Secretário de Estado da Cultura, o Sr. Anderson Flávio Lindoso; ao
Prefeito Municipal de São Luis, o Exmo. Sr. Edivaldo Holanda
Junior; ao Secretário Municipal de Cultura, o Sr. Marlon Botão,
solicitando que após a total superação da pandemia de COVID-19, causada
pelo Coronavírus, possamos realizar o São João do Maranhão por um
período de 4 meses, no formato do que já ocorre com as festas natalinas em
Gramado-RS.

A presente proposição se justifica como forma de valorizar a
nossa cultura, nossa arte e incentivar uma necessária retomada econômica
após a superação total da pandemia, ou seja, sem nenhum risco à saúde da
população. Cumpre informar, ainda, que parte desse investimento pode
ser realizado em parceria com a iniciativa privada, como já ocorre em
Gramado e Salvador.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 23 de maio de 2020. - DUARTE JÚNIOR - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 712 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador Flávio
Dino, bem como ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de Saúde, Dr. Carlos
Lula, solicitando urgentes e inadiáveis providências no sentido instalar os
equipamentos hospitalares para o funcionamento do Hospital
Macrorregional do Município de Viana, a fim de atender a população dos
municípios da Baixada Maranhense.

Esta é uma reivindicação que tem por objetivo garantir  assistência
médica e hospitalar tanto para os moradores do Município de Viana quanto
dos municípios circunvizinhos, principalmente neste preocupante
momento de pandemia decorrente da corona vírus.

Ressalte-se, na oportunidade, que seria mais uma frente para
combater o COVID 19 no interior maranhense

Desta forma entendo plenamente justificada nossa indicação e
requeiro ainda que seja encaminhada cópia da mesma aos membros das
Bancadas Maranhense na Câmara e no Senado Federal solicitando que
reivindiquem a liberação de recursos financeiros junto ao governo federal
para viabilizar o pleno funcionamento do Hospital Macrorregional de
Viana.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 15 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.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 027/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º   523/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Trizidela do Vale.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Trizidela do Vale, em todo território do
Município, para fins de prevenção e enfrentamento ao Vírus H1N1 e ao
COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos
do Decreto Municipal nº 022 de 21 de março de 2020, que declara o estado
de calamidade pública no Município de Trizidela do Vale.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
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SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 25 de maio de 2020.  Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 028/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 524/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Carutapera.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Carutapera, em todo território do
Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
Municipal 006 de 24 de março de 2020, que declara o estado de calamidade
pública no Município de Carutapera.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 25 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 029/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 525/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Lima Campos.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Lima Campos, em todo território do
Município, para fins de prevenção e enfrentamento ao vírus H1N1 e à
COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos
do Decreto Municipal nº 007 de 04 de maio de 2020, que declara o estado
de calamidade pública no Município de Lima Campos.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 25 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS

REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 030/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 526/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Anapurus.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela Chefe do
Poder Executivo do Município de Anapurus, em todo território do
Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
Municipal nº 053 de 06 de maio de 2020, que declara o estado de calamidade
pública no Município de Anapurus.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 25 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 031/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 527/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Jenipapo dos
Vieiras.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Jenipapo dos Vieiras, em todo território
do Município, para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
Municipal nº 05, de 21 de março de 2020, que declara o estado de calamidade
pública no Município de Jenipapo dos Vieiras.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 25 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
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Projeto de Decreto Legislativo nº 032/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 528/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Bom Jardim.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Bom Jardim, em todo território do
Município, para fins de enfrentamento à pandemia provocada pelo novo
Coronavírus (COVID-19) e H1N1, nos termos do Decreto Municipal nº
015 de 12 de maio de 2020, que declara o estado de calamidade pública no
Município de Bom Jardim.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 25 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 033/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 529/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Amapá do
Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela Chefe do
Poder Executivo do Município de Amapá do Maranhão, em todo território
do Município, para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
Municipal nº 11, de 12 de maio de 2020, que declara o estado de calamidade
pública no Município de Amapá do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 25 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 034/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 530/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Urbano Santos.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Urbano Santos, em todo território do
Município, para fins de enfrentamento à pandemia provocada pelo novo
Coronavírus (COVID-19) e H1N1, nos termos do Decreto Municipal nº
012 de 12 de maio de 2020, que declara o estado de calamidade pública no
Município de Urbano Santos.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 25 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 035/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 531/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Belágua.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela Chefe do
Poder Executivo do Município de Belágua, em todo território do Município,
para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-19 (COBRADE
1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal nº
013, de 12 de maio de 2020, que declara o estado de calamidade pública no
Município de Belágua, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 25 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 036/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 532/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Bequimão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Bequimão, em todo território do
Município, para fins de prevenção e contenção da pandemia provocada
pelo Coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto Municipal nº 03
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de 31 de março de 2020, que declara o estado de calamidade pública no
Município de Bequimão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 25 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 037/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 533/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de São Bernardo.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de São Bernardo, em todo território do
Município, para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
Municipal nº 99, de 11 de maio de 2020, que declara o estado de calamidade
pública no Município de São Bernardo, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 25 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 038/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 534/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Cururupu.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela Chefe do
Poder Executivo do Município de Cururupu, em todo território do
Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), bem como para prestação
de socorro e assistência humanitária à população atingida por Chuvas
Intensas (COBRADE 1.3.2.1.4) nos termos do Decreto Municipal nº
039-A, de 18 de abril de 2020, que declara o estado de calamidade pública
no município de Cururupu.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 25 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 039/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 535/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Alto Alegre do
Pindaré.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Alto Alegre do Pindaré, em todo território
do Município, para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
Municipal nº 47, de 03 de maio de 2020, que declara o estado de calamidade
pública no Município de Alto Alegre do Pindaré, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 25 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 040/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 536/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Nova Olinda do
Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela Chefe do
Poder Executivo do Município de Nova Olinda do Maranhão, em todo
território do Município, para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-
19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
Municipal nº 005, de 26 de março de 2020, que declara o estado de
calamidade pública no Município de Nova Olinda do Maranhão, neste
Estado.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
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SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 25 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 041/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 537/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Barreirinhas.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Barreirinhas, em todo território do
Município, para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e H1N1, nos termos do
Decreto Municipal nº 08, de 27 de abril de 2020, que declara o estado de
calamidade pública no Município de Barreirinhas, neste Estado.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 25 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 042/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 538/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Humberto de
Campos.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Humberto de Campos, em todo território
do Município, para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
Municipal nº 06 de 31 de março de 2020, que declara o estado de calamidade
pública em todo o território do Município de Humberto de Campos, neste
Estado.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 25 de maio de 2020. Deputado

OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 043/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 539/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Sítio Novo.

Art. 1º -  Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Sítio Novo, em todo território do
Município, para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-19, nos
termos do Decreto Municipal nº 69, de 14 de maio de 2020, que declara
situação de calamidade pública e dispõe sobre medidas de enfrentamento
à pandemia provocada pelo novo coronavírus no Município de Sítio Novo,
neste Estado.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

  MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram
e o façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e
correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 25 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 044/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 540/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Central do
Maranhão.

Art. 1º -  Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Central do Maranhão, em todo território
do Município, para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-19, nos
termos do Decreto Municipal nº 12, de 18 de maio de 2020, que decreta
situação de Calamidade Pública no Município de Central do Maranhão/
MA e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia no
Município de Central do Maranhão, neste Estado.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

  MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram
e o façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e
correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 25 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                      TERÇA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2020 13
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Decreto Legislativo nº 045/2020, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 541/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Pindaré-
Mirim.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo
Chefe do Poder Executivo do Município de Pindaré-Mirim, em todo
território do Município, para fins de prevenção e enfrentamento ao
COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos
termos do Decreto Municipal nº 10, de 12 de maio de 2020, que
declara o estado de calamidade pública no Município de Pindaré-Mirim,
Estado do Maranhão.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução do presente Decreto pertencerem, que o
cumpram e o façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A
SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em exercício, a
faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 25 de maio de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Decreto Legislativo nº 046/2020, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 542/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Bacuri.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado
pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Bacuri, em todo
território do Município, para fins de prevenção e enfrentamento ao
COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos
termos do Decreto Municipal nº 013, de 13 de maio de 2020, que
declara o estado de calamidade pública no Município de Bacuri.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução do presente Decreto pertencerem, que o
cumpram e o façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A
SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em exercício, a
faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 25 de maio de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 313, DE 08 DE MAIO DE 2020.)
LEI Nº  11.262  DE 25 DE MAIO DE 2020

Antecipa para 15 de maio de 2020 o feriado estadual
de 28 de julho, data magna do Estado, ocasião em
que se comemora a adesão do Maranhão à
Independência do Brasil e dispõe sobre a restrição
temporária da circulação de veículos automotores
nas rodovias estaduais e nas vias públicas localizadas
no território dos municípios da Ilha do Maranhão
(São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e
Raposa).

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 313, de 08 de maio de 2020,
que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado
com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo a seguinte
Lei:

Art. 1º Fica antecipado para 15 de maio o feriado estadual de 28
de julho, instituído pela Lei nº 2.457, de 02 de outubro de 1964, data magna
do Estado, em que se comemora a adesão do Maranhão à Independência
do Império do Brasil.

Parágrafo único. A antecipação a que se refere o caput:
I - refere-se exclusivamente ao exercício de 2020, em razão da

necessidade de fortalecimento das medidas preventivas e restritivas
destinadas à contenção e prevenção da COVID-19, infecção humana causada
pelo Coronavírus (SARS - CoV-2);

II - não impede que na data de 28 de julho sejam realizadas as
respectivas solenidades, comemorações e atividades que reiterem a relevância
e o valor histórico-cultural da ocasião para o Estado do Maranhão.

Art. 2º Com vistas a garantir a efetividade da decisão judicial
proferida pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha
de São Luís, nos autos da Ação Civil Pública nº 0813507-
41.2020.8.10.0001, durante o período compreendido entre os dias 11 e 14
de maio de 2020, fica determinada a restrição da circulação de veículos
automotores nas rodovias estaduais e nas vias públicas localizadas no
território dos municípios da Ilha do Maranhão (São Luís, São José de
Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa), independentemente de sua localidade
de licenciamento. 

§ 1º A restrição da circulação de veículos a que se refere o caput
deste artigo dar-se-á na forma de rodízio que será realizado nos seguintes
moldes:

I - nos dias 11 e 13 de maio de 2020, somente poderão circular
veículos cujos dígitos finais da placa sejam ímpares;

II - nos dias 12 e 14 de maio de 2020, somente poderão circular
veículos cujos dígitos finais da placa sejam pares.

§ 2º A restrição de que trata este artigo se iniciará às 0h00 (zero
hora) do dia 11 de maio de 2020 e vigorará até às 23h59min (vinte e três
horas e cinquenta e nove minutos) do dia 14 de maio de 2020.

§ 3º Caberá aos Municípios dispor sobre a regulamentação e
execução de medidas nas vias sob jurisdição municipal, inclusive quanto
ao art. 187 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB (Lei Federal nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997).

Art. 3º Ficam excluídos da restrição de circulação prevista nesta
Lei, sem prejuízo de outras exceções constantes das normas municipais:

I - ambulâncias, devidamente identificadas conforme normas
técnicas;

II - veículos a serviço de instituições de assistência médico-
hospitalar, a exemplo de hospitais, clínicas, laboratórios e demais
estabelecimentos de saúde;

III - veículos vinculados ao Sistema de Segurança Pública, em
especial os da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Militar,
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Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão e Polícia Civil do
Estado do Maranhão, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal;

IV - os veículos vinculados ao Sistema Único de Saúde, em especial
os da Secretaria de Estado da Saúde- SES, da Empresa Maranhense de
Serviços Hospitalares - EMSERH e das Secretarias Municipais de Saúde;

V - os veículos vinculados ao Sistema Penitenciário do Estado do
Maranhão;

VI - veículos vinculados à Defesa Civil, às Forças Armadas e aos
conselhos tutelares; 

VII - veículos institucionais vinculados ou a serviço dos Poderes
Judiciário e Legislativo, bem como do Ministério Público, da Defensoria
Pública e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB;

VIII - caminhões, guinchos e veículos de vigilância privada e
transporte de valores;

IX - veículos de transportes coletivos e de lotação que estejam
autorizados a operar por normas estaduais e municipais; 

X - mototáxis e táxis, devidamente autorizados a operar o serviço,
e veículos vinculados a serviço de transporte acionados por aplicativos;

XI - veículos vinculados à fiscalização de trânsito, à fiscalização
ambiental e de defesa do consumidor, bem como os vinculados à fiscalização
sobre alimentos e produtos de origem animal e vegetal;

XII - veículos vinculados aos serviços de saneamento básico, à
geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica,
iluminação, gás e combustíveis, assim como os vinculados aos serviços de
telecomunicações, serviços postais e internet;

XIII - veículos institucionais vinculados aos órgãos e entidades do
Poder Executivo cujo funcionamento esteja autorizado pelo Decreto nº
35.677, de 21 de março de 2020;

XIV - veículos funerários;
XV - veículos de coleta de lixo;
XVI - veículos de órgãos e profissionais de imprensa, em serviço,

e os de reportagem voltados à cobertura jornalística;
XVII - veículos pertencentes a Missões Diplomáticas, Delegações

Especiais, Repartições Consulares de Carreira e de Representações de
Organismos Internacionais, devidamente registrados e emplacados conforme
disposições específicas;

XVIII - veículos conduzidos por ou destinados à condução de:
a) pessoa com deficiência da qual decorra comprometimento de

mobilidade; 
b) pessoa com doença crônica que comprometa sua mobilidade ou

que realize tratamento continuado debilitante de doença grave, como
quimioterapia para tratamento oncológico. 

XIX - veículos destinados ao transporte de gêneros alimentícios e
produtos farmacêuticos comercializados por meio de aplicativos.

Parágrafo único. Também ficam excepcionados da restrição de
circulação os veículos pertencentes a profissionais da saúde e a todos os
trabalhadores de estabelecimentos de saúde em deslocamento,
exclusivamente para desempenho de sua atividade, devidamente
comprovado.

Art. 4º Nos casos de descumprimento das regras restritivas à
circulação de veículos automotores nas rodovias estaduais e nas vias públicas
localizadas no território dos municípios da Ilha do Maranhão (São Luís,
São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa) previstas nesta Lei, as
autoridades competentes devem apurar a prática:

I - da infração de trânsito prevista no art. 187 do Código de
Trânsito Brasileiro - CTB (Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de
1997);

II - da infração administrativa prevista no inciso VIII do art. 10 da
Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977.

Art. 5º Os interessados poderão apresentar pedidos de
esclarecimentos sobre as normas desta Lei ao Secretário-Chefe da Casa
Civil, que os responderá por escrito, também podendo editar atos
complementares.

Art. 6º Caberá às Prefeituras Municipais dispor sobre a fiscalização
e regras para a execução do rodízio excepcional, apoiado em razões sanitárias,
ora instituído.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento

e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir
na forma em que se encontra redigida. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 25 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 312, DE 30 DE ABRIL DE 2020.)
LEI Nº 11.261 DE 25 DE MAIO DE 2020

Autoriza a contratação, nos termos em que especifica,
de 106 (cento e seis) profissionais médicos
selecionados para o Projeto Mais Médicos para o
Brasil e institui o Programa Reembolso - Saúde.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 312, de 30 de abril de 2020,
que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado
com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo a seguinte
Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei autoriza a contratação, nos termos em que
especifica, de 106 (cento e seis) profissionais médicos selecionados para o
Projeto Mais Médicos para o Brasil e institui o Programa Reembolso -
Saúde.

CAPÍTULO II
DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS

SELECIONADOS NO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O
BRASIL

Art. 2º Fica autorizada a contratação imediata de 106 (cento e
seis) profissionais médicos, selecionados para o Projeto Mais Médicos
para o Brasil, instituído pela União e referente ao Edital de Chamamento
Público nº 5, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, como
medida de enfrentamento à pandemia COVID-19, infecção humana causada
pelo Coronavírus (SARS-CoV-2).

Parágrafo único. Em caso de aumento da demanda, o quantitativo
de médicos contratados, na forma do caput deste artigo, poderá ser ampliado,
de modo a alcançar as 65 (sessenta e cinco) vagas disponibilizadas para a
segunda chamada, no âmbito do programa federal.

Art. 3º A Secretaria de Estado da Saúde - SES fará publicar, no
Diário Oficial do Estado, a convocação para comparecimento dos
profissionais descritos no art. 2º desta Lei que deverão atender ao
chamamento da Administração Pública Estadual no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas.

Art. 4º Por ocasião do comparecimento ao órgão da Administração
Pública Estadual incumbido da análise documental, os profissionais deverão
comprovar o atendimento aos requisitos dispostos no item 2 do Edital de
Chamamento Público nº 5, de 11 de março de 2020, do Ministério da
Saúde.

Parágrafo único. Demonstrado o preenchimento das condições
descritas no caput, será formalizado contrato temporário com o Estado do
Maranhão, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - SES, com
indicação da dotação orçamentária específica.
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Art. 5º A lotação dos médicos contratados em razão desta Lei será

feita de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração Pública
Estadual, tendo em vista as necessidades do Sistema Estadual de Saúde.

Art. 6º Compete ao Poder Executivo o pagamento de bolsa aos
profissionais contratados somente enquanto perdurar o contrato a ser
celebrado com o Estado do Maranhão, no mesmo valor da bolsa-formação
estabelecida, pelo Governo Federal, no Edital de Chamamento Público nº
5, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde.

Art. 7º A contratação autorizada por este Capítulo não implicará
constituição de vínculo estatutário ou empregatício com a Administração
Pública.

Art. 8º A contratação temporária a que se refere esta Lei vigorará
pelo prazo máximo de seis meses, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº
6.915, de 11 de abril de 1997, podendo ser antecipadamente rescindida,
unilateralmente pelo Poder Público, quando sobrevier a contratação pela
União, por meio do Ministério da Saúde, ou quando da extinção do estado
de calamidade pública declarado pelo Decreto nº 35.672, de 19 de março de
2020, o que ocorrer primeiro.

Art. 9º Naquilo que não conflitar com esta Lei, aplica-se a Lei nº
6.915, de 11 de abril de 1997, à contratação temporária autorizada por este
Capítulo.

CAPÍTULO III
DO PROGRAMA REEMBOLSO - SAÚDE

Art. 10. Fica instituído o Programa Reembolso - Saúde destinado
a assegurar a acomodação de profissionais de saúde da rede estadual que
atendam pacientes contaminados por COVID-19, ou que diretamente
realizem exames para detecção do Coronavírus (SARS-CoV-2), e que não
possam retornar para suas residências em virtude do risco de exposição de
suas famílias ao vírus.

Art. 11. O Programa Reembolso - Saúde garantirá, aos profissionais
da saúde, hospedagem em hotéis, apart-hotel e similares que disponham
de condições adequadas para assegurar o repouso desses trabalhadores.

Art. 12. Para execução do Reembolso - Saúde, o Estado do
Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Saúde - SES, ressarcirá o
profissional da saúde dos gastos realizados com a utilização das
acomodações oferecidas pelos estabelecimentos referidos no art. 11 desta
Lei.

§ 1º A contratação da hospedagem deve ser formalizada, mediante
instrumento escrito, entre o profissional da saúde e o estabelecimento de
hospedagem.

§ 2º O reembolso será precedido de apresentação do contrato de
hospedagem, bem como de declaração atualizada do contratado de que o
profissional da saúde continua a se utilizar das acomodações das unidades
de hospedagem.

§ 3º O reembolso será limitado a R$ 2.000,00 (dois mil reais)
mensais, mesmo que o contrato consigne valor superior.

Art. 13. Para participar do Programa Reembolso - Saúde, o
profissional da saúde vinculado à rede estadual deve formalizar
requerimento, junto à Secretaria de Estado da Saúde - SES, que deverá ser
instruído com:

I - declaração, por escrito, de que atende diretamente pacientes
contaminados por COVID-19 e que não pode retornar para sua residência
em virtude do risco de exposição de sua família ao Coronavírus (SARS-
CoV-2);

II - cópia do documento de identificação do profissional da saúde;
III - cópia do contrato de hospedagem.
Parágrafo único. A autenticidade dos documentos exigidos nos

incisos I a III deste artigo poderá ser atestada por servidor público vinculado
à SES, na forma do art. 3º da Lei Federal nº 13.726, de 8 de outubro de
2018.

Art. 14. Além das medidas de controle de responsabilidade da
Secretaria de Estado da Saúde, o Programa Reembolso - Saúde contará com
ações de auditoria realizadas pela Secretaria de Estado da Transparência e
Controle - STC.

Parágrafo único. O Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e
Consumidor do Estado do Maranhão - PROCON também atuará na
fiscalização do Programa Reembolso - Saúde com vistas a evitar ou repelir
preços abusivos por parte dos estabelecimentos de hospedagem.

Art. 15. O uso de unidades de hospedagem para finalidades diversas
da prevista no art. 11 desta Lei enseja a aplicação de multa de até 10 (dez)
vezes o valor do reembolso do qual o profissional é beneficiário, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

Art. 16. O Estado do Maranhão não integrará, a qualquer título, a
relação contratual entre o profissional da saúde e o estabelecimento de
hospedagem, assim como o reembolso autorizado por esta Lei não gera
responsabilidade solidária ou subsidiária do Poder Público perante o
contratado.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17. O Poder Executivo regulamentará, mediante Decreto, o
disposto nesta Lei, em especial para estabelecer o prazo para reembolso,
as estratégias destinadas a evitar que os valores a ser reembolsados a cada
profissional de saúde sejam desproporcionais entre si, bem como o limite
máximo de beneficiários por mês, à vista da demanda.

Art. 18. As despesas decorrentes da execução da presente Lei
correrão à conta das dotações orçamentárias da Secretaria de Estado da
Saúde, as quais poderão ser suplementadas, se necessário.

Art. 19. O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por
meio da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Executivo
para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma classificação
funcional programática, expressa por categorias de programação em seu
menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária Anual.

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento

e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir
na forma em que se encontra redigida. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA  ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 25 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 314, DE 08 DE MAIO DE 2020.)
LEI Nº  11.263  DE 25 DE MAIO DE 2020

Estabelece os critérios para aplicação de multa aos
bancos que inobservarem as normas estaduais
destinadas à prevenção e contenção da COVID-19 e
violarem os direitos básicos do consumidor de
proteção à vida, saúde e segurança.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 314, de 08 de maio de 2020,
que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado
com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo a seguinte
Lei:

Art. 1º Os bancos que inobservarem os protocolos de segurança
fixados, nas normas estaduais, destinados à prevenção e contenção da
COVID-19 e à proteção da saúde dos consumidores, sujeitam-se à sanção
administrativa de multa cujos critérios para aplicação são os constantes
desta Lei.
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Art. 2º Em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância

Nacional declarada, pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 188,
de 03 de fevereiro de 2020, da declaração do estado de pandemia de
COVID-19, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e do Decreto nº
35.672, de 19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública
no Estado do Maranhão, em especial, em razão dos casos de contaminação
pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), o
descumprimento das medidas sanitárias previstas nas normas estaduais,
destinadas à prevenção e contenção da COVID-19 e à proteção da saúde
dos consumidores caracteriza infração gravíssima aos direitos do
consumidor.

Art. 3º O valor da pena-base, considerando a fundamentalidade
do direito à saúde, a gravidade da pandemia e o porte dos bancos, será de
R$ 504.612,18 (quinhentos e quatro mil, seiscentos e doze reais e dezoito
centavos), que corresponde a 474.215 (quatrocentos e setenta e quatro mil
e duzentas e quinze) vezes o índice de 1,0641, de acordo com o art. 57,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º Para fixação da pena definitiva, a autoridade administrativa
considerará a eventual ocorrência de circunstâncias atenuantes e agravantes,
na forma dos arts. 25 e 26 do Decreto Federal nº 2.181, de 20 de março de
1997.

Art. 5º Consideram-se circunstâncias agravantes:
I - ser o infrator reincidente, na forma do art. 27 do Decreto

Federal nº 2.181, de 20 de março de 1997;
II - ter o infrator, comprovadamente, cometido a infração para

obter vantagens indevidas;
III - trazer a infração consequências danosas à saúde ou à segurança

do consumidor;
IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar

as providências para evitar ou mitigar suas consequências;
V - ter o infrator agido com dolo;
VI - ocasionar a infração dano coletivo ou ter caráter repetitivo;
VII - ter a infração ocorrido em detrimento de menor de dezoito ou

maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência física,
mental ou sensorial, interditadas ou não;

VIII - dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade;
IX - ser a infração praticada aproveitando-se o infrator de grave

crise econômica ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, ou,
ainda, por ocasião de calamidade.

Parágrafo único. Cada circunstância agravante implica o aumento
de 1/2 (um meio) do valor da pena base.

Art. 6º Consideram-se circunstâncias atenuantes:
I - ser o infrator primário;
II - ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar

ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo.
Parágrafo único. Cada circunstância atenuante implica a diminuição

de 1/3 (um terço) do valor da pena.
Art. 7º A multa será reduzida em:
I - 50% (cinquenta por cento), se o pagamento ocorrer em até 10

(dez) dias da notificação pessoal ou da juntada do Aviso de Recebimento
da comunicação que dá ciência da decisão final da autoridade administrativa
competente para aplicação da penalidade;

II - 25% (vinte e cinco por cento), se o pagamento ocorrer antes da
inscrição em dívida ativa do Estado do Maranhão.

Art. 8º O valor da multa será recolhido ao Fundo Estadual de
Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor - FPDC, instituído pela
Lei nº 8.044, de 19 de dezembro de 2003.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento

e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir
na forma em que se encontra redigida. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 25 de maio de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 315, DE  11 DE MAIO DE 2020.)
LEI Nº  11.264  DE 25 DE MAIO DE 2020

Institui a Retribuição por Reforço Voluntário à
Administração Penitenciária (RVAP), parcela
indenizatória a ser concedida aos servidores da
Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária - SEAP nos termos que especifica.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 315, de 11 de maio de
2020, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída a Retribuição por Reforço Voluntário à
Administração Penitenciária (RVAP), concedida ao servidor, efetivo
ou temporário, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
- SEAP que, em caráter voluntário, participar de serviço de apoio ao
sistema penitenciário estadual, nos termos desta Lei e do respectivo
regulamento.

§ 1º O serviço voluntário a que se refere o caput deste artigo
consistirá em reforço à proteção e cuidado de bens públicos e de pessoas
nos estabelecimentos penais estaduais, bem como ao exercício de
atividades inerentes aos cargos do Subgrupo Atividades Penitenciárias.

§ 2º A execução do reforço voluntário ocorrerá em turnos
adicionais, por meio de escala diferenciada executado pelo servidor,
sem prejuízo de sua escala regular de serviço, conforme planejamento
realizado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária -
SEAP, de acordo com a natureza do trabalho a ser desenvolvido e na
forma do regulamento.

Art. 2º A RVAP consiste em parcela indenizatória decorrente
da prestação de trabalho de natureza penitenciária, sendo vedado o
pagamento de hora extra durante o período do Reforço de que trata
esta Lei.

Parágrafo único. O valor da RVAP será definido em Decreto do
Poder Executivo.

Art. 3º A Retribuição por Reforço Voluntário à Administração
Penitenciária (RVAP) não será incorporada, para quaisquer efeitos,
inclusive previdenciário, à remuneração do servidor, bem como não
será considerada para cálculo de quaisquer vantagens pecuniárias.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei
correrão à conta das dotações orçamentárias da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária - SEAP, as quais poderão ser
suplementadas, se necessário.

Art. 5º O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por
meio da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN,
as providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir
ou utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder
Executivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma
classificação funcional programática, expressa por categorias de
programação em seu menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária
Anual.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 25 de maio de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente.
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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA COM VOTAÇÃO REMOTA DO
DIA 18 DE MAIO DE 2020 ÀS 10h.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
(Lê Ata da Sessão anterior).

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputados e Deputadas, vamos iniciar a Ordem do Dia. Medida Provisória
de 03 de março de 2020, que altera a Lei nº 10.765 de 29 de dezembro de
2017 (lê). Essa Medida Provisória, Senhores Deputados, ela foi incluída
na Ordem do Dia em razão de já está perto de finalizar o prazo de vigência.
Por isso incluímos para que não deixasse de ter os efeitos de quando ela foi
editada e publicada. Como Vota o Deputado Adelmo Soares? Como vota
ao Deputado Adriano?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Favorável ao projeto,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bom dia, deputado.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Bom dia.

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

A SENHORA DEPUTADA ANDREIA MARTINS REZENDE
– Favorável.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Como vota o Deputado Antônio Pereira?

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – A favor da
MP, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Ariston? Vamos seguir, depois a gente chama de novo.
Deputado Arnaldo Melo? Deputado Carlinhos Florêncio, ausente.
Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Que Deus abençoe
todos nós, presidente. Favorável.

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

A SENHOR DEPUTADA DANIELLA TEMA – Primeiramente,
bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas deputados, a todos aí que
nos acompanham através da TV Assembleia e das redes sociais. Eu voto
de forma favorável a MP, presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Voto a favor,
Presidente.

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

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO – Eu
queria dar um abraço aqui apertado na Andreia, Andreia que bom lhe ver,

como sempre simpática, favorável.

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

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Bom dia, Senhor
Presidente, bom, deputados, deputadas, bom dia especial à Deputada
Andreia Rezende, feliz de vê-la aqui mesmo que, principalmente, mas vê-
la na ativa, sorridente e bem, é assim que nós queremos vê-la sempre.
Senhor presidente, meu voto é favorável, eu só queria adiantar meu pedido
de questão de ordem, no item 3 da pauta, antes da votação, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Antes de iniciar a votação, lhe passarei a palavra, Deputado Duarte
Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Obrigado,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Edivaldo Holanda.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Pela
matéria, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Edson Araújo.

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO – Bom dia,
Presidente, bom dia a todos os meus pares, eu quero antes de tudo, aqui
parabenizar o Deputado Zé Gentil pela passagem do seu aniversário, e
também dizer que eu estou bastante feliz pela recuperação da Deputada
Andreia Rezende, e quero dizer que voto SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Edson vota SIM. Deputada Dra. Helena Duialibe.

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUIALIBE – Bom
dia, colegas deputados. Meu voto é favorável.

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

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Senhor
Presidente, eu voto a favor. Senhor Presidente, eu queria fazer um
reconhecimento aqui ao Governador Flávio Dino, ao Secretário Carlos
Lula, que mais uma vez atendeu nosso pedido em Barra do Corda e mandou
mais uma ambulância à cidade de Barra do Corda, que neste momento está
servindo lá no COE. E de antemão, queria parabenizar a todos os amigos
e amigas da área da saúde que estrão tratando os pacientes com o COVID-
19 lá no COE, a todos que estão, neste momento, lá na central de triagem,
a todos que estão prestando serviços através do SAMU, e reconhecer o
trabalho e esforço do prefeito Eric Costa lá da cidade de Barra do Corda.
Quando se diz em questão ao COVID-19, está à frente, coordenando ele
mesmo pessoalmente toda essa equipe que está neste momento trabalhando
para ver se para, se ameniza a situação do COVID-19 em Barra do Corda.
Como também agradecer, mais uma vez, a sensibilidade do Governador
Flávio Dino e do Secretário Carlos Lula, que tem dado total apoio lá na
cidade de Barra do Corda. Como também reconhecer que essa é a terceira
ambulância que está sendo enviada através do Governo do Estado à cidade
de Barra do Corda. Foi enviada uma por meio de uma empresa, mas por
intermédio do Governo do Estado, a pedido nosso foi enviada outra,
Senhor Presidente, por seu intermédio, da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão e agora o Governo do Estado está mandando mais outra
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ambulância que ficará disponível, simplesmente, para atender a todos os
amigos e amigos barra-cordense. Satisfeito, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Eu vou chamar o deputado Glalbert Cutrim e pedir antes do deputado
Glalbert manifestar o voto, que foi feito o reparo, porque estava com o
nome do deputado Felipe dos Pneus, embora o deputado Felipe seja
gentil, mas eles são pessoas diferentes, Glalbert.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Obrigado,
Presidente, pela correção o deputado Felipe como o Senhor mesmo disse
é um grande amigo e podia até trocar nome, mas não sei se ele ia ficar mais
bonito na foto com o meu nome, mas tudo bem. Bom dia a todos os nossos
amigos a minha Andreia, bom lhe ver desse jeito praticamente recuperada,
Senhores Deputados, a saudade só aumenta cada dia que passa, mas tenho
certeza que logo, logo a gente vai estar todos juntos podendo se abraçar no
plenário e fora das nossas casas. Senhor Presidente, o meu voto é a favor
e estamos aqui já em São Luís, passou o lockdown, acabei de chegar em
casa, tenho certeza que esse período que nós passamos, reclusos, mais
efetivamente, nós sentimos um efeito muito grande, a gente espera que
logo, logo a nossa capital, principalmente que está sendo muito afetada e
passa por esse momento tão complicado e que melhore a vida de todos
nós.

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

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – Bom dia,
Senhor Presidente, bom dia a todos. Senhor Presidente, antes de votar, eu
queria fazer só um agradecimento especial ao Governador e ao Secretário
Clayton Noleto, porque anteontem houve muita chuva na região de Brejo,
no Baixo Parnaíba e a estrada entre Anapurus e o município de Brejo se
encontrava no buraco, ali com os gaúchos que fizeram as suas plantações
e a água passou a empossar na pista, e aí havia inúmeros caminhões lá
parados, carretas, trem, e aí para não ficar muito grande eu pedi que tirasse
o transporte e encaminhei para o Secretário, que, de imediato, mandou sua
equipe com caçamba, com máquinas para que jogasse pedra, para que
tirasse aquele atoleiro e agora já está podendo escoar normalmente ali
naquela região. Eu quero aqui fazer esse agradecimento em nome da
população do Baixo Parnaíba, justamente de Brejo de Anapurus. E eu voto
pelo projeto, eu voto sim, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Mical Damasceno.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – A Deus
seja a Glória! Eu voto a favor da MP. Presidente, eu quero aqui dizer que
eu estou muito feliz com a minha querida e amiga Andreia Rezende, vocês
estão nas minhas orações. Deus abençoe.

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

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

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

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO – Bom dia,
Senhor Presidente, bom dia a todos, eu voto favorável.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Paulo Neto.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO – Bom dia, Senhor
Presidente. Bom dia, deputada, minha amiga Andreia Rezende que está
voltando, foi atacada por esse vírus infeliz, mas eu gostei de ver sua
imagem Deputada no meu celular. Parabenizar V. Ex.ª, o Stênio. Eu voto
SIM, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Bom dia, Presidente. Bom dia a todos os colegas, deputados, deputadas
que assistem a essa sessão, eu voto SIM. Mas me permita, Presidente,
primeiro, cumprimentar, abraçar a Deputada Andreia Rezende, o propósito
de Deus na sua vida, Deputada Andreia é muito forte, a senhora é uma
mulher muito resistente, uma brava lutadora, que Deus lhe deu aí mais essa
bênção de superar esse desafio e voltando aqui as suas atividades. Ainda
não está nem totalmente curada, mas já está aqui no batente, ficamos
muito felizes com seu retorno, com seu serviço sempre abrilhantando o
nosso trabalho. Presidente, permita-me ainda, ressaltar algumas ações,
destaco rapidamente do Governo do Estado aqui em Imperatriz, no
momento em que a cidade se aproxima de mil casos registrados pela rede
estadual de saúde, casos de covid-19 confirmados oficialmente. O Governo
do Estado tem ampliado bastante os leitos hospitalares e os serviços
ambulatoriais também. Saiu de dez UTIs para Covid para quase sessenta
UTIs na rede estadual juntando o macro com o materno infantil, algumas
estão ainda finalizando, mas inaugura agora em breve. Alcançará mais de
cem leitos de enfermarias na rede estadual, apoiou a rede municipal com
equipamentos, com medicamentos e com médicos, que é o caso da UPA
municipal, a UPA de São José. Apoiou uma iniciativa louvável da iniciativa
privada, que é o ambulatório no Centro de Convenções, onde o Estado
está entrando com exames e também com medicamentos, além de fortalecer
a UPA da Bernardo Sayão, ações importantes. Quiçá que a gestão municipal
tivesse o mesmo ritmo de enfrentamento. Até agora a impressão que se
tem é que o Estado está trabalhando praticamente só nessa frente com a
iniciativa privada. Mas a gente espera que a prefeitura possa fazer mais
nesse momento em que a cidade tanto precisa e que não tem leitos
disponíveis. Por mais que se amplie, muitas e muitas pessoas doentes
todos os dias estão ocupando esses leitos. Por isso precisa-se da soma dos
esforços da iniciativa pública, tanto rede estadual, que tem sido muito
forte, mas também da rede municipal. Faço questão de parabenizar o
Governador Flávio Dino, o Secretário Carlos Lula e toda a sua equipe,
além do Secretário Clayton Noleto, que tem coordenado esse comitê de
enfrentamento da Covid 19. Obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Voto SIM, a
favor da matéria, Presidente. Queria também desejar aqui um feliz
aniversário ao Deputado Zé Gentil. São 80 anos de vida, de luta, de
história. Deputado constituinte, que nos prestigia, deputado junto a nossa
legislatura. E cumprimentar também a Deputada Andreia. Vê-la recuperada
é a melhor notícia do dia. Voto a favor, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Ricardo Rios.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS - Eu voto pela
aprovação, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES - Bom dia, Senhor
Presidente. Bom dia a todos. Fico também feliz em ver a nossa amiga
Andreia Rezende já de volta ao trabalho. Andreia, com certeza, a sua força
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e a sua perseverança é Deus no comando, minha querida. Senhor Presidente,
eu voto a favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Rildo Amaral? Deputado Roberto Costa? Deputado Vinicius
Louro? Deputado Wellington, do Curso?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Bom
dia, Senhor Presidente. Bom dia, deputados e deputadas, o meu voto Sim,
Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL - Senhor Presidente, eu
voto a favor. Antes de terminar, eu gostaria de agradecer ao Governador
Flavio Dino, pela recuperação que eu pedi da MA-034 que liga a BR-316
ao Povoado Baú, principalmente da duplicação do trecho até Parque
Balneário Veneza, por causa dos acidentes e já iniciou o serviço e eu me
sinto muito satisfeito, como também me sinto alegre pela recuperação da
Deputada Andreia Rezende. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Zé Inácio?

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Bom dia a todos e a
todas, bom dia, Presidente. Eu gostaria primeiramente de desejar feliz
aniversario ao Deputado Zé Gentil. Desejar muita saúde, muitas felicidades
e mandar um grande abraço para a Deputada Andreia, dizer que eu e a Vete
estando passando pela plena recuperação da sua saúde. E Senhor Presidente,
meu voto é a favor da Medida Provisória.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Zito Rolim?

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM - Bom dia, meu caro
Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Eu também quero
parabenizar o meu companheiro (inaudível) pela passagem de seu
aniversário. Desejo muita saúde e muita paz. Também quero mandar um
abraço forte para a minha querida amiga Deputada Andreia Rezende, assim
também a seu esposo e também a todos os seus familiares. Dizer que eu
estou muito feliz pela sua recuperação. E o meu voto é favorável à matéria.

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

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES - Presidente,
um abraço para V. Excelência (inaudível). Andreia, também eu estou torcendo
por sua plena recuperação e minha colega de profissão também. Desejo
sucesso ao meu querido amigo Deputado Zé Gentil por seus 80 anos.
Graças a Deus muita história para contar e ainda muitas histórias por vir.
Deixo aqui o meu abraço. E o meu voto é Sim, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Adriano já votou. Deputado Ariston.

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO – Está me
ouvindo?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Agora sim.

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO – Voto Sim,
Senhor Presidente. Eu quero também deixar as minhas... a Dra. Andreia aí,
essa passagem, essa dificuldade toda que tem passado na vida, mas Deus

sabe o que está fazendo e os meus ao aniversariante aí, nosso coroa Zé
Gentil por mais essa passagem de ano. Parabéns a todos os dois.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Arnaldo Melo. Ausente. Deputado Carlinhos Florêncio.
Ausente. Deputado Ciro Neto.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO – Bom dia, Presidente.
Voto Sim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Detinha. Ausente. Deputado Dr. Leonardo Sá. Ausente.
Deputada Dra. Thaiza Hortegal. Ausente. Deputado Fábio Macedo.
Ausente. Deputado Felipe dos Pneus. Ausente. Deputado Hélio Soares.
Ausente. Deputado Rildo Amaral. Ausente. Deputado Roberto Costa.
Ausente. Deputado Vinícius Louro. Ausente. Deputado Wendell Lages.
Ausente. Encerrada a votação. Aprovada a Medida Provisória. Trinta
votos favoráveis e doze ausentes. Próximo item: Projeto nº 152 de autoria
do Poder Executivo, encaminhado pela Mensagem 032/2020 (lê). Senhores
Deputados, V. Excelências percebem que este projeto não é ligado ao tema
prioritário que são projetos de lei que auxiliam no combate à pandemia da
COVID 19, mas o Procurador-Geral de Justiça me ligou e pediu que nós
apreciássemos a possibilidade de já colocar na Ordem do Dia, tendo em
vista que é um projeto de grande interesse do Ministério Público Estadual.
Por isso incluí na Ordem do Dia de hoje para que possamos apreciar.
Como vota o Deputado Adelmo Soares?

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES – Pela aprovação
da matéria, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
primeiro, felicitar a Andreia Rezende, pela a recuperação, estamos muito
felizes, muito contentes com isso, parabenizar o Deputado Zé Gentil,
pelo aniversário e voto pela aprovação, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Andreia Martins Rezende

A SENHORA DEPUTADA ANDREIA MARTINS REZENDE
– Agradecer a todos os colegas pelas mensagens de boa saúde, de
recuperação, pelas orações, dizer aí que realmente é uma doença que a
gente precisa ter realmente muito cuidado, nós temos muitos outros colegas
que como eu são do grupo de risco, e a gente precisa estar preparado para
enfrentar, porque realmente não é uma doencinha leve, como eu acredito
não, parabéns para o Deputado Zé Gentil por ter oferecido um carinho
muito grande, eu desejo que o senhor continue exercendo o seu mandato
muita saúde, eu voto pela aprovação, Othelino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Sim, senhor
Presidente, pelo Projeto

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Ariston.

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO - Eu voto sim,
senhor Presidente

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Arnaldo Melo, ausente, Deputado Carlinhos Florêncio, ausente,
Deputado César Pires.
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O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – De acordo,
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 - Eu voto SIM,
Presidente, também gostaria aqui de fazer um registro para minha colega,
minha amiga que a política meu deu, Deputada Andreia Rezende. Louvar
a Deus pela sua vida, pela sua (inaudível) que hoje está participando da
sessão com esse sorriso que lhe é peculiar. E também parabenizar, mais
uma vez, aqui, o nosso nobre colega, experiente, Deputado Zé Gentil. Eu
o parabenizo e desejo que Deus, principalmente neste momento, lhe proteja
e lhe dê muita saúde para que possamos compartilhar da sua companhia
por muitos e muitos anos. Voto SIM, pela aprovação da matéria, Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Voto a favor,
Presidente.

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

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO – Pela
aprovação.

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

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE -
Presidente, eu queria, antes de tudo, dizer também da minha alegria pela
Deputada Andreia estar totalmente restabelecida, dar os parabéns ao
Deputado Zé Gentil e dizer também da nossa grande tristeza nós católicos,
pois perdemos, esta manhã, o Padre Bráulio. Realmente uma perda muito
grande para a Igreja católica e nós estamos extremamente abalados. Voto
SIM, Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, eu voto pela aprovação e aproveito também a oportunidade
para parabenizar o colega Deputado Zé Gentil por mais um ano de vida,
por mais um aniversário. Que Deus possa lhe dar ainda mais saúde.
Parabéns, Deputado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Edivaldo Holanda.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA –
Presidente, Zé Gentil é meu companheiro de ala aí na Assembleia. Que
Deus possa abençoar a sua vida, Deputado Zé Gentil. E que alegria de ver
a nossa Andreia Martins recuperada. Para V. Excelência, Andreia, o Salmo
125 e verso 1 diz assim: “Aqueles que confiam no Senhor são como
Monte de Sião que não se abala, mas permanece firme para sempre”. Voto

a favor da matéria, Senhor Presidente. Um abraço para V. Excelência. Eu
estou com saudade de V. Excelência, meu Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Eu também, Deputado. Espero vê-lo em breve. Deputado Edson Araújo.

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO – Voto Sim, Senhor
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Senhor
Presidente, voto a favor. E queria aqui, Senhor Presidente, dizer e agradecer
também à família da Dra. Nilza, do diretor ... da cidade de Tuntum, que
cederam o hospital onde funcionava o anexo do Socorrão para a Secretaria
de Saúde, para o Governo do Estado, sem nenhum custo, para ser instalado
um hospital de campanha. Fiz essa indicação ao Governador Flávio Dino
e ao Secretário Carlos Lula. Conversei com o Secretário Carlos Lula, que
está empenhado nessa causa, como também está olhando de forma positiva
a doação da família aqui do Dr. Nouga, na cidade de Tuntum, para ser
instalado o hospital de campanha, e aqui Senhor Presidente eu queria fazer
esse reconhecimento, à família do Dr. Nouga, como também informar
todos os meus amigos e amigas deputados aqui da nossa região, como
também a todos da Assembleia Legislativa do Estado, pedir o empenho de
todos nessa causa que, se possível, reforce o pedido ao Secretário Carlos
Lula e ao Governador Flávio Dino para ser instalado um hospital de
campanha aqui na cidade de Tuntum, para atender não só Tuntum, mas
toda a nossa região, como também se sabe que é um momento que o Estado
está tendo muita despesa, foi nesse momento doado, de forma gratuita,
pela Doutora Nilza, que é a que está hoje coordenando e administrando o
Hospital de Dr. Nouga. O hospital está em plena boa recuperação, o
hospital está em bom estado e aí pode sim atender pela nossa região, sem
nenhum custo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Glalbert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor
Presidente, eu quero aqui rapidamente parabenizar o Deputado Zé Gentil,
pela passagem do seu aniversário, Deus o proteja, o abençoe, muita saúde,
paz, sucesso, Deputado Zé Gentil. Foi Deputado junto com o meu pai,
em legislaturas anteriores. E na contramão das solicitações, aqui a Dra.
Helena já citou, o falecimento do Padre Bráulio, que foi um pároco, lá de
São José de Ribamar, durante muitos anos, e, com certeza, para toda a
comunidade católica e para as pessoas que conheceram é uma perda muito
grande, e também pelo falecimento da Dona Fátima Almeida, que é sogra
do ex-deputado Soliney, avó do meu sócio, do meu amigo Bruno Silva, que
é pré-candidato lá em Coelho Neto a prefeito. Então eu quero fazer esse
registro também desse falecimento da senhora dona Fátima, que era a
matriarca da família, era uma pessoa que tinha um imenso carinho por
todos os familiares e perdemos ela nesse final de semana. Então eu quero
só fazer esse registro e dizer que voto a favor também.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Hélio Soares. Ausente. Deputado Hélio Soares, bem-vindo.
Chegou.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Não, já estava
aqui. É porque meu neto pegou o meu telefone e eu estava recuperando
para poder acessar a sessão de agora, que é muito importante não podíamos
faltar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Hélio, esse seu neto é danado para pegar esse celular.
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O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Mas eu queria lhe
parabenizar pelas sessões. Como é bom, Deputado Gentil, convivermos
entre a década, participando agora dessa coisa moderna, de uma sessão
como essa que vai ficar marcada na nossa história. É com tristeza que a
gente registra isso, porque é devido essa pandemia que assola o mundo,
mas lhe parabenizo. Que Deus lhe proteja, lhe dê muitos anos de vida,
saúde, das glórias ainda que temos para dar ao público do Maranhão.
Parabéns, Caxias, por esse ilustre deputado. Eu quero aqui também,
Deputada Andreia, dizer da felicidade de estar vendo V. Ex.ª muito bem.
Quero lhe dizer que todo mundo é grupo de risco. Eu já passei dos 45 anos,
tive até uma hipertensãozinha aí pelo meio, mas eu estou vendo que está
todo mundo na igualdade de fragilidade, entendeste? Senhor Presidente, é
com muita tristeza que lamentamos a morte, o falecimento do nosso padre
de São de Ribamar, o pároco, uma pessoa boa que vai realmente deixar.
Queremos registrar também um grande amigo meu que morreu anteontem,
no São Domingos, o Assis Antônio Alves dos Santos, irmão do Ex-prefeito
de Turiaçu, o Murilo Santos. Ele faleceu também dessa pandemia desastrosa
que assola todo mundo. Voto a favor e queria registrar que a bancada toda
vota SIM: Hélio Soares, Detinha, Vinícius, Rigo Teles e Leonardo. Quero
convidar todos do grupo PL liderado pelo Deputado federal e nosso
Presidente de honra, Josimar de Maranhãozinho, pois vamos inaugurar o
primeiro hospital com especialidade para essa pandemia da Covid-19, do
vírus. O hospital em Zé Doca equipado com tudo, com o apoio do pessoal
da parte da ciência para fazer o tratamento à base da azitromicina, remédio
que está em evidência e que já vem com uma área de mil dozes para atender
ao povo não só de Zé Doca, mas de toda região. Então, parabéns ao PL de
Zé Doca pelo hospital do interior equipado com 36 leitos, sendo que
temos em construção também mais 30 leitos. Então, parabéns, Josimar,
pela sua iniciativa, parabéns à prefeita, parabéns a todos nós que precisamos
de abrigo hospitalar para que as pessoas não fiquem jogados ao relento,
esperando a morte chegar. Parabéns, Presidente, parabéns a todos. Votamos
SIM, a bancada do PL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Marcos Caldas?

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS - Eu voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Mical Damasceno?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Neto Evangelista?

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Eu voto
SIM, Presidente. Eu só quero tirar uma dúvida. O padre Bráulio que
faleceu é que estava na Cidade Olímpica?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado, para esclarecer, eu lembro dele como pároco de São José de
Ribamar, não sei se ele chegou a ser padre na Cidade Olímpica. Doutora
Helena, nós não conseguimos ouvi-la.

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE - Sou
favorável, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Na verdade, eu ainda não chamei o voto, mas já estou contabilizando o
seu voto. Era para esclarecer se o Padre Bráulio estava em Ribamar ainda
ou se já mudou de paróquia?

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Ele estava
na Cidade Olímpica.

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

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO - Eu voto
favorável à matéria, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Paulo Neto?

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO - Eu voto pela
aprovação da matéria, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Prof. Marco Aurélio?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Parabéns ao Deputado Zé Gentil.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Rafael Leitoa?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Voto SIM, Senhor
Presidente. E eu queria fazer o registro desse importante projeto de lei do
Ministério Público, pelo qual a gente regulariza aspectos inclusive já
existentes. O doutor Luiz Gonzaga merece toda a atenção da nossa Casa
assim como todo o Ministério Público meu voto é a favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Ricardo Rios?

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS – Meu voto é a
favor, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Presidente, eu quero
parabenizar o deputado Zé Gentil pela passagem do seu aniversário
oitentão, e dizer meu amigo Zé Gentil, Caxias muito do seu trabalho e o
Maranhão também. Senhor presidente, meu voto é sim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rildo Amaral.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL - Bom dia a todos
os deputados cumprimento de maneira muito especial o nosso
aniversariante, meu amigo Zé Gentil, Deus te abençoe muito, meu irmão,
e compreendo também, senhor presidente... eu acredito em super heróis
eu acredito que a Andreia poderia fazer parte na liga da justiça como o todo
o mérito... senhor presidente... muito rápida e solicitar aqui que a Casa
solicite ao governador Flávio Dino e o secretário Lula... muito importante
queria solicitar uma... a inauguração do hospital de Carolina... uma bela
obra do governador Flávio Dino... muito importante nesse momento,
aproveito e ratifico meu voto a favor do projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Roberto Costa, ausente. Deputado Vinicius Louro, ausente.
Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Quero
fazer dois registros com sua permissão, Presidente. Primeiro parabenizar
nosso amigo, o Deputado Zé Gentil, pela passagem do seu aniversário.
Deus continue abençoando a sua vida abundantemente e conceda muitos e
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muitos anos de vida. O segundo registro para a amiga Deputada Andreia.
Que bom tê-la no nosso convívio. Que Deus possa estabelecer em plenitude
a sua saúde, mesmo temporariamente por conta da Covid-19. E dizer
também que ela é exemplo para todos nós. Deus é contigo, minha amiga
Andreia. Deus continue abençoando a sua vida abundantemente. Meu
voto é SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHLEINO NETO
– Deputado Wendell Lages, ausente. Deputado Zé Gentil.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL - Senhor Presidente, eu
quero agradecer, com muita satisfação, a todos os Deputados, meus colegas,
que me parabenizaram pelo meu aniversário, embora nessa crise, mas
Deus tem nos ajudado. Estou em casa, nós aqui já temos 78 casos, mas,
graças a Deus, já são 20 recuperações em Caxias. Aqui estamos, como
dizem os nossos Deputados, com saudades da turma. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Meu voto é SIM,
Senhor Presidente. Eu quero aproveitar também a oportunidade para
parabenizar a atuação do Ministério Público em todo o Estado do
Maranhão. Faço isso na pessoa do Procurador Geral, membro do Ministério
Público, Luiz Gonzaga, que faz um grande trabalho. Recentemente, semana
passada, assisti a uma palestra coordenada por ele sobre direitos
fundamentais com a presença do Ministro do Supremo, Fux, e ex-ministro
Aires Brito. Uma grande palestra coordenada por ele, mais uma ação
importante para coroar ainda mais a sua grande gestão à frente do Ministério
Público Estadual. Meu voto mais uma vez é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Zito Rolim.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM – Meu voto é SIM,
Presidente

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Vou chamar os ausentes: Deputado Arnaldo Melo, ausente; Deputado
Carlinhos Florêncio, ausente; Deputado Dr. Leonardo Sá, ausente;
Deputada Detinha, ausente; Deputada Dra. Thaiza Hortegal, ausente;
Deputado Fábio Macedo, ausente; Deputado Felipe dos Pneus, ausente;
Deputado Roberto Costa, ausente; Deputado Vinícius Louro, ausente;
Deputado Wendell Lages, ausente. Encerrada a votação. Aprovado com 32
votos a favor, 10 ausentes. Vai à sanção. Item 3 da pauta. Dr. Duarte pediu
para fazer uma Questão de Ordem. Eu vou só anunciar aqui o projeto, em
seguida chamo o Deputado Duarte. Projeto de lei Ordinária nº 086, de
autoria dos Deputados Neto Evangelista e Adriano, que dispõe sobre as
medidas de proteção aos maranhenses, durante o plano de contingência do
novo coronavírus, em todo o Estado do Maranhão, com pareceres favoráveis
emitidos pela CCJ, acatando a Emenda 001, sob a relatoria do Deputado
Rafael Leitoa, e também pela Comissão de Direitos Humanos sob a relatoria
do Deputado Dr. Yglésio. Deputado Duarte, qual a sua Questão de Ordem?

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, sobre esse projeto, na semana passada, eu havia levantado,
com base nos artigos 141 e 170 do regimento, a anexação desses projetos
ao Projeto 018, de minha autoria, isso porque o Projeto 018 foi protocolado
antes dos projetos que agora entram na Ordem do Dia. De qualquer modo,
não havendo a possibilidade da anexação, mesmo com expressa precisão
regimental, eu gostaria aqui de propor mais uma vez, pois fiz isso no final
da sessão passada, para que houvesse a união desses projetos, o Projeto
018, de minha autoria, o Projeto 78, de autoria do Deputado Adriano e o
Projeto 86, de autoria do Deputado Neto. Isso é o que importa para o
momento porque a gente trata aqui dessa questão da possibilidade de
impedir o corte de energia elétrica, água e esgoto durante esse período de

pandemia. Vale lembrar, Senhor Presidente e demais Deputados e
Deputadas, que a Aneel, no dia 23 de março, proferiu uma decisão por
meio de uma resolução impedindo o corte somente de energia elétrica pelo
prazo de 90 dias. Infelizmente, nós já estamos nos aproximando desse
prazo e é importante estabelecer, aqui no Estado do Maranhão, uma
legislação que não tenha esses serviços essenciais aos consumidores, e me
refiro aos consumidores de modo geral, incluindo obviamente os
empresários, as empresárias. Eu entendo que essa questão de autoria de
projeto é uma questão secundária que deve obviamente ficar para trás, e
não prejudicar o direito que nós estamos buscando a todos os cidadãos
maranhenses, que é o acesso a um serviço essencial serviço de energia
elétrica, água, esgoto, durante esse período, portanto faço aqui, senhor
presidente, um pedido de que haja a unificação desses projetos já foi
aprovado pela CCJ da Casa, pelo presidente Ricardo Rios e toda a Comissão
de Constituição e Justiça, foi comprovado que nós podemos, sim, legislar
sobre essa matéria, ou seja, podemos, sim, elaborar leis que proíbam o
corte desses serviços essenciais, exatamente como prevê um entendimento
da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, portanto a minha questão
de ordem é pela possibilidade de união desses projetos, projetos eram 18
de minha autoria, 78 de autoria do deputado Adriano e projeto 86 de
autoria do deputado Neto, é importante mais do que nunca nos unirmos
para garantir que um consumidor maranhense tenha acesso a esse serviço
essencial, em especial durante esse período de pandemia.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Duarte, os projetos , projeto que V. Exa. faz referência ele não
é idêntico ao projeto do deputado Neto que foi anexado o deputado Adriano
ou vice versa que mediante o entendimento dos dois deputados e em
consonância com o Regimento os deputados viraram coautores, entendido
que V. Exa. disse que apresentou uma emenda ao projeto que havia uma
emenda ao projeto de lei que havia apresentado nessa emenda estabelecia
que a suspensão do corte no período da pandemia, ocorre que consultando
a Mesa e aí o Bráulio vai confirmar, nós não tínhamos confirmado o
protocolo da sua emenda, então esse argumento de ter sido protocolado
primeiro, de fato V.Ex.ª me enviou uma foto de uma emenda, e V.Ex.ª deve
ter enviado, mas talvez a sua assessoria não tenha protocolado por aqui.
Bráulio, nos atualize, por gentileza, acerca do status dessa situação para
que nós possamos votar o projeto.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA BRÁULIO
MARTINS – Presidente, eu inclusive conversei com o Deputado Duarte
no final de semana, ele apresentou um projeto, em fevereiro, tratando da
suspensão do serviço de fornecimento, reiniciando sexta, sábado, domingo
e feriado, no último dia útil que antecede o feriado, por falta de pagamento.
Em março, ele mandou uma mensagem para mim que apresentou uma
emenda aditiva, acrescentando um parágrafo único para que essa situação
atinja o período de calamidade pública. Acontece, e eu falei para o Deputado
Duarte ontem, que nós não localizamos essa emenda no sistema. Ele gerou
o recibo no gabinete dele, mandou uma foto para mim, e eu pedi para o
pessoal que trabalha comigo localizar essa emenda. Ela está como não
recebida por mim. O que acontece? O gabinete gera um protocolo, cria um
recibo que é autenticado por mim na Secretaria da Mesa. Quando eu
autentico, a proposição passa a existir, passa a entrar no sistema, no
entanto, esse caminho entre o gabinete do Deputado Duarte e o Diretor da
Mesa não houve, então a emenda dele não foi autenticada, não foi recebida
por nós na Mesa, ela não existe. Entendeu? Eu mandei essa mensagem
ontem para o Deputado Duarte, eu falei com ele ontem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Duarte, vou lhe voltar a palavra. Deputado Duarte, por
gentileza.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Agradeço, senhor
Presidente, por me permitir a palavra. Estou em contato aqui com minha
assessoria e destaquei isso ao diretor da Mesa, o Bráulio, que em março
quando a minha assessora parlamentar Taíne, ela foi protocolar na Mesa,
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o Bráulio informou que não seria lá. Que seria na comissão. Foi feito o
protocolo, sim, infelizmente, nós estamos passando por esse momento de
pandemia de isolamento social, a Assembleia Legislativa corretamente
está fechada, os protocolos estão sendo feitos todos, virtualmente, inclusive
foram criados outros mecanismos, todos sabem, inclusive com protocolo
via e-mail e nós protocolamos via e-mail, de acordo com as novas diretrizes
foram passadas. Portanto, senhor presidente, a emenda aditiva ela foi
protocolada, sim. E essa emenda aditiva ela aplica o projeto anticorte ao
período de pandemia, proibindo todo e qualquer corte de serviço essencial,
em qualquer, dia de segunda a segunda, durante todo o período que perdurar
o decreto do Governador Flávio Dino, o decreto nº 35.677/2020, que
prevê o estado de calamidade. Exatamente, a diretriz idêntica que o artigo
segundo deste projeto de lei está estabelecendo, por isso que eu entendo
que haver a unificação desses projetos não vai gerar prejuízo a ninguém,
assim como houve a unificação do projeto do Neto ao projeto do Adriano
é que mal tem? Qual é problema de unir o projeto deles ao meu projeto e
garantir já agora imediatamente aos consumidores, as consumidoras, aos
micros e pequenos empresários, a todos aqueles que têm acesso ao serviço
de energia elétrica, água e esgoto a proibição do corte e da suspensão
durante esse período de crise a todos nós?!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, como a CCJ emitiu um
parecer favorável aos projetos dos Deputados Neto Evangelista e Adriano,
que se registre que não são idênticos, eles são coincidentes em alguns
aspectos apenas. Como argumentou o Deputado Duarte, o importante é
que o projeto seja apreciado. Ao que parece, houve uma mudança de
entendimento. No ano passado, a CCJ deu um parecer contrário ao projeto
de lei, esse parecer foi confirmado pelo Plenário, agora o projeto não é
idêntico ao do ano passado, ele especifica no período da pandemia, portanto,
se havia um vício de iniciativa, antes, em tese, ainda persistiria o vício de
iniciativa, mas a CCJ naturalmente é soberana para ter os seus
entendimentos. Então, se é assim e foi aprovado na CCJ e está constando
no projeto de lei, não há razão para que não o apreciemos. No projeto de
lei que está em pauta hoje, consta também o serviço essencial de energia
elétrica. Então, nesse caso, nós vamos passar a apreciar, Deputado Adelmo
Soares.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Quando V. Ex.ª puder, libere o seu vídeo para que nós possamos vê-lo.
Não podemos nos ver de perto, que vejamos pelo menos por vídeo.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES - Tudo bem,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Adriano?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Senhor Presidente, esse
projeto é fruto de uma articulação da Assembleia Legislativa com a sua
intermediação. Intermediação do Deputado Ricardo Rios, que é presidente
da CCJ, que parabenizo o trabalho da CCJ. Na sessão passada, eu cometi
o erro de não comentar o esforço do Deputado Ricardo Rios, na aprovação
também do projeto do consignado, de nossa autoria, minha e da Helena.
Que é muito parecido com o que está ocorrendo nesse projeto com Neto
Evangelista. Eu fico feliz em contribuir com esse projeto. A minha parte
que diz respeito à questão da não interrupção de serviços essenciais como
água, gás e tratamento de esgoto e a energia elétrica também que foi retirado
do projeto, emenda, ela foi retirado do projeto final por essa questão... mas
esse impedimento foi muito importante, agradeço também ao deputado
Neto Evangelista por ter conduzido de forma muito profissional essa
situação e acabou que ficamos coautores nesse projeto, uma autoria conjunta,
e trouxe aí outros benefícios que já estavam também no projeto originado

do deputado Neto Evangelista, né? Outros benefícios muito bons para a
sociedade maranhense que, por exemplo, uma espécie de congelamentos
dos preços, a questão dos documentos que não serão é mais, vamos dizer
assim, que mesmo fora dos seus prazos de vencimento, eles continuarão
valendo... durante o plano de contingência e outras questões que ajudarão
os maranhenses a passar por tudo isso. Então, mais uma vez, agradeço ao
senhor presidente, ao presidente da CCJ, aos caros colegas da CCJ, ao
Bráulio, que foi também peça fundamental, Neto Evangelista e a todos os
deputados. Muito obrigado, senhor presidente, voto pela aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Adriano, nós estamos aí nesse momento quase dois meses de
isolamento, a gente não tem possibilidade de se ver no dia a dia, mas acaba
que nós nos vemos pelas redes sociais. Eu tive o prazer de ver a sua
desenvoltura como chef preparando lá ... para os seus filhos, parabenizar
e quero lhe dizer que eu vou imitar V. Exa. Depois que for à cozinha, vou
desafiar um colega Deputado também para ver se tem a mesma desenvoltura
sua.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Boa sorte, pois é difícil.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Muito obrigado. Deputada Andrea Martins Rezende.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MARTINS REZENDE
– Presidente, já falei o meu voto, pela aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Pela
aprovação, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Ariston, ausente. Deputado Arnaldo Melo, ausente. Deputado
Carlinhos Florêncio, ausente. Deputado Cesar Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deus abençoe todos
nós, Presidente, ... para que haja essa situação ..., e volto a afirmar, não tem
ponto, ao todo seria muito para mim, mas é melhor coisa para que um não
se sobreponha ao outro, mas eu queria perguntar à Mesa Diretora,
considerando que o Projeto de lei foi aprovado por unanimidade, na CCJ,
em situação remota passada, aliás, depois foi votada pelo Governo do
Estado, retornou à Casa, e eu quero perguntar como ela está ainda na linha
de frente desse processo, se trata de ... início de pandemia, eu nem imaginava
na vida uma situação em que nós estamos vivendo, mas eu quero perguntar
a Vossa Excelência para Mesa, se isso não abre precedentes , se vale agora
essa situação,... o futuro como foi colocado aos em juízo aos meus pares,
algum entendimento tecnicista que havendo agora consubstanciado ... de
um regimento, ele vai remetido a análise da consciência de cada um de nós
em relação a isso, apenas algum artigo de conduta provocado pelo o
momento que faz um corte transversal na história do Brasil, em relação à
saúde pública, a saúde pública e a saúde privada, eu só quero perguntar se,
por tratar de um..., se o mesmo não estaria a prevalecer, ou se considerando
por corte a pena do Estado pandêmico, se isso não teria nada a ver com o
meu projeto inicial, o Regimento é bem claro, e diz que o projeto de
natureza assimilar, que ainda não foi julgado, pelos pares e dado realmente
o juízo final, da aceitação do veto, ou vetar atitude do Governador. Eu
quero perguntar à Mesa como é que será o comportamento da Casa sob o
ponto de vista legal? Sob o ponto de vista emocional que cada um pode dar
o voto, eu sei que V. Exa. (inaudível), mas eu acho que pode estrangular os
direitos e aí a gente não ter parâmetros dentro da Casa. Isso aí seria levado
assim pelo bom humor, pela necessidade, pelas tendências, pelo viés
político. Isso que eu queria saber: se vale ou não vale. Eu estou apenas aqui
falando, divagando sem substância técnica, sem tecnicidade nenhuma, vazia.
Permita-me. Isso é para eu poder aprender. Eu sou um aprendiz eterno. Eu
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só queria saber se, considerando o estado pandêmico, esse corte transversal
da história, que eu entendo como corte transversal. Para quem já teve a
felicidade de um dia orientar algumas pessoas, a gente tem que ter esse
cuidado nesses cortes. Eu queria que o Dr. Bráulio me explicasse como é
que fica (inaudível).

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado César, V.Exa. tem razão. Claro que se o tema não estivesse
sido esgotado, nós não poderíamos apreciar um projeto de lei de cunho
semelhante, muito embora não sejam idênticos. Um trata sobre o período
da suspensão, o período da pandemia, algumas restrições de suspensão de
serviços e outros itens no período da pandemia. É um projeto de lei mais
amplo. E o de V. Exa. se referia à questão do corte, à suspensão do corte em
finais de semana, salvo engano e véspera de feriado. Mas acredito que este
veto tenha sido apreciado e mantido. Bráulio.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA BRÁULIO
MARTINS – Sim, ele foi apreciado sim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Foi apreciado e mantido, não é?

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA BRÁULIO
MARTINS – Foi apreciado e votado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Então, Deputado César, o assunto no aspecto do processo legislativo,
ele foi concluído o veto governamental ao seu projeto ele foi mantido no
ano passado, inclusive nós só pudemos à época concluir a apreciação do
projeto apresentado pelo deputado Duarte, após apreciação do veto pelo
Governador Flávio Dino.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Talvez, eu não tenha
me recordado, legalmente, eu estou certo porque se foi tudo bem, se não foi
meu raciocínio está óbvio e sustentado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Estaria corretíssimo se não tivesse sido apreciado o veto, Bráulio,
encaminha para o deputado César, por gentileza, a ata da sessão onde foi
apreciado o veto governamental para que ele possa...

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – O Bráulio tem sido
muito correto, a Mesa como um todo e a questão, presidente, não é
questão de polêmica, é apenas questão de instrução desse aprendiz, dentro
da Casa, mas eu voto a favor porque eu acho que é importante isso nesse
momento que nós estamos vivendo é fundamental, eu concordo com o
projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado César, V. Exa. é muito mais do que aluno é professor. Deputado
Ciro Neto.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO – Presidente... do
deputado César, eu gostaria de explanar para os colegas deputados que
nosso projeto 084, que nós aprovamos na sessão remota que trata sobre a
diminuição da burocracia para concursos de saúde estadual para assuntos
municipais de saúde, nós aprovamos há pouco o Parecer positivo da CCJ
pela aprovação, baseado na Constituição Federal, baseado no relatório da
AGU, que foi emitido no final do ano passado dizendo que os estados e a
União têm autonomia para exigir ou não apresentar suas certidões ou
demais entraves para o período de recursos, foi vetado, tão legalmente
pelo Governador Flávio Dino e gostaria de ver com os colegas deputados
e os membros da CCJ para que nós possamos avaliar a possibilidade da
derrubada de veto, tendo em vista da grande necessidade nesse momento,
que os municípios necessitam desses recursos cheguem mais rapidamente
para que seja aplicado no combate ao Covid. Também gostaria de aproveitar

o momento para deixar manifestado um pequeno equívoco, por parte da
Secretaria de Saúde do Estado ou um erro de comunicar assim o que houve,
e gerou um transtorno em vários municípios, não só do Maranhão como
em outros Estados.... onde pesquisadores do IBGE comunicaram à SES
que estariam nos municípios maranhenses fazendo teste de Covid, mas
isso não foi transmitido aos municípios, à Secretaria de Saúde Municipal,
e aconteceu alguns episódios, como aconteceu em Presidente Dutra, onde
uma pessoa que estava sendo entrevistada e estava sendo solicitada como
se tivesse feito o teste, e a pessoa com o número de identificação, ela ligou
para a polícia, e a polícia deteve aquele entrevistador e os demais da cidade,
e apurou os fatos, causou um certo problema no momento e alguns mal-
entendidos, que poderia ter sido esclarecido simplesmente com um
documento, um e-mail, uma mensagem, com um telefonema para a SES, e
de... mais cuidado com esse tipo de... para que critérios ou situações
desnecessárias. Eu voto a favor da matéria, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Daniella Tema.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – Como sempre
tenho votado, tudo que é em benefício dos maranhenses, eu voto a favor e
não vai ser diferente com esse projeto, tem uma suma importância para
esse momento. Então eu quero aqui registrar meu voto favorável à matéria.

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

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Voto a favor, senhor
presidente.

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

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO – Voto
a favor, presidente.

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

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE – Voto
a favor, senhor presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JUNIOR – Presidente, eu
queria pedir a V.Exa., que determinasse aí ao diretor Paulo, que permitisse
meu microfone ligado, para que eu possa esclarecer algumas questões aqui
com V.Exa., porque...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– O microfone está ligado, Deputado Duarte. Quando V.Exa...

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Agora está
ligado, mas é porque quando eu faço um questionamento, eu preciso ouvir
a sua resposta para verificar se de fato foi esclarecido ou não. Mesmo
porque eu estou levantando questão de ordem. Não é porque nós estamos
por meio remoto que as garantias constitucionais previstas no Regimento
vão ser rasgadas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Duarte, a concessão de direito de resposta é prerrogativa do
presidente. E V.Exa. agora tem uma questão de ordem. Conclua, por favor.
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O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Pois é, mas eu

preciso ter essa questão de ordem esclarecida, presidente. O que eu estou
questionando aqui. Primeiro: que não foi respondido na minha primeira
questão de ordem, os projetos, eles foram unificados sim ou não?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Foram os do Deputado Adriano e do Deputado Neto Evangelista. O de
Vossa Excelência não, porque, conforme eu já lhe respondi, a Diretoria da
Mesa não recebeu o protocolo da sua emenda, portanto, o que está
prevalecendo é o seu projeto anterior que foi rejeitado ano passado. Vossa
Excelência reapresentou e está pendente de análise.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Presidente,
mesmo tendo aqui a prova de que tanto o meu projeto anticorte foi
protocolado em fevereiro, minha emenda aditiva foi protocolada no dia 21
de março, eu tenho as provas tanto do envio por e-mail quanto pelo
protocolo habitual que nós utilizamos na Assembleia. Mesmo
comprovando, não haverá a unificação dos três projetos. Essa é a minha
questão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Não, porque, como Vossa Excelência acabou de ouvir da Diretoria da
Mesa, não foi protocolada a emenda que Vossa Excelência mandou para
mim e para o Diretor da Mesa uma cópia. Ademais, Vossa Excelência disse
reiteradas vezes que o mais importante é que fosse apreciada a suspensão
do corte dos serviços essenciais no período da pandemia, a não ser o que
Vossa Excelência ache mais importante resolver a questão burocrática da
autoria do que o objetivo principal que é aprovar o tema.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Presidente, eu
tenho certeza de que, se fosse o contrário, se fosse outro Deputado que
estivesse perdendo a autoria de um projeto seu e da sua equipe, também
estaria fazendo esses questionamentos, é uma questão também de justiça
pelo exercício das nossas atividades. A autoria, eu julgo que não seja
importante e, talvez, por ser importante para alguns que estão evitando a
unificação dos 3 projetos, estão retirando a minha autoria de um projeto
que é meu, esse é o primeiro ponto que eu queria esclarecer. Segundo
ponto, senhor presidente, e último antes da votação, eu quero a confirmação
de que o artigo 2° do projeto que está sendo votado agora, que é o projeto
que estabelece a proibição do corte de energia elétrica, água e esgoto, assim
como o meu projeto anticorte na sessão passada foi informado que estava
sendo retirado o artigo 2° do projeto. O meu questionamento é: estamos
votando com o artigo 2°? Estamos votando com a proibição do corte de
energia elétrica, água e esgoto? Que isso para mim é o mais importante.
Independentemente de estarem retirando a autoria minha do projeto, o que
importa é que, de fato, proíba o corte de energia elétrica, água e esgoto ou
não. O que eu quero saber é.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- O artigo 2° permanece.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Permanece.
Então, nós estamos votando para proibir o corte de energia elétrica, água e
esgoto durante o período de pandemia?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Sim, estamos.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Perfeito. Eu
gostaria de fazer esse registro, Presidente, porque, como eu disse, lá no
passado, quando barraram o meu projeto anticorte, eu disse que abria mão
da autoria do projeto para que o consumidor maranhense pudesse ter esse
benefício. E eu o faço agora. Voto a favor do projeto, mesmo sabendo que
a autoria foi minha, eu protocolei primeiro, e que nós construímos esse
projeto. Mas eu abro mão da autoria do projeto, exatamente, para que
você consumidor possa ter nas suas casas, no seu domicílio a proibição do

corte de energia elétrica, água e esgoto. Abro mão da autoria, voto a favor
do projeto e fico feliz pelo consumidor maranhense, finalmente, ter a
garantia desse direito. Abrindo mão da autoria e garantir o direito, isso que
importa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Edivaldo Holanda?

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA - Voto pela
aprovação da matéria, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Edson Araújo?

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

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

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS - Voto com o
relator, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Fernando Pessoa.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Oi, Senhor
Presidente, está me ouvindo?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Estamos lhe ouvindo.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Voto a favor
do projeto, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Glalbert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor
Presidente, quero lhe parabenizar aqui e aos deputados pela maturidade ao
se tratar desse tema que já vem sendo debatido há muito tempo. Só para
lembrar que o primeiro deputado que está nessa legislatura que veio a
trazer esse tema foi o Deputado César Pires. Nós tratamos ele como
inconstitucional na época. É tanto que não tivemos o veto, que foi esclarecido
agora há pouco pelo Bráulio. E hoje, devido à pandemia, a gente vem a
trazer à população esse benefício. Então o meu voto é a favor,
parabenizando os deputados envolvidos, o Deputado Neto e o Deputado
Adriano e toda a CCJ, que analisou esse projeto com muito cuidado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Hélio Soares.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Eu estou lhe ouvindo, Deputado Hélio, e vendo.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Muito obrigado.
Eu queria só lhe fazer uma pergunta e até fazer uma Questão de Ordem,
mas está fácil aqui, agora, um projeto... do autor principal do projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Hélio, Vossa Excelência pode repetir a pergunta, porque cortou.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Eu estou
perguntando (inaudível) do projeto também é semelhante. Para ter a
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unificação, tem que ter aquiescência minha.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Tem.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Então pronto
está respondida essa confusão toda aí. (Inaudível) quando o autor quer.
Quando não quer, não adianta, não adianta essa polêmica de unificar ou
não. Só será unificado se o autor principal tiver a aquiescência do autor
principal. Aí é isso o que eu entendo e é isso que Vossa Excelência acaba de
confirmar aí. Eu voto pelo projeto, voto a favor e a bancada também. Se V.
Exa. (inaudível) a bancada toda vota.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Marcos Caldas.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – Senhor
Presidente, eu voto a favor do projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Mical Damasceno.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Senhor
Presidente, eu sei que o senhor não gosta que a gente desfoque o assunto,
mas eu queria falar da data de hoje, que é muito interessante. Serei rápida.
V. Exa. sabe que eu sempre sou breve.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Claro, Deputada, fique à vontade.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Meu
Presidente, hoje, 18 de maio, é o dia nacional de enfrentamento ao abuso e
exploração sexual da criança e adolescente. Só a título de informação de
porque foi escolhida essa data. Em 18 de maio de 1973, na cidade de
Vitória, no Espírito Santo, um crime bárbaro chocou a população e que foi
conhecido como o caso Araceli. Eu tinha só 3 anos de idade. Ela era uma
menina de apenas 8 anos que sofreu, foi raptada, sofreu estupros e também
foi morta por jovens de classe média alta. Então, nesse dia, um dia de
conscientização para a gente mobilizar, sensibilizar, informar e convocar
toda a sociedade na luta e defesa das nossas crianças e adolescentes. Meu
Presidente, outro tema que eu sei que a gente não pode legislar em cima
disso, não é da competência do Legislativo, mas há muitas denúncias,
neste período agora da quarentena, de confinamento, de filhos e netos
transferir os bens de idosos. Eu queria ver como que a Assembleia Legislativa
poderia fazer algum pedido, se por meio de requerimento ou de alguma
coisa, para o Poder Judiciário, porque, na verdade, eu não sei se o senhor
já tomou conhecimento dessas denúncias, de muitos filhos estarem
aproveitando para passar os bens. Acho que com medo dos idosos falecerem,
e passando os bens nesse momento de quarentena. Eu queria para a
Assembleia Legislativa fazer alguma mobilização, acionar as autoridades
competentes em relação a isso. E eu voto SIM, Senhor Presidente. Quero
parabenizar o Deputado Neto Evangelista, o Deputado Adriano. E outra
coisa, a gente tem que entender que nós somos 42 deputados. Tem muito
projeto meu aí que ainda não teve o seu parecer pela Mesa, mas a gente
tem que esperar também os outros projetos serem aprovados e não só
ficar focado em cima de um. Eu vejo a Casa, a Assembleia Legislativa,
sempre votando os projetos de lei do Deputado Duarte, e agora esse tema
nós adiamos. Semana passada era ser aprovado e, na hora, deixamos para
estudar, para analisar mais. O Deputado Neto Evangelista sentou com
Adriano. E todo tempo o Deputado Duarte focando nessa história. Ele
fala que não se preocupa com a questão de autoria, mas o que passa para
gente e para a sociedade e, às vezes, ele cola em choque a Assembleia
Legislativa com a sociedade, como se só ele tivesse os projetos para
apresentar. Ele está com essa ideia de ser perseguido dentro da Casa. Olha,
o que quando eu cheguei nesta Casa entendi: a gente tem que ter relação
com os colegas. Tem que entender que não é só um projeto que é para ser

aprovado. Existem outros projetos que são para serem aprovados. Então
é isso que nós temos que ter o entendimento. Tem que ter respeito, tem
que ter honrar. Eu vejo muito assim, não quero dizer aqui, não estou lhe
bajulando. Longe de mim. Isso não faz parte do meu perfil. Mas eu quero
lhe parabenizar, Presidente, porque eu percebo que o senhor trata todos
os deputados iguais, sem nenhuma questão de ajeitar ou de favorecer
nenhum. Sempre tive um tratamento, sempre senti esse tratamento com
todos colegas. Então eu tenho um projeto, Presidente, para ser aprovado,
mas eu não estou desesperada. E já teve projetos meus que foram copiados,
e eu estou aqui. O que acontece? Eu já fui perseguida de uma forma que eu
entendo que a gente tem que tolerar essa questão. A tolerância é que está
faltando por parte de alguns colegas. Então é essa minha colocação. Dizer
que eu quero parabenizar o Deputado Neto Evangelista e o Deputado
Adriano. O importante é que esse projeto seja aprovado. Esse é o meu
parecer, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Obrigado pelas suas palavras, Deputada Mical. Deputado Neto
Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Senhor
Presidente, primeiro quero agradecer a todos os colegas que estão votando.
Estão até agora todos os votos favoráveis (inaudível) projeto do Deputado
Adriano, (inaudível). Primeiro quero agradecer aos colegas deputados,
deputadas que já apreciaram e já aprovaram esse projeto de minha autoria
e do Deputado Adriano. Agradecer ao Deputado Adriano pela parceria.
Nós conversamos bastante essa semana, discutimos alguns temas do projeto
para que ele ficasse o mais perfeito possível para a sociedade maranhense.
Nos inspiramos no professor Deputado César Pires, inclusive, para
apresentar parte deste projeto de lei. Mas é importante que eu possa
ressaltar aqui, Presidente, alguns artigos que o projeto de lei trata, porque
não é especificamente apenas a questão do não corte dos serviços essenciais
no período da pandemia, mas vamos lá. Ele trata além dessa questão das
proibição do corte de energia elétrica, água, esgoto, gás, no período enquanto
durar o período do plano de contingência do Governo do Estado. Ele
também prevê a vedação da majoração sem justa causa de preço de produtos,
de todos os produtos que são comercializados em nosso Estado, sem que
seja apresentada uma justa causa para esse aumento. Fica também, Senhor
Presidente, suspensa a validade de documentos públicos que necessitam
de atendimento presencial para a renovação. Eu, por exemplo, conversei
isso com o Deputado Adriano. A gente acaba recebendo mensagens, via
rede social, via WhatsApp, de pessoas que precisam emitir uma nova
carteira de identidade, mas a situação que nós estamos vivendo não está
permitindo. E esse serviço funciona a contento, porque está tudo muito
focado na questão do tratamento do coronavírus. Então ele permite que
documentos públicos que estejam com a validade já atingida que seja
suspensa essa validade, inclusive no período superior até 30 dias, após
finalizar o plano de contingência do Governo do Estado. E também um
outro artigo que trata é que fica suspensa a incidência de multas e juros por
atraso de pagamento das faturas de serviços públicos, também, enquanto
durar o plano de contingência. Então o artigo 5º nós suprimimos, que
justamente colocamos produtos de higiene na cesta básica, juntando com
os produtos da cesta básica, trazendo, assim, para 12% o valor do ICMS.
Porque nós apresentamos esse projeto anterior ao Governador ter
apresentado aquela Medida Provisória que isentou os produtos de higiene
de ICMS. Então eu discuti com o Deputado Adriano. Nós resolvemos
fazer a supressão deste artigo 5º, afinal de contas já está garantido por
iniciativa do Governador. Então esses são os temas que nós estamos
votando, Presidente. Todo o projeto de lei apresentado. Agradecendo mais
uma vez a parceria do Deputado Adriano para que a gente possa entregar
a melhor lei à sociedade maranhense e pela sua determinação em pautar um
projeto tão importante como esse que a sociedade aguarda, e também ao
presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Deputado Ricardo
Rios, pela celeridade na apreciação de uma matéria. Afinal de contas a
sociedade é que aguarda os nossos posicionamentos para ter uma melhor
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qualidade de vida nesse período que estamos vivenciando. Então meu voto
é SIM, Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO – Senhor
Presidente, eu queria parabenizar os Deputados Neto Evangelista e
Adriano. E meu voto é pela aprovação, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Paulo Neto.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO – Senhor Presidente,
eu voto a favor do projeto.

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

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, voto a favor e parabenizo o Deputado Neto e o Deputado
Adriano.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Voto a favor da
matéria, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Ricardo Rios.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS – Presidente, quero
agradecer porque eu fui citado pelo Deputado Adriano e pelo Deputado
Neto. Também quero dizer que tudo isso está sendo possível pelo excelente
trabalho e esforços dos membros, dedicação, nossos debates e reuniões
que nós estamos fazendo semanais via vídeo conferência. E eu voto pela
aprovação, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES - Eu voto pela
aprovação, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Rildo Amaral.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Senhor
Presidente, eu voto pela aprovação. Eu queria muita atenção, Senhor
Presidente, quando pedirem Questão de Ordem. A Questão de Ordem não
pode ser transformação de teatro mais não. Senhor Presidente. Está ficando
antipática as Sessões. Se utilizam de má fé para tentar fazer teatro e aqui
todo mundo já se conhece. Como todo mundo já se conhece, quando tiver
Questão de Ordem, pautar o que realmente é Ordem. O que for teatro eu
queria que o senhor juntamente (inaudível) para não deixar se utilizar esse
método (inaudível) Eu voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Roberto Costa. Ausente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Rigo Teles. Deputado Vinícius. Deputado Wendell Lages.
Ausente. Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Presidente, meu voto é SIM. Quero parabenizar o Deputado Neto
Evangelista e o Deputado Adriano pela sensibilidade de apresentação do
Projeto e também pela humildade com que os dois conduziram as tratativas
do Projeto. Com certeza, beneficia todo o Estado do Maranhão, beneficia
a população com a sensibilidade dos dois e todos nós da Assembleia
Legislativa. Como foi muito bem lembrado pelo Deputado Rildo Amaral.
Estamos há um ano e quatro meses de convívio. Nós já sabemos e
conhecemos um pouco de cada um. Um pouco da índole, do caráter, um
pouco do trabalho de cada um, das construções de cada um, das defesas de
cada um. O Deputado Rildo Amaral, o Deputado Marco Aurélio, o Deputado
Antônio Pereira, o Deputado Pastor Cavalcante, da Região Tocantina, na
região de Imperatriz, da Deputada Mical, pegando um pouco também da
Baixada, da região de Viana, enfim. Nós precisamos do trabalho de cada
deputado. Nós conhecemos um pouco de cada deputado. Muitas vezes
tenhamos debates calorosos por defender os seus anseios ou aquilo que
acredita. Tive muitos embates calorosos com o Deputado Rafael Leitoa,
por exemplo, por estar na posição de líder do Governo. Algumas vezes
não só calorosos, mas em determinados momentos bem agressivos, mas a
gente consegue conviver com essas diferenças. Muitas vezes eu falo e me
excedo nas minhas palavras. Deputado Rafael Leitoa algumas vezes já se
excedeu em alguns momentos que chegou a me ofender. Eu também me
excedi e, com certeza, cheguei a ofender o Deputado Rafael Leitoa, mas
procuramos ter uma boa convivência. Conseguimos nos acertar,
conseguimos pedir desculpas. E faz parte do embate do parlamento a arte
de parlar, de usar o parlamento em defesa da população, em legislar e para
fiscalizar a aplicação do dinheiro público. E é isso que fazemos. E eu, em
particular, faço isso com muita responsabilidade e já deixei bem claro em
todas as oportunidades. Eu amo que faço, sou apaixonado pelo que faço.
Tenho o orgulho de ser deputado e aonde eu vou eu levo o nome da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, dos demais deputados. E
nós tenhamos atenção do que está acontecendo no parlamento nesse
momento, porque em determinados momentos a exposição do parlamento
estadual, a exposição do Poder Legislativo... do quórum legislativo. Então
com a nossa perfeita compreensão do nossa atribuição, da nossa missão
enquanto deputado estadual, eu quero fazer a mesma reflexão na linha do
Deputado Rildo Amaral. E que todos tenham um bom dia, uma ótima
sessão remota e que o nosso olhar pode estar atento às necessidades, aos
anseios da população. E que Deus possa fazer com que nós compreendamos
a nossa missão enquanto parlamentar e as vontades do povo. Parabéns,
mais uma vez, Deputado Neto. Parabéns mais uma vez, Deputado Adriano.
E parabéns, Presidente, pela condução dos trabalhos, às nossas segundas-
feiras, em estar dando a satisfação para a sociedade e votando os projetos
importantes. Mais uma vez que Deus abençoe a todos. Meu voto é Sim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Obrigado, Deputado Wellington. Deputado Zé Gentil.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL - Presidente esse
projeto... Meu voto é a favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Senhor Presidente,
primeiro, eu queria que só que fizesse um ajuste no áudio, ou melhor, na
tela porque V. Exa. não está aparecendo aqui para mim. Estão parecendo
quatro pessoas somente o tempo todo. Já a uns 15 minutos que está
assim. E eu queria vê-lo aí na sua base de Cedral, na sua sala de reunião que
precisa ...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– A minha sala de reunião é a sala da minha casa, Deputado Zé Inácio. Mas
eu vou pedir ao Marcelo, nosso diretor, te chamar no privado aí para tentar
resolver.
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O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Eu não estou

aparecendo, não é?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Está aparecendo sim.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Estou aparecendo,
assim como estão aparecendo Edson Araújo, Bráulio, Adriano e Antônio
Pereira. Estão aparecendo as quatro imagens, mas, Senhor Presidente,
nessa matéria eu ia só votar SIM, até porque eu não quero polemizar, eu só
quero fazer um breve comentário, um resgate. Primeiro, parabenizar todos
os Deputados pela aprovação desse projeto, uma aprovação que está em
curso, porque é uma matéria de interesse de todos os maranhenses e,
quando a matéria é de interesse de todos os maranhenses, todos os 42
deputados têm se colocado a favor do povo maranhense. Meu comentário
é para fazer um simples resgate, primeiro que essa matéria é de março.
Logo que iniciaram as restrições e distanciamentos sociais, eu apresentei
uma indicação ao Governador do estado pedindo que fosse determinada
por ele, por meio de decreto, a suspensão dos cortes de energia, de água e
de esgoto. Fiz dessa forma por conta do entendimento da Assembleia
Legislativa, no ano passado, de que essa matéria não era de competência
do Parlamento estadual. Eu sou estou fazendo esse resgate para dizer que
eu não tenha a coerência inclusive sobre um entendimento jurídico, sobre
a matéria, eu me posicionei na CCJ e me posicionei no Plenário a favor em
termos de que nós estávamos tratando de uma matéria de defesa do
consumidor. Graças a Deus, nós tivemos uma evolução, não só na CCJ
presidida pelo Deputado Ricardo Rios, como agora no conjunto dos
Deputados que entenderam que a matéria é de nossa competência e é
constitucional. Com esse mesmo fundamento, dentro de um entendimento
que trata de matéria do consumidor, nós aprovamos a redução nas
mensalidades das escolas e das universidades de 10% a 30%. Com esse
mesmo fundamento jurídico, também na última sessão, aprovamos a
suspensão dos descontos nos contratos de consignado do servidor público
e privado. Percebam, eu estou fazendo esse rápido resgate simplesmente
para tentar demonstrar a evolução no entendimento da Assembleia
Legislativa sobre essa matéria que nós temos, sim, competência para legislar
sobre a matéria do consumidor e é isso que nós estamos fazendo. Nós não
mudamos de posição em entender que a matéria é uma matéria justa e
necessária, sobretudo para este momento que estamos vivenciando da
pandemia, mas nós estamos mudando uma posição, um entendimento
jurídico no que diz respeito a nossa competência e ao fundamento do
nosso voto. Eu faço esse registro para destacar que eu estou mantendo a
minha coerência, a mesma posição que eu tive no ano passado e estou
tendo agora. Finalizo parabenizando todos que estão votando, pois vamos
garantir a todos os cidadãos, a todos os maranhenses a possibilidade de
que, nesse período de pandemia, em 90 dias, nós não tenhamos o corte de
energia elétrica, principalmente, energia elétrica, água e esgoto. Parabéns a
todos os Deputados, parabéns pela sua condução. Meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Obrigado, Zé Inácio. Deputado Zito Rolim.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM - Senhor Presidente,
no ano passado, quando apresentado este projeto, também me manifestei
a favor por entender a importância dele. Nós não podemos, nesta
oportunidade também, pela importância que tem esse projeto, deixar de
reconhecer, em primeiro lugar, o Deputado César Pires que foi o primeiro
a apresentar esse projeto, e agora parabenizar o Deputado Adriano e o
Deputado Neto Evangelista, enfim, todos que estão votando favoráveis a
este projeto, porque nós sabemos a importância que tem neste momento
de tanta dificuldade que está passando a população de um modo geral. Ele
chega na hora certa, apesar de que é só por esse período da pandemia, mas
com certeza vai ajudar muitas pessoas neste momento de dificuldade que
todos estão passando. Presidente, minha imagem não está aparecendo,
espero que esteja me ouvindo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Zito, está aparecendo sua imagem sim. Estamos lhe ouvindo
bem e vendo também.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM – É um prazer vê-lo
mesmo a distância, meu irmão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– É bom para aplacar a saudade.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM – Dentro dos problemas
todos que esta pandemia está trazendo, este é um deles, de não podermos
estar convivendo, falando todos os dias, mas o importante é que estamos
fazendo nossa parte, trabalhando em defesa dos maranhenses e dos
brasileiros, votando atitudes que nós temos tomado e que servem de
exemplo para outros estados. Portanto, eu voto SIM pela aprovação do
projeto, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Chamar os ausentes novamente: Deputado Ariston. Deputado Ariston,
se V.Ex.ª estiver ouvindo, tente habilitar o áudio.

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO – Eu voto SIM,
Senhor Presidente. Eu queria lhe falar também e parabenizar o nosso
Governador Flávio Dino e o Secretário Lula pela distribuição gratuitamente
do kit de combate ao coronavírus, mas também que fosse estendido às
outras cidades que não têm a UPA. A gente vê nas redes sociais que tem
uma grande dificuldade de encontrar esses medicamentos, então seria essa
reivindicação nossa junto ao governo do Estado para que seja estendido
também aos outros municípios.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Arnaldo Melo, ausente. Deputado
Carlinhos Florêncio, ausente. Deputado Roberto Costa, ausente. Deputado
César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – A favor, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado César vota a favor. Deputado Ciro
Neto.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO – A favor.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM -Deputada Daniella Tema.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA - A favor.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputada Detinha, ausente. Deputado Dr.
Leonardo Sá, ausente. Deputado Dr. Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Voto a favor,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputada Dra. Cleide Coutinho.

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO – Pela
aprovação.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – Deputado
Glalbert.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

GLALBERT CUTIRM – Deputada Dra. Helena Duailibe.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA BRÁULIO
MARTINS - Nós estamos chamando só os ausentes, Presidente. A primeira
chamada já teve.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Certo. Já está chamando os ausentes? A próxima é a Deputada Dra.
Thaiza?

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Doutora
Helena.

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

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE - Voto
a favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Doutora Thaiza Hortegal ausente. Antes de chamar o próximo
Deputado, eu estava falando quando caiu a conexão, explicando que o
Secretário Carlos Lula informou que estavam sendo distribuídos esses kits
nas unidades, nas UPAs e no Laboratório Carlos Macieira, mas distribuindo
para pacientes sintomáticos mediante prescrição médica, ou seja, não
adianta o cidadão e a cidadã que estão sem sintomas irem a essas unidades
porque eles não receberão medicamento se não tiverem com algum sintoma
e ainda correm o risco de se contaminar. É importante que isso fique claro.
Também aí respondendo a uma solicitação, Deputado Ariston, o Secretário
Carlos Lula disse que já iria ser esta semana disponibilizado também para
as unidades do estado, para as unidades estaduais de saúde, no interior do
Estado. Então é uma providência que eu reputo como positiva porque
permite para aqueles que ainda estejam na fase inicial do tratamento e com
sintomas leves que possam se tratar tomando os medicamentos em casa,
tendo em vista que algumas pessoas não têm condições de comprar o
medicamento e mais do que isso, há muita dificuldade de comprar das
redes de farmácias locais. Deputado Duarte Junior? Então, só os ausentes:
Dra. Thaiza Hortegal. Deputado Fábio Macedo? Ausente. Deputado Felipe
dos Pneus? Eu não votei, voto SIM. Deputado Roberto Costa? Ausente.
Deputado Vinicius Louro? Ausente. Deputado Wellington do Curso? Já
votou. Deputado Wendell Lages? Ausente. Votação encerrada. Aprovado.
Quantos votos, Bráulio? 33 votos SIM e 09 ausentes. Vai à sanção. Aliás,
vamos apreciar em Redação Final em relação da emenda. Deputados que
forem favoráveis a aprovação em redação final, se todos forem favoráveis,
já vamos considerar aprovados e encaminhar para a sanção, se alguém for
contrário, por favor, se manifeste acenando ou mandando uma mensagem
de WhatsApp para o Bráulio, todos favoráveis projeto vai à sanção.
Parecer, senhores deputados, agora. Quarto item Parecer 309, da CCJ...
Projeto de lei 086, de autoria dos deputados Neto Evangelista, já apreciamos
à redação final. Projeto de lei ordinária 125, de autoria do deputado Othelino
Neto (lê). Vamos iniciar a votação deputado Adelmo. Diga, Bráulio.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA BRÁULIO
MARTINS - Só um lembrete: esse projeto previa, vamos dizer... está
sendo na área de saúde que trabalhando na pandemia do coronavírus. O
Deputado Neto acrescentou também, além dos profissionais ligados
diretamente de saúde, outros pessoas que trabalhem também, dando
auxiliando, como os maqueiros e outros auxiliares que também estão
trabalhando diretamente nesse coronavírus. Essa emenda do plano entra e
foi aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Como vota o Deputado Adélio Soares? Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente, em
primeiro lugar, quero parabenizá-lo por esse projeto de suma importância
e corrigir aqui o erro que fiz quando falei do projeto anterior que a energia
elétrica também está contemplada nesse projeto. Também agradecer ao
Deputado César Pires por ter apoiado tanto nesse projeto quanto no
projeto consignado e, nesse último caso, ter cedido a sua vaga, vamos dizer
assim, na CCJ para que eu pudesse participar da última reunião da CCJ e
discutir esse projeto. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento ao
Deputado César Pires também pela forma como conduziu tudo isso, já
que ele foi e é de fato o primeiro a ter apresentado esse projeto de anticorte.
Em seguida, veio o Deputado Duarte que juntamente quer colocar que foi
alguém que lutou também por isso. Muito obrigado, Senhor Presidente.
Eu voto pela aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Vamos lá. Deputada Andrea Martins Rezende.

A SENHORA DEPUTADA ANDREA MARTINS REZENDE
– Voto pela aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Senhor
Presidente, eu (inaudível) parte do tema anterior que Vossa Excelência
trouxe, a questão do kit que o Lula está colocando à disposição dos pacientes
sintomáticos, o que compõe esse kit, Senhor Presidente? O senhor recorda,
dos medicamentos...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Repita a pergunta, por gentileza. Cortou um pouco o áudio para mim.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – A composição
do kit que o senhor secretário de Estado, Dr. Carlos Lula, está
disponibilizando aos pacientes, eu queria saber sobre a composição desse
kit.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Antônio Pereira, não sei todos os nomes, mas eu vi a
Azitromicina, Ivermectina, Hidroxicloroquina, vitamina D, zinco e um
corticoide.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Muito bem,
senhor Presidente, fico muito feliz e satisfeito em saber, porque os estudos
estão acontecendo por várias instituições do mundo inteiro e algumas
inclusive, contra o uso do Hidroxicloroquina, e eu quero dizer que uma vez
que não há medicamento específico contra esse vírus, e uma vez que não
há vacina desenvolvida ainda, eu acho necessário nós fazermos uso daquilo
que é que temos, portanto, eu concordo plenamente. No passado, senhor
Presidente, a Hidroxicloroquina que hoje estão dizendo que tem alguns
problemas em relação a questões cardíacas, eu quero dizer que eu nunca
tive nenhum problema, nenhuma complicação cardíaca nesse sentido,
portanto, eu quero parabenizar o Governo do Estado, através do senhor
Secretário Carlos Lula por disponibilizar. Quanto mais cedo começarmos
a usar esses medicamentos aí, muito mais fácil a solução do problema. Eu
perdi ontem um grande amigo, genro do meu tio, 32 anos. Não tinha
passado nenhuma doença. Nunca o vi nem com cefaleia, nem com dor de
cabeça e ontem faleceu vítima... Depois de 11 dias internado, entubado na
UTI, em Imperatriz, veio a falecer. Antes de ontem, perdi uma grande
amiga, uma grande apoiadora de sessenta e poucos anos, uma mulher que
tinha alguns antecedentes, mas era lúcida e que também faleceu em
Imperatriz, a professora Marinalva, da Lagoa Verde. A quem eu quero
deixar aqui os meus sentimentos para família, para todos aqueles que
ficaram. Era uma grande professora, educou muita gente naquele bairro ali
de Imperatriz. Portanto eu quero parabenizar o Governo Flávio Dino,
através do Carlos Lula por disponibilizar. Todos os amigos, todos os
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familiares, inclusive meu filho, que fizeram esse esquema que está escrito
aí com V. Exa. todos ficaram bom. Meu filho está hoje no 12º dia e está
muito bem, graças a Deus. Em relação ao projeto que hora em tela, em
votação, eu voto SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Ariston. Eu vou passar adiante, depois chamamos novamente
o Deputado Ariston. Deputado Arnaldo Melo. Deputado Carlinhos
Florêncio, ausente. Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Queria só uma
síntese do que nós estamos votando que eu tive me ausentar um pouco
para tomar um suco e quando voltei.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Nós estamos apreciando, Deputado César, um projeto de lei, de minha
autoria, que cria uma bonificação para os profissionais de saúde que estão
atuando da linha de frente dos hospitais no tratamento de pacientes com a
COVID-19 , esse projeto estava na sessão anterior, saiu por conta de uma
emenda apresentada pelo deputado Neto que inclui mais alguns
profissionais que não estavam no projeto original como maqueiros e outros
que estão também na linha de frente, esse é o projeto que nós estamos
apreciando no momento.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Não tenha dúvida
que é um projeto de relevância, presidente, em cima dele eu quero alertar só
que eu recebo informações do pessoal da Emserh que é tão propalado
aumento de 20 pra 40% do governo, inclusive, se tiver de acontecer para
alguns será só a partir de agosto, inclusive houve manifestação do COREN
que não está sendo pago, não sei se vai ser pago, não aumentou nada, então
a sua iniciativa é louvável, as emendas do Deputado Neto, de igual monta.
Então, eu não poderia me ausentar de uma coisa que eu defendo
voluntariamente. O senhor está de parabéns, mais uma vez, eu ... que o
governo não só sancione, mas como também cumpra a iniciativa dessa
Casa, eu acho que a Assembleia com todo respeito e aqui não é nenhum
tipo de pieguice, ela tem conseguido nesse momento de crise até se apresentar
com dados sugestivos que falta ao próprio Governo do Estado, eu nunca
vi o Secretário discutir um protocolo nem mesmo esse do governo, eu não
me recordo dele ter sido exaustivamente, assim a questão da Covid ,de
colocar em fazer isso fazer isso fazer aquilo, eu não sei se por falta de
conhecimento, por timidez, ou qualquer coisa, mas eu não vejo, e se fez foi
muito pouco, porque se não chegou a mim, porque eu não estou fazendo
outra coisa a não ser lendo e observando isso, ... Jesus Cristo aqui
participava, só a título de informação, de ... era na verdade um partido
reacionário a Roma naquela época, e quando a gente fala assim, como ...
que eu vou falar, não tem aqueles dois ladrões, ao lado de Jesus, que na
verdade não era ladrão porque roubou de ninguém, era ladrão porque era
uma nomenclatura dada naquela época, às pessoas que reagiam quanto a
estrutura romana, e a gente pensa que aqueles dali, eu pensava, por
exemplo,.. pode ser que os 41 pensam de forma diferente, mas essa é que
tem sido a minha vida nesse período, mas eu lhe parabenizo por isso
Presidente, parabéns e voto também.

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 Daniela Tema.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA –
Primeiramente, eu quero parabenizá-lo por mais uma vez, por ser sensível
à causa dos profissionais, não tem como votar contra um projeto tão
relevante como esse, então o meu voto é favorável ao projeto, tendo em

vista que esses profissionais que estão aí em frente merecem o nosso
reconhecimento, reconhecimento não só de vir aqui, falar bem, aplaudir
nas redes sociais, mas os gestos são muito importantes, por isso o
parabenizo pela iniciativa, a gente deu entrada também numa Indicação,
não foi um projeto, mas foi uma Indicação para o Governo do Estado
como forma também de cuidado e reconhecimento a esses profissionais
que são do auxílio saúde, das profissionais que estão aí na linha de frente
que têm se infectado com esse vírus, então eu só tenho a parabeniza-lo e
dizer que fico muito feliz de ter um presidente, de termos uma Casa tão
sensível a esses profissionais aguerridos que estão aí na linha de frente.
Meu voto é favorável pela aprovação da matéria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Obrigado, Deputada Daniella, assim como agradeço ao Deputado César.
Deputada Detinha. Ausente. Deputado Dr. Leonardo Sá. Ausente.
Deputado Dr. Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente, bom
dia, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de comentar
rapidamente o projeto. Eu acho que é um projeto que tem mérito bom,
tenho dúvidas quanto a questão já falei na sessão anterior a questão da
constitucionalidade por conta os próximos concursos, eventualmente, quem
ter acesso a uma posição, por exemplo, se formou ou ainda está próximo
de se formar vai entrar em desvantagem normalmente essas situações por
mais que as pessoas que trabalham na pandemia, elas mereçam um
reconhecimento, mas eu penso que é um reconhecimento muito mais
profissional, das carreiras, salários, condições de trabalho, é menos assédio
moral. Eu acho que isso aí cria um mecanismo de bonificação mais
interessante para ela. Mas de toda forma, vou votar a favor, por conta do
simbolismo da coisa, voto pelo simbolismo e espero, de fato, que,
eventualmente, não seja julgado inconstitucional o dispositivo, mas voto a
favor

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

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO – Voto
a favor e aplaudo essa ideia porque realmente são pessoas que estão dando
a vida por nós, para salvar nossas famílias, nosso povo. Então, eu sou
favorável. É Sim.

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

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE –
Presidente, eu quero parabenizá-lo, pois esse projeto é muito importante,
eu acompanhei isso de perto quando estive acompanhando o meu pai
dentro da UTI, os profissionais todos têm medo porque é uma doença
incurável, a gente não sabe muita coisa e, muitas vezes, não é só o grupo de
risco que realmente sofre as consequências. Então, esses profissionais que
estão trabalhando dessa forma merecem todo o nosso respeito. Portanto,
eu quero lhe aplaudir, eu quero também aplaudir o Deputado Neto porque
conseguiu incluir não só o profissional que está linha frente, como ele diz,
mas a partir do momento que você transporta o paciente com covid, a
partir do maqueiro, a pessoa que limpa a UTI, que limpa aquela área que
é toda destinada ao tratamento da covid também merece toda essa garantia.
Então, todos os profissionais que trabalham nesse ambiente que está
sendo destinado aos pacientes com covid merecem o nosso aplauso. Os
familiares estão com medo da doença, mas esses profissionais estão ali na
linha de frente se expondo não sabendo das consequências. Então é um
projeto de grande relevância. Eu só queria me posicionar aqui em relação à
hidroxicloroquina. Eu, particularmente, sou contra. Eu acho que não tem
ainda embasamento técnico-científico para garantir a eficácia desse
tratamento. Então eu sugiro ao governo, lógico podendo passar de acordo
com a receita médica, mais eu, como profissional, como médica, acho que
a cloroquina ainda é muito temerário se aplicar para os pacientes, porque
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não tem comprovação de eficácia realmente para o tratamento COVID. Eu
voto a favor, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Muito obrigado, deputada Helena, deputada Dra. Thaiza Hortegal?
Ausente. Deputado Duarte Junior?

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Senhor
Presidente, eu voto pela aprovação do projeto e gostaria de dizer aqui que
eu analisei já todos os projetos posteriores e se possível seja registrar meu
voto favorável, pois eu vou ter que entrar em outra conferência aqui. Se for
possível, eu agradeço.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Fica registrado em ata a sua manifestação pelos próximos projetos, mas
o voto não vai contar individualmente, será registrado o voto neste projeto
e vou pedir ao Bráulio que registre em ata que V.Exa. teve que se ausentar,
mas votaria em favor dos projetos.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR- Eu vou tentar
ficar o máximo aqui, mas se eu sair já sabem as razões, eu agradeço e bom
trabalho a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Tudo bem. Deputado Edivaldo Holanda?

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA -
Presidente, parabenizo V.Exa. pela sensibilidade na apresentação deste
projeto. E ao Deputado Neto Evangelista pela emenda oportuna que ele
fez. Voto a favor da matéria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Edison Araújo?

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO - Eu voto SIM,
senhor presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Senhor
presidente, eu voto a favor do projeto, como parabenizo pela apresentação
do projeto, a emenda do deputado Neto e mande um abraço para a sua
assistente de hoje, a doutora Ana Paula.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Ah, está certo, pode deixar. Deputado Glalbert Cutrim?

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Voto a favor,
senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Olha aí deputado Glalbert muito bem acompanhado aí da Helena.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Agora já
com um aninho de idade... está comemorando um aninho de idade, graças
a Deus com saúde ao lado do papai, e da mamãe, não é filha.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– É o principal, deixa para fazer a festinha quando fizer dois. Por enquanto
não pode reunir, não pode fazer festa, festa só em casa com o papai e com
a mamãe.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Verdade.
Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Hélio Soares.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Presidente, está
me ouvindo bem?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Estou lhe ouvindo bem e vendo também.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Presidente, eu
queria fazer duas considerações aí, por gentileza, primeiro pelo o projeto,
pela essência do projeto com os profissionais na área de saúde, ... estão
demonstrando a maior solidariedade do ser humano, eu não vi falar que
nenhum profissional tenha se eximido, se escondido, evitado é... ajudar,
colaborar, salvar vidas, parabéns pelo o projeto. Segundo submeto aí à
Mesa já um requerimento verbal, vamos oficializar, que concede medalha
de uma homenagem do nosso João do Vale ao nosso deputado Edivaldo
Holanda é pelo .... DVD que ele lançou, embora não tenha sido agora, mas
é o maior sucesso no Youtube, você pode acessar que você vai encontrar
regido pelo maestro Luís um DVD de alta qualidade a esse nobre deputado
que é nosso par aqui na nossa Casa. E a gente concede medalhas e
homenagens a muitas pessoas, merecidas, eu sei, então vamos incluir o
Deputado Edivaldo Holanda nesse contexto que contribui muito com a
literatura maranhense. Parabéns ao Deputado Edivaldo. Eu sugiro que
todos acesse um Youtube para ver esse lindo DVD. A outra: todo mundo
está de parabéns ai que esse exímio dançarino e eu fiquei assim. Eu sei que
você dança muito bem, mas a sua especialidade é mais assim (inaudível)
conservadora. A conservadora é aquela de nossos tempos de salão e a
moderna vai do balé ao bumba meu boi de matraca. Então eu gostaria de
parabenizar também pelas qualidades. E voto pela bancada SIM,
Presidente, a favor do projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Marcos Caldas.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – Senhor
Presidente, eu voto pela aprovação do projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Mical Damasceno.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Senhor
Presidente, eu voto pela aprovação e meus parabéns juntamente com o
Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVENGELISTA – Presidente,
primeiro muito honrado em ter emendado um projeto apresentado por
Vossa Excelência e contribuir com as pessoas que estão na linha de frente
no combate ao coronavírus. Meu voto é SIM.

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

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO - Queria
parabenizar V. Exa. pelo projeto. Um projeto muito importante e o meu
voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Paulo Neto.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO – Meu voto pela
aprovação do projeto, senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Professor Marco Aurélio, ausente. Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu voto a favor
da matéria, parabenizo o deputado Othelino Neto pelo projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Ricardo Rios.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS – Pela aprovação,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO0 NETO
– Deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Senhor Presidente,
primeiro quero parabeniza-lo pela grandeza do projeto, meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Roberto Costa, ausente. Deputado Rildo Amaral.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– deputado Vinícius Louro, ausente. Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, meu voto é SIM. Quero parabenizá-lo e parabenizar também
toda Assembleia Legislativa pela defesa dos profissionais de saúde e quando
falo dos profissionais de saúde, falo de todos, os médicos, enfermeiros,
fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, maqueiros, pessoal da limpeza,
então, todos os profissionais estão envolvidos na área da saúde. Então,
parabéns pela apresentação do projeto e parabéns para todos os deputados
estamos aprovando de forma unânime quero só fazer também um registro,
aproveitando também a fala dos deputados e médicos Antônio Pereira,
Deputada Helena e também chamar atenção para a fala do Deputado César
Pires com relação a reclamação de profissionais da saúde que não foram
contemplados ainda com os 40% da insalubridade. Então que o Governo
do Estado possa ver isso, que o Secretário de Saúde, o advogado Carlos
Lula, possa ver isso e verificar essa situação para todos os outros
funcionários da saúde. Inclusive nós havíamos solicitado que fosse feito
40% para todos os funcionários de saúde e de segurança e de forma não
provisória, mas permanente e que nesse período de pandemia que fosse
100%. O segundo registro é com relação ao protocolo do Governo do
Estado, que, na verdade, já vinha adotando. Somente ontem é que passou
a ser divulgado, mas os frascos do medicamento já constam desde o dia 20
de abril. Mas eu quero chamar a atenção é da hipocrisia do governo do
Estado do Maranhão e da contradição que ele faz. Logo no início da
pandemia, ele falou que Bolsonaro defendia a cloroquina por não saber o
que fazer. E ontem as matérias: o Governo oferta cloroquina para pacientes
leves. Ou seja, há mais ou menos 45 ou 60 dias, ele dizia que o Governo
Bolsonaro estava adotando ou querendo implantar a cloroquina porque
não sabia o que fazer. E agora, 60 dias depois, ele coloca à disposição da
sociedade. Mas chama a atenção que é melhor tarde do que nunca. Mas
chama a atenção e vamos fiscalizar para que realmente esta medicação,
este kit seja entregue nas UPAs e nos hospitais. Hoje mesmo já recebemos
8 ligações de pessoas que foram aos postos de saúde, que foram às UPAs,
que foram aos hospitais e não receberam esse kit anunciado pelo Governo
do Estado. Nós sabemos que precisa de receita, precisa da consulta médica,
precisa da autorização do médico. Mesmo assim, outras pessoas, inclusive
já com receita médica, foram aos postos de saúde hoje e não receberam.
Então que o Governo do Estado possa melhorar essa comunicação, já tem
muito dinheiro da comunicação, e orientar a população de quando devem
buscar nos postos de saúde para receber esse kit da azitromicina, da

cloroquina, ivermectina, vitamina C, vitamina D e também do corticoide.
Era essa a observação. E mais uma vez continuamos fiscalizando as ações
do Governo do Estado do Maranhão. Presidente, o nosso voto mais uma
vez é SIM.

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Presidente meu voto é
SIM e ao mesmo tempo aproveito para lhe parabenizar pelo projeto e
também para parabenizar o Deputado Neto Evangelista pelas emendas
que fez ao seu projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Obrigado, Deputado Zito Rolim.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM – Presidente, eu quero
primeiro lhe parabenizar V. Ex.ª por esse brilhante...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– A conexão do Deputado Zito está ruim. Eu vou chamar os ausentes. No
final, a gente tenta ver se consegue ouvir o Deputado Zito. Deputado
Ariston. Eu vou começar a chamar novamente os ausentes. Deputado
Adelmo Soares. Deputado Ariston. Deputado Carlinhos Florêncio.
Ausente. Deputado Arnaldo Melo. Ausente. Deputada Detinha. Ausente.
Deputado Dr. Leonardo Sá. Ausente. Deputada Dra. Thaiza Hortegal.
Ausente. Deputado Fábio Macedo. Ausente. Deputado Felipe dos Pneus.
Ausente. Deputado professor Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Parabenizo V. Exa. pela matéria de grande relevância. Permita-me... Na
falta do tempo regimental, do Pequeno Expediente, do tempo dos Blocos,
às vezes nos traz aqui a necessidade de estarmos trazendo assuntos que,
de repente, não tem a ver com a matéria. Mas eu não poderia deixar de
mencionar que hoje está sendo a eleição para escolha do novo Procurador
Geral de Justiça, hoje o dia todo. E eu faço questão, aqui, Presidente,
mesmo não tendo encerrado o mandato do Procurador Geral de Justiça Dr.
Luiz Gonzaga, mas eu faço questão de destacar o brilhantismo de sua
atuação. Um homem que trouxe uma grandeza ainda, cada vez mais forte
ao trabalho do Ministério Público, destaco aqui Imperatriz, a competência
do Ministério Público, nesse momento muito, destacada a participação do
Promotor da Saúde Dr. Nilton Belo. E o Procurador Geral de Justiça Dr.
Luiz Gonzaga é o homem que reforçou cada vez mais a relação institucional
do Ministério Público com esta Casa, com todos os poderes. Não poderia
deixar de destacar a relevância do seu trabalho. Obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Roberto Costa. Ausente. Deputado Vinícius Louro. Ausente.
Deputado Wendell Lages. Ausente. Encerrada a votação.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA BRÁULIO
MARTINS – Trinta votos pela aprovação e doze ausentes.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– O projeto vai à sanção. Próximo item da pauta

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA BRÁULIO
MARTINS – Presidente.
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– Diga, Bráulio.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA BRÁULIO
MARTINS – Esse projeto tem redação final. E redação final é votação
simbólica.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Projeto em redação final. Os deputados que, se alguém for contrário, que
se manifeste. Nenhum deputado contra. Vamos encaminhar para a sanção.
Vai à sanção. Próximo o Projeto de Lei nº116/2020. Certo? É isso Bráulio?

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA BRÁULIO
MARTINS – Projeto nº 116/2020, do Deputado Dr. Yglésio.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– (Lê). Como vota o Deputado Adelmo Soares? Como vota o Deputado
Adriano?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Presidente, uma
verificação aqui. Eu tenho lutado bastante sobre a questão do protocolo do
Governo do Estado. É preciso... para o Maranhão. Esses testes são de fato
suficientes? Não são suficientes, por isso que o Governo estadual e
prefeituras têm que fazer a compra de mais testes rápidos e do chamado
Teste PCR. É importante que teste todos os sintomáticos que aparecerem,
que procurarem o sistema de saúde público. Então é importante que as
pessoas sejam testadas no maior volume. A média de testagem por cem mil
habitantes no Brasil é uma das menores do mundo e no Maranhão menor
ainda. Então é preciso testarmos e, a partir dessa testagem, isolar todos
aqueles que testarem positivo. Aqueles que estão em situações sociais
precárias, pessoas que moram em um cômodo com todos os seus familiares,
com idosos, essas pessoas têm que ser isoladas tanto na rede pública de
saúde. Caso não tenha mais leitos hospitalares, o Governo estadual precisa
alocar para escolas e até mesmo hotéis. O sistema hoteleiro do Estado do
Maranhão tem quarenta mil leitos na sua grande maioria ociosos. Não
estão sendo utilizados, não está tendo turismo, não está tendo negócio e
estão sem ser utilizados. E vemos exemplos de Israel, vemos os exemplos
de Brasília, vemos o exemplo do nossos vizinho Piauí. E, nesse sentido,
tem um projeto de lei que autoriza o Governo estadual a fazer essa
negociação com os hotéis. Precisamos isolar aqueles que testam positivos
e que não tem condição social de se isolar em um cômodo domiciliar. Então
eu faço aqui um apelo para que a gente possa votar esse nosso projeto e já
peço, desde já, o apoio de todos os colegas. O meu voto é pela aprovação
desta matéria, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Senhor
Presidente, eu voto a favor do projeto e trago nesse momento a informação
de que o nosso querido amigo Fernando Teixeira acaba de ser internado
com comprometimento de... Fernando Teixeira é prefeito de Cinelândia, lá
da região Tocantina. Acaba de ser internado lá em Imperatriz com o
comprometimento de 60% do pulmão. Então eu vou informar o nosso
Governo, aos políticos e ver em que se pode ajudar, de alguma maneira, em
Imperatriz. Meu voto é a favor, Senhor Presidente, SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Ariston. Deputado Arnaldo Melo. Ausente. Deputado
Carlinhos Florêncio. Ausente. Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - A favor, Presidente,
SIM.

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 Daniela Tema.

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

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

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente, este
projeto de sua autoria visa facilitar, inclusive para planos de saúde, para
todos os pacientes, de modo em geral, mas funciona bastante também ao
plano de saúde na questão da telemedicina e da medicina também à distância,
da assinatura digital que visa desburocratizar o acesso da população, que
não fica mais refém de um carimbo médico feito por um plano de saúde
para uma eventual cirurgia. Protocolo: assinatura do médico com o CRM
validada por determinado mérito, seja digital, ou do próprio banco de
dados do conselho, ou do hospital. Ela passa a ter validade. Portanto é um
processo importante, então eu voto a favor e agradeço aos pares pela boa
conduta no parlamento.

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

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO - Eu
voto a favor, Presidente.

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

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE – Voto
SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Dra. Thaiza Hortegal. Ausente. Deputado Duarte Júnior.
Ausente. Deputado Edivaldo Holanda.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Edson Araújo?

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAUJO - Voto pela
aprovação do projeto, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Fábio Macedo. Ausente. Deputado Felipe dos Pneus. Ausente.
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 – Pela
aprovação, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Hélio Soares.
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O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Pela aprovação e
quero fazer o registro das nossas orações aqui em nome do nosso prefeito
de Cidelândia pelo seu pronto restabelecimento. É nosso amigo, nosso
aliado. E, na época das últimas eleições agora, eu até pedi a ele que votasse
no Deputado Antônio Pereira e assim ele o fez. Então eu quero formar aqui
a nossa corrente de orações para que ele se restabeleça o mais rápido
possível, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Marcos Caldas.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Mical Damasceno.

 A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO –
Presidente, eu voto SIM pelo projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Voto SIM.

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

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO – Voto SIM,
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Paulo Neto.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado professor Marco Aurélio. Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente, eu
voto SIM pela matéria. Mas gostaria de fazer um comentário com relação
a essa grande repercussão que tem sido dada em relação à distribuição dos
kits de medicamentos. Primeiro, eu quero dizer que esse protocolo com
azitromicina e hidroxicloroquina vem sendo praticado na rede estadual de
saúde desde de março. Ocorre que o Estado agora organiza de melhor
forma, inclusive, a distribuição dessa medicação para o interior do Estado.
Não compete ao Governador Flávio Dino a prescrição de medicamentos.
Obviamente, o fornecimento compete. E desde março os médicos que
queiram utilizar esse protocolo possuem essa medicação, que não seja
armazenamento. Então, assim, essa discussão da medicação a gente tem
que deixar para a ciência. Alguns casos, alguns estudos têm, sim, feitos
resultados no início da doença. Confesso que, inclusive, aqui, no município
de Timon, o município fez uma compra da medicação. Está fazendo à
disposição nas unidades básicas de saúde que são referências a COVID
para que a população e o médico que queira receitar tenham à disposição.
Apesar de a gente saber que, em alguns casos, ele não faz efeito e traz
também a questão dos efeitos colaterais. Então a gente deixa essa discussão
da medicação para quem compete, que são os médicos e os pacientes
obviamente que queiram, após assinar um termo de consentimento, utilizar
a referida medicação. Com relação aos testes, o mundo todo sabe que
quanto mais testes forem feitos melhor por questão do isolamento. Mas
existe todo um protocolo para o uso desses testes, principalmente os
testes rápidos. Eles têm uma alta elevação de falso-positivo, falta-negativo,
melhor dizendo. Existe um protocolo que esse teste só tem um efeito

prático consistente a partir do décimo dia de sintomas. Mas hoje tem sido
adquirido pelo Governo do Estado e municípios também. Para total
conhecimento, aqui também o município de Timon fez uma compra de
grande quantidade desses testes e está à disposição das unidades básicas
de saúde, assim também como foi a triagem instalada pelo Governo do
Estado na porta da UPA. Obviamente, obedecendo um protocolo para
utilização desses testes, até para não ter desperdícios, os pacientes que
estão com sintomas com 2, 3 ou 4 dias, o teste mais eficaz é o PCR. A
partir do décimo dia, é que o teste rápido tem uma eficácia melhor. Então
o Governo do Estado tem disponibilizado, inclusive, para o interior. O
Secretário Carlos Lula veio aqui no início do mês passado, entregaram os
EPIs. Diga-se de passagem, esses leitos que foram instalados em Timon
estão servindo para toda a região. Hoje nós temos pacientes aqui de Coroatá,
de Coelho Neto visto também que a UTI já está fazendo diálise de outros
municípios e principalmente da nossa região. Então só queria deixar claro
que a questão da medicação está sendo disponibilizada para toda a
população desde de março. Ocorre que o Governador organizou uma
espécie de kit, inclusive, para dar uma publicidade maior e combater algumas
inverdades que, às vezes, acabam se passando por verdade. Então esta
medicação nunca faltou no Estado do Maranhão e está disponibilizada
também para o interior do Estado. Era só essa a observação eu queria fazer.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Ricardo Rios.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS – Pela aprovação,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Roberto Costa. Ausente. Deputado Rildo Amaral.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Pela aprovação,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Vinicius Louro? Ausente. Deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – SIM, Senhor
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Wellington do Curso vota SIM pela aprovação do projeto.

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

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL - Senhor Presidente,
sobre o tratamento dessa doença, embora Caxias ainda não tenha o suficiente,
mas o Prefeito está, na medida do possível, tentando... os medicamentos
para serem distribuídos nas UPAs e nos hospitais da cidade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Voto SIM pela
aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zito Rolim.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM – Voto SIM, Presidente.
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- Chamar os ausentes. Deputado Adelmo Soares. Deputada Andreia Martins
Rezende, ausente. Deputado Ariston. Deputado Arnaldo Melo, ausente.
Deputado Carlinhos Florêncio, ausente. Deputada Detinha, ausente.
Deputado Dr. Leonardo Sá, ausente. Deputada Doutora Thaiza Hortegal.
Ausente. Deputado Duarte Júnior. Ausente. Deputado Fábio Macedo.
Ausente. Deputado Fernando Pessoa. Já votou. Deputado Felipe dos
Pneus.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS – Senhor
Presidente, eu voto a favor.

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Vinicius Louro. Ausente. Deputado Roberto Costa. Ausente.
Deputado Wendell Lages. Ausente. Deputado Ariston, não conseguiu
restabelecer o som, não vai dar para contabilizar o voto dele. Votação
encerrada. Projeto aprovado.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA BRÁULIO
MARTINS – Foram 30 favoráveis e dois ausentes.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– 30 favoráveis e 02 ausentes. Vai à sanção. Item 06. Projeto de Lei 134.
Projeto de Lei nº 134/2020, de autoria do Deputado Othelino Neto (lê).
Senhores Deputados, bem objetivamente esse projeto de lei tem por objetivo
punir a divulgação de fake news, a produção e divulgação de fake news no
período da pandemia, em nada se confunde com censura a opinião, inclusive
no texto da lei está expresso, que se algo for opinião, alguém emitindo
opinião, não se caracterizará como fake news, mas é preciso combater essa
prática desumana, essa prática que faz com que pessoas possam perder
suas vidas e os recursos públicos sejam desperdiçados por conta dessa
coisa horrível que são as fake news e que, infelizmente, têm provocado
muito prejuízo no mundo inteiro e no Brasil. Então o objetivo é este: a
partir da aprovação desta lei, as pessoas, quem produzir ou divulgar fake
news, quem comprovadamente divulgar fake news será multado
independente das outras sanções que são previstas nas legislações
especificas na área criminal. Deputado Adelmo Soares.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA BRÁULIO
MARTINS – Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Bráulio.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA BRÁULIO
MARTINS - Vou ler duas... aqui rápido. Primeiro... uma emenda do
Deputado Dr. Yglésio majorando as multas. Ele aumentou o valor das
multas do artigo 3º. E também ontem o Deputado Duarte, que não está
mais aí, nos mandou uma intenção de alterar o texto como sugestão,
proibindo o caso de inadimplência de participar de concurso público ou
assumir cargo público. Apesar de o Deputado Duarte não ter feito
formalmente a emenda, o Dr. Yglésio recebeu e vai ser contrário a essa
iniciativa dele. Demonstra que a gente está sempre atento para tentar
solucionar. Na intenção do Deputado, o mesmo momento como esse que
é meio difícil a comunicação. Então a intenção dele foi recebida. O Deputado
analisou e deu um parecer contrário. Portanto, só está valendo a alteração
do Dr. Yglésio que majora os valores das multas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Adelmo Soares, ausente. Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Pela aprovação, Senhor
Presidente Parabéns mais uma vez.

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

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Pelo projeto,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Ariston. Deputado Arnaldo Melo, ausente. Deputado Carlinhos
Florêncio, ausente. Deputado Ciro Neto.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO - Pela aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Daniella Tema.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA - Também voto
pela aprovação, tendo em vista que a gente tem acompanhado, no cenário
internacional, a quantidade de fake news que têm explodido. Elas são
devastadoras. Muitas pessoas irresponsáveis e de forma dolosa estão
espalhando pânico, prejudicando a população, espalhando o medo, às
vezes com o objetivo de se beneficiar ou de prejudicar até politicamente.
Eu quero aqui também ressaltar e parabenizar o Presidente, sem querer
jogar confetes a ele, porque quem me conhece sabe que esse não é o meu
perfil, mas eu quero parabenizar o Presidente por todas as vezes que ele dá
entrada num projeto de lei e atenta aos detalhes, como, por exemplo, citou
muito bem o artigo 2º do projeto de lei dele, onde fala que qualquer cidadão
tem o direito de falar, de expressar a sua opinião, desde que não seja
realmente uma informação inverídica. Seja constatado que é a opinião do
cidadão. Então eu quero aqui parabenizá-lo pela sensibilidade que V.Ex.ª
tem na entrada do projeto de lei nesta Casa e que sirva de exemplo para
todos nós, Deputados, parlamentares. Parabenizo em se preocupar com a
liberdade de expressão, que é fundamental nós termos a liberdade de
expressão, e V.Ex.ª deixa bem explícito no projeto. Meus parabéns pela
sensibilidade em se preocupar em combater esse tipo de ação irresponsável
que tem surgido e aumentado cada vez mais. Então eu voto a favor mais
uma vez desse importante projeto.

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

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Presidente, está
ouvindo?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Estou lhe ouvindo.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Está me vendo
também?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Vendo também.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Primeiro, eu queria
parabenizar a sua iniciativa. A gente conversou bastante sobre esse projeto,
eu fiquei até com dúvida no começo, mas V.Ex.ª foi muito eficiente em
sanar as dúvidas e chegamos a um acordo que mostrasse necessário a gente
majorar essa possibilidade de dano causado por uma fake new
deliberadamente propagada. Então nós chegamos a um entendimento para
aumentar essa multa. Para garantir que a pessoa seja estimulada a desfazer
o mal-entendido, colocamos um dispositivo que reduz em 50% caso a
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pessoa faça a devida reparação em questão da fake news propagada. E aí
tendo em vista que eu acredito que seja esse último projeto do dia né, da
nossa sessão...

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA BRÁULIO
MARTINS - Os decretos de calamidade...

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Então, eu vou
aproveitar aqui rapidamente para falar um pouquinho sobre o que tem
sido esse combate à pandemia até pelo papel de médico. Eu vou pedir a
paciência de vocês, já que eu economizei tempo nas outras votações em
respeito à duração da sessão. Para concluir aqui essa emenda do Deputado
Duarte, que tem essa situação de, às vezes, se considerar perseguido
dentro da Casa. Para deixar bem claro como o Bráulio falou, ele colocou
aqui que seria um parágrafo único. Ocorrendo inadimplência no pagamento
da multa descrita no artigo 3°, o inadimplente não poderá participar de
concurso público ou assumir cargo público. A gente entende que, nesse
equilíbrio entre liberdade de expressão, privacidade, segurança pública,
intimidade, todos são direitos fundamentais, os direitos líquidos e certos
de assumir um cargo público, quando um titular de um cargo público faz
jus, ou de participar até de um concurso público não podem ser retirados
ou suspensos de um indivíduo em face de infrações que são administrativas.
Essa lei que a gente está aprovando hoje é uma lei de natureza administrativa,
ela não é uma lei que adentra no campo penal, portanto, assim, é
complemente inconstitucional a emenda que o Deputado tentou juntar ao
projeto, fora que também, em termos de matéria de direitos humanos, a
gente jamais poderia aprovar uma lei que fira de maneira tão intensa
liberdades individuais, direitos fundamentais. Falando aqui um pouquinho
sobre toda essa polêmica de pandemia, primeiro a doença tem que ser
entendida como uma doença. Se a gente tem hoje um termo de 24, 25 mil
casos notificados no Maranhão, a gente tem pelo menos 250 mil pessoas
acometidas no Estado, portanto, 3% aproximadamente da população
maranhense já foi exposta ao coronavírus, então há uma subnotificação
evidente em torno de 10 a 12 vezes. A gente tem os casos que são testados
em torno de 10 a 12 vezes casos positivos, uma polemica que se instaurou
infelizmente por culpa de uma condução desastradas do governo federal
em relação à cloroquina que, do ponto de vista médico, não tem efeito, já
foi abandonado inclusive nos Estados Unidos, na Europa e nos grandes
centros. Todos os países desenvolvidos onde se faz medicina de verdade,
baseada em evidência, estão abandonando a cloroquina de qualquer tipo de
protocolo. Se você olhar agora a página da Clínica Malo, a Malo Clinic, que
é uma das principais instituições de saúde do planeta terra, o hospital da
Faculdade Johns Hopkins de medicina, que é a Harvard em medicina, não
tem nenhuma menção à cloroquina. Portanto, não faz nenhum sentido a
não ser o discurso do Presidente que, infelizmente, encontrou guarita aqui
no nosso... médicas e foi transportado por pessoas em geral sem
compromisso com a verdade científica para a população que passou a
acreditar em uma cura mágica por um comprimido e que, a partir de agora,
pode sair para a rua e adotar um comportamento de risco. Tudo isso ai é
extremamente temerário e pode gerar uma segunda onda da doença.
Deputado Rafael Leitoa falou sobre esses testes que têm sensibilidade e
especificidade, mas é preciso ser esclarecido o índice de falso negativo que
é bem grande, mas o índice de falso positivo praticamente não existe.
Quem tem teste positivo provavelmente já foi de fato exposto à doença.
Acredito e aproveito o espaço para melhorar aqui e sugerir ao governo que
melhore a relação da comunicação com a população. Governador, e, vez de
uma coletiva por semana, faça live aí com uma periocidade maior para
esclarecer as coisas, para que não tenha esse absurdo de fake news. É um
momento de muita efervescência do ponto de vista psicológico e até
psiquiátrico da população, portanto, a propaganda institucional precisa
ser muito assertiva e muito frequente. Ontem, inclusive, eu tive a
oportunidade de encaminhar ao Presidente e felizmente fui atendido. O
Presidente falou com o Secretário, também mandei para o Secretário de
Comunicação para eles retiraram um banner da propaganda do governo
que tinha escrito distribuição gratuita de cloroquina. Nós temos um estado
que tem aí 24%, 25%, 26% de analfabetos funcionais que, quando leem

aquilo, ali acham que a UPA virou um centro de distribuição e vão chegar
lá amontoando pessoas atrás de cloroquina para ter guardada em casa,
porque, infelizmente, as farmácias de manipulação se tornaram verdadeiros
cartéis de aumento de preços. Nós denunciamos aqui, começamos pela
Farmácia Garrido e os preços, graças a Deus e à intervenção da Assembleia
Legislativo, do Parlamento, a nossa intervenção, começaram a ser reduzidos.
A população precisa ser informada, entidades médicas precisam ter mais
responsabilidade. O que aconteceu é que veio de cima para baixo. O Conselho
Federal de Medicina botou uma posição ideológica que, infelizmente,
encontrou guarita aqui no Maranhão e, em vez de gastar com esse monte
de medicamento que não faz efeito, de fato não faz efeito, é importante
testar a população, gastar um kit desses aí que praticamente custa o valor
de um teste rápido e que, portanto, poderia estar sendo distribuindo para
a população para a gente ter uma melhor noção da doença do Estado, para
que a gente possa retomar a economia que, por exemplo, já tem um GG
positivo, que teve a doença, já se recuperou, não transmite mais e não pega
mais a doença, ele possa estar produzindo porque o Estado tem uma
previsão de perda de arrecadação na ordem de 1,5 bilhão de reais até hoje.
Então é extremante preocupante a gente avançar sem que todos esses
pressupostos que eu coloquei agora sejam conduzidos desta forma. A
gente está falando aqui de coisas para avançarmos na gestão. Eu vou
terminar aqui, Presidente, falando sobre um texto que resume muito o que
eu venho falando, há mais de um mês, em respeito à cloroquina, ao
coronavírus e a tudo isso. O primeiro mito, são nove mitos: a medicina não
pode esperar pela ciência que demora anos para dar a resposta. Cinco
meses depois de iniciar a pandemia, a gente já tem estudo em revistas, nas
quatro maiores revistas, nas chamadas Big Four, que são The New England
Journal of Medicine, the Journal of the American Medical Association,
The Lancet e The BMJ (The British Medical Journal), revistas extremamente
importantes do ponto de vista da pesquisa em ciência no planeta. Outro
mito: a Itália, a Espanha e Floriano, Piauí, reduziram suas mortes após uso
de cloroquina. Existe altíssima chance de ser uma coincidência, de ser um
efeito placebo. A maneira de evitar essas correlações falsas é com dois
grupos: um que tome cloroquina e outro que tome placebo, um comprimido
de água com açúcar que a pessoa não sabe nem o que está tomando.
Quando a gente faz uma pesquisa de um medicamento para hipertensão
arterial, se a gente der um comprimido de açúcar para um paciente que não
sabe que está tomando isso, a pressão dele consegue baixar de 20% a 30%
em comparação ao medicamento que está sendo dado e que tem um efeito
maior, mas o próprio placebo tem um efeito importante na questão da
cura. Nós somos que os seres humanos são extremamente regidos pela fé
em algo e isso tem um efeito também imunológico. Terceiro mito: seis mil
médicos consideram a hidroxicloroquina o melhor tratamento. Todas essas
considerações foram feitas em estudos fracos, em estudos com 36 pacientes,
mas eles esquecem de citar estudos com 1.300 pacientes. Isso não é o que
as pessoas pensam ou que as pessoas acham de suas observações individuais.
Outro mito: a Doutora Nivea Yamaguchi e o Secretário de Saúde David
Uip utilizaram... E de novo: isso não é evidência, ciência não é o que a gente
acha. Quando a gente utiliza classificação de evidencia cientifica...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Yglésio, peço que conclua.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Opinião de expert é
nível E. Outro mito mostra que milhares de pessoas curadas pela
hidroxicloroquina. Isso é mentira? É mentira, as pessoas podem ter se
curado e devem ter sido curadas com a própria resposta do organismo e
outras medicações, que são várias medicações utilizadas. Eu peguei
coronavírus, tomei cloroquina e estava curado em quatro dias, mas poderia
ter sido curado em quatro dias mesmo sem tomar nada. Não há nenhuma
evidência de que a cloroquina cura. “Os médicos usam cloroquina há
décadas” é outro mito. Eu mesmo uso, e agora de repente ela é insegura?
Em primeiro lugar, ninguém usou em paciente com resposta inflamatória
altíssima no ponto de vista pulmonar. Em segundo lugar, a maioria das
evidências mostra que ela simplesmente não tem efeito, nem positivo nem
negativo, não existe tratamento para coronavírus, de fato não tem, não tem
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um tratamento medicamentoso específico, só que essa visão mais simplista
que só tem tratamento à base de remédio é extremamente vergonhosa,
principalmente quando vem de um médico. Existe todo um tratamento de
suporte. A maioria das doenças virais é limitada, exceção disso, por exemplo,
é o HIV e... que é o principal. Estamos torcendo contra a cloroquina e pelo
vírus, Presidente? A gente está torcendo para que as pessoas sejam sensatas.
Honestamente, intelectuais, não sejam populistas contra narrativas políticas
e contra qualquer tipo de pressão de quem não é da área. Eu não faço
torcida para remédio. Eu queria muito que tivesse dado certo a cloroquina
porque é um remédio barato, é um remédio que poderia ser amplamente
distribuído, mas não resolve e as pessoas estão se enganando, porque vai
haver complicações nesse uso. Então vamos consumir informação séria,
não fake news e são esses os esclarecimentos, muito obrigado e me perdoe
se eu me alonguei demais.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Yglésio, eu agradeço pela Emenda que V. EXª fez ao projeto,
aperfeiçoando o texto original. Deputada Dra. Cleide Coutinho.

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO –
Presidente, eu quero parabenizar V. EXª pelo projeto da punição da fake
news, nós sabemos o quanto uma opinião pessoal, ponderada é importante
na mídia, mas quantas fake news pode estragar a reputação de grupos
sociais, organizados e de terceiros, só espero porque você é muito capaz,
competente em internet, na mídia moderna, mas eu espero que as pessoas
consigam realmente fazer essa punição, porque o povo precisa, ... nós
queremos honestidade, isso é verdade, parabéns, o meu voto é sim.

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

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE –
Presidente, eu sou a favor e eu queria só reforçar uma Indicação que eu fiz,
já foi colocada também pelo Deputado Wellington, a respeito de estender
a gratificação de insalubridade para os profissionais dos bombeiros e os
profissionais civis e militares, porque estão trabalhando muito diretamente
também com pacientes, estão expostos, então que esse adicional de
insalubridade que foi estendido merecidamente por vários profissionais de
saúde, que seja estendido para os bombeiros, policiais civis e militares.
Essa Indicação não é só minha, é minha, do Deputado Rildo Amaral e do
deputado Fernando Pessoa, nós, do Solidariedade, pensamos de uma forma
única. Eu voto a favor, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Dra. Thaíza Hortegal. Ausente. Deputado Duarte Junior,
ausente. Deputado Edivaldo Holanda.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Pela
aprovação da matéria, senhor presidente. Parabéns!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Obrigado. Deputado Edson Araújo.

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO – Pela aprovação
da matéria, senhor presidente. Parabéns.

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

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS – Pela
aprovação do projeto, simplesmente. Um projeto até importante,
principalmente nessa pandemia que a gente está passando. E é claro, como
Dr. Yglésio falou, há várias questões de fake news direcionadas a esse
assunto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Fernando Pessoa.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Senhor
presidente, aqui voto a favor da matéria. Parabenizo-o pela matéria, tendo
em vista que a fake news tomou de conta do nosso estado. Agora mesmo
nessa pandemia nas cidades. E ainda mais quando se vê, senhor Deputado
Othelino, deputados também fazendo fake news, espalhando fake news
em grupo de WhatsApp. Isso é meu repúdio a todos que fazem essa
prática.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Glalbert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor
presidente, a gente tem o costume de parabeniza-lo pela condução da
Casa, sempre com muita maestria, todos esses anos que a gente já vem
convivendo, mas às vezes a gente deixa passar quando se trata de um
projeto importante de citar a autoria e fico aqui feliz de poder estar votando
esse projeto de sua autoria. Vários deputados que já foram vítimas de fake
news, eu já fui vítima e a gente sabe da importância de hoje a gente estar
votando essa matéria. Então, eu fico aqui feliz de poder está votando e eu
tenho certeza de que vamos unir os nossos esforços para acabar com esse
excesso de mentiras, com esse excesso de promoção pessoal em cima dos
outros usando a mentira. Então eu agradeço e o parabenizo por trazer esse
assunto à tona e por apresentar esse projeto de tão grande valia para todos
nós.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Obrigado, Deputado Glalbert. Deputado Hélio Soares.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Presidente, todos
falaram o nome “privada” a respeito desse projeto. Vossa Excelência me....
eu voto SIM e parabenizo a iniciativa, mas eu queria só fazer também a
ressalva rápida sobre a minha imagem. O deputado Inácio está fazendo aí
o meu perfil. A parte de cima do bigode homenageia o Sarney e a parte de
baixo homenageia o Lula. Se der um toquezinho no bigode de cima, fica
igualzinho ao de Sarney. Parabéns, Inácio. Um abraço e obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Marcos Caldas.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS - Senhor
Presidente, eu não poderia deixar de, primeiro, parabenizá-lo por esse
projeto porque poucos Deputados, nesta Casa, já passaram, já sofreram
mais do que eu com fake news. Não sei se Vossa Excelência lembra quando
eu assumi o governo do Estado e saiu uma fake new minha até na Isto É. Lá
disseram e os blogueiros daqui repetiram, muita gente disse que eu tinha
sido intimado pela polícia do Piauí, uma questão que eu nunca fui pedir a
certidão, disseram que eu tinha atropelado dois e tinha morrido, foi até o
Demóstenes, nunca passei nesse lugar. Depois, disseram que eu tinha
atirado em um segurança em um condomínio, em um prédio que nunca
pisei lá. Então, foi muita fake news quando eu fui assumir o governo e
assumi o cargo, o maior cargo do Estado e então os adversários se
aproveitaram. Isso há oito anos eu já sofria com essa questão de fake news.
Por isso eu seu projeto vem em uma boa hora e eu voto a favor para que as
pessoas tenham mais respeito, principalmente quando se trata de internet
e principalmente quando se trata do nome das pessoas, da honra das
pessoas e da credibilidade. Nós que somos políticos precisamos disso e
essas pessoas atacam, essas pessoas se escondem por trás da internet para
atacar as pessoas e com mentiras. Eu entrei na Justiça contra vários e até
hoje nenhum processo foi julgado e só um que foi julgado e eu recorri
porque eu achei a multa muito baixa e eu estou esperando que a Justiça seja
feita. E vai chegar um dia que vai ser feita e eu vou esperar. Muito obrigado.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO

- Deputada Mical Damasceno? Deputado Neto Evangelista?

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Senhor
Presidente, o projeto que V. Ex.ª apresenta eu reitero as palavras do
Deputado Fernando, eu há poucos dias fui vítima dessas fake news que
estão rodando no nosso Estado. Quando a Assembleia Legislativa ela mais
vivenciou e isso acontece e tem acontecido muito. E nos parece que partiram
da própria Assembleia, em alguns casos, como já foi inclusive provado no
caso o Deputado Wellington do Curso adentrou na Justiça e no nosso caso
já adentramos na Justiça Eleitoral, criminal, civil, CPMI é das fake news
no Senado Federal, Polícia Federal e acionamos todas as esfera de poder de
investigação neste país porque não pode ficar impune porque quem faz
isso uma vez, foi várias vezes, que V. Exa. chega no momento adequado, e
muito oportuno portanto eu voto Sim.

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

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO - Eu o
parabenizo, mais uma vez, presidente pelo projeto e voto pela aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Paulo Neto.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO – Senhor presidente,
eu voto a favor do projeto, quero dizer que essa Assembleia eu já fui
também atacado pela fake news, mas já estou tomando todas as minhas
providências, parabenizo V. Exa. por esse projeto.

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

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, parabéns pelo o projeto, a sua preocupação ela vem no
momento mais do que oportuno, tem muita gente desocupada nesse
momento, não só no sentido de distanciamento social, mas desocupada
com a má-intenção, com a má-fé, no momento que as coisas estão tão
difíceis, fazer o enfrentamento de um vírus igual a esse onde a população
está ficando doente, os números de leitos disponibilizados são sempre
insuficientes, por mais que se amplie, onde toda uma dificuldade de recursos
aí vem pessoas que querem confundir, mentem, deseducam, são posturas
que atrapalham mais ainda a capacidade de quem está enfrentando essa
crise de conseguir dar respostas, portanto essas pessoas responderam na
esfera penal, na esfera criminal, como já sabemos, mas tem essa legislação
estadual que garante sanção, reforçando cada vez mais a importância da
pessoa entender que se ela não pode ajudar, mas não atrapalhe. Vossa
Excelência está de parabéns. Eu voto SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Eu voto SIM,
Senhor Presidente. E parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa. Nós
discutimos esse projeto na sexta-feira passada na CCJ. Eu acho que a
grande maioria aqui dos parlamentares já sofreram fake news. E,
principalmente, nesse momento de pandemia é fundamental essas sanções.
Se inicia também num período pré-eleitoral, em que essas fake news
aumentam. Eu também já fui vítima. Já tem processo na justiça. E só
consegui detectar a autoria um ano, quase dois anos depois e, obviamente,
que perde o objeto e a imagem da gente fica totalmente desgastada. Quero
aqui me solidarizar com o Deputado Paulo Neto, que essa semana foi
vítima de uma fake news absurda e que tinha um leito de UTI dentro da sua
residência para a sua família. Coisa assim mais absurda do mundo, feito
por um.... e a gente não pode permitir esse tipo de coisa, principalmente
num tempo de globalização que a gente vive. Aqui fica a minha solidariedade.

Ele foi o deputado mais recente atacado por fake news assim como outros
deputados, como o Deputado Neto Evangelista, o próprio Wellington e,
assim, a todos principalmente da classe política.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Ricardo Rios.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS - Voto SIM,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES - Senhor Presidente,
parabenizo o seu Projeto e que realmente em uma boa hora. E nós que
vimos sofrendo muito com essa questão das fake news. Eu já dei entrada
algumas vezes na Polícia federal. Nós já detectamos autores de fake news
lá nossa região da cidade. E já dei entrada na Polícia federal, então esperamos
que seja o mais rápido possível. E eu concordo com todas as palavras do
professor Marco Aurélio. Eu voto SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rildo Amaral.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Senhor
Presidente, em primeiro lugar, eu quero parabenizá-lo, importante projeto,
nunca a retratação é do tamanho da indignação e da mentira, da calúnia.
Semana passada, eu e o Deputado Marco Aurélio, e o Secretário Clayton
Noleto fomos vítimas aqui em Imperatriz, eu, de imediato, fui à polícia,
porque bandido a gente tem que tratar com a polícia, fui registrar a
ocorrência, para que a gente indique um caminho que se preserve a
moralidade no respeito às pessoas, esse projeto de lei, com certeza, vem
ajudar, vem mostrar às pessoas que nesse período de dificuldade, como
disse o meu amigo Deputado Professor Marco Aurélio, onde as pessoas
que não prejudicadas já estão ajudando muito a gente ver esse projeto que
pode principalmente levar à tona os mentirosos de plantão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Roberto Costa. Ausente. Deputado Vinicius Louro. Ausente.
Deputado Wellington, do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, parabenizá-lo pela iniciativa do Projeto nº 134/2020,
infelizmente, ele tem uma limitação, projeto que V. EXª apresentou ele
trata de relação de fake news, em pandemias, endemias, epidemias vigentes,
mas como tocou em sua sensibilidade nesse momento, esse momento de
divulgação de fake news e a população fica à mercê às vezes de áudios, de
gravações de pessoas se fazendo se passar por médicos, por enfermeiros,
dentro de hospitais, e em muitas vezes fazem essa divulgações, e colocam
o pânico e o terror na cabeça das pessoas, da população, mas, como eu falei
inicialmente, é um projeto limitado a esse momento, a esse período de
pandemia, e aí já comunicar ao senhor, comunicar aos demais pares que
nós já estávamos preparando um projeto, eu vou pegar já algumas coisas,
algumas dicas desse projeto apresentado por V. EXª para que tenhamos
um projeto bem mais amplo e não somente nesse período só de pandemia,
até porque já é uma luta nossa, já é uma pauta nossa diante das calúnias,
diante das fake news, diante das mentiras que nós já sofremos. Eu faço um
pequeno resumo até porque nosso tempo é curto. Eu fui bastante atacado
por um grupo de hackers e por grupo de pessoas que criaram páginas fake,
inclusive com o nome Wellington Discurso, para me prejudicar, para
prejudicar minha campanha à reeleição. Como a Justiça funcionou muito
rápido durante a eleição, nós entramos com uma ação e a Justiça determinou
que o Facebook e o Instagram fornecessem os IPs para que a gente pudesse
identificar essas pessoas. Nós entramos com o processo também na Polícia
Federal, repassamos todas as informações para a Polícia Federal e agora,
no ano de 2020, nós tivemos que voltar à Polícia Federal para verificar
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como estava o inquérito, os procedimentos adotados pela Polícia Federal.
Em 2020, sugeriu-se nos autos, aí infelizmente o Deputado Duarte Junior
não está presente, infelizmente o Deputado Duarte Junior teve outro
compromisso e já se ausentou, então eu vou me ater a não falar sobre o
nome dele até porque eu costumo falar na frente das pessoas, eu não sou
covarde e não sou falso, esperarei outro momento até porque o Deputado
Duarte fugiu da sessão para não prestar os esclarecimentos. Agora deve
ser muito caro para ele e não permaneceu. Nós fizemos algumas
investigações preliminares, levamos até a Polícia Federal e essas pessoas
eram ligadas ao Procon quando o Deputado Duarte era diretor do Procon,
inclusive hoje assessor do Deputado Duarte na Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. Não obstante a isso, nós acompanhamos alguns
grupos de redes sociais e verificamos que algumas pessoas elogiam, divulgam
as ações deputado Duarte e essas mesmas pessoas se esforçam para divulgar
e atacar, mensagens pejorativas que prejudicam a imagem do deputado
Neto Evangelista, do deputado Dr. Yglésio e do deputado Wellington do
Curso, ou seja, uma rede continuada publicando em grupos de WhatsApp,
publicando fake news e que você consegue confirmar sem muito estudo,
sem muito detalhe que essa mesma pessoa faz ligação enaltecendo as ações
do deputado Duarte Júnior e faz publicações de matérias inclusive vídeos
montados, forjados, como foi os últimos recentes contra o deputado Neto
Evangelista, essas informações, esses dados nós já coletamos também já
colocamos à disposição da Polícia Federal para .....e a conclusão do inquérito
que já está desde de setembro de 2018, então nós, enquanto parlamentares,
nós temos a preocupação com essa disseminação de mentiras de fake news
e hoje o projeto sendo aprovado de autoria de V. Exa. aprovado de forma
unânime com todos os deputados que estão presentes nesse momento,
mas acredito que a visão de todos é uma observação de todos e uma luta de
todos. Neste momento de epidemia, de pandemia que os maranhenses se
conscientizem que divulguem as informações com seriedade, com
responsabilidade e principalmente que tenha fonte, os jornais, TVs, que
tenha fonte para a divulgação e que não prejudiquem as pessoas, não
prejudiquem principalmente homens públicos, nós que estamos sujeitos a
esses fake news e essas notícias. Mais uma vez, Presidente, ter a
sensibilidade de apresentar neste momento e, mais uma vez, eu lamento o
nobre deputado não está presente para que pudesse ouvir as observações
que fazemos com relação às fake news no Estado do Maranhão, mas
acreditamos que logo, logo, elas virão à sessão. Estamos com um projeto
pós-pandemia, presidente, para que nós tenhamos inclusive, a CPI das
Fake News no Estado do Maranhão. Mais uma vez, Presidente, parabéns,
que Deus abençoe a todos.

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

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL – Senhor Presidente, ...
isso impossibilita a gente de dar crédito nas coisas que estão acontecendo
nesse país, principalmente com esse Estado do Maranhão, mas o seu
projeto é bom, eu voto a favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Senhor Presidente,
primeiramente, eu quero parabenizá-lo por essa pauta, a pauta vira um
projeto de lei, é uma iniciativa muito importante. Que quero lhe dizer que
nós temos feito alguns debates sobre essa questão do fake news, nós
encaminhamos um projeto de lei que tramita na Assembleia como matéria
semelhante a um projeto também encaminhado pelo Deputado Wellington
do Curso, que cria o Dia Estadual da Verdade, e, no último dia 27 de março,
nós íamos fazer uma audiência pública, no dia 27 de março. No mês de
março, antes de serem suspensas a nossas sessões, nós tivemos duas
audiências, duas sessões que foram canceladas, suspensas. Uma que era
minha de autoria com a Deputada Helena, que tratava sobre a Campanha
da Fraternidade. E no dia 27 de março nós tínhamos uma audiência pública
no dia nacional da verdade, que o tema principal, foco principal era tratar

a fake news. Nós estávamos, inclusive, numa articulação com a CPI nacional
contra as fake news. Íamos trazer um membro da CPI para que a gente
pudesse debater esse tema em audiência pública. Não foi possível em
função da pandemia. Mas é uma pauta que nós vamos continuar debatendo
na Assembleia. Peço seu apoio para contribuir com essa audiência pública
para que a gente possa discutir esse tema na Assembleia Legislativa, se
possível, com a participação de membros parlamentares que estão
compondo a CPI da fake news em Brasília. Então entendo que nós temos
debatido, também estávamos trabalhando com a nossa assessoria um projeto
de lei nessa mesma linha. E a audiência pública era exatamente para que a
gente pudesse sair com um encaminhamento para um projeto de lei. Mas
V. Ex.ª se antecipou pela percepção que tem do momento. A pandemia está
gerando muito fake news. Mas eu quero concluir dizendo que as fake news
têm vitimado todos nós parlamentares, deputados aqui do Estado, como
a grande maioria dos agentes públicos no nosso Estado, no nosso país são
vítimas do fake news. E nós estamos nos aproximando, como bem lembrou
o Deputado Rafael Leitoa, do processo eleitoral e as fake news são armas
muito grande daqueles que têm pouco compromisso com a democracia. Se
formos fazer um rápido resgate, a eleição de 2018 para Presidente da
República, teve seu resultado comprometido com as fake news. Uma das
maiores vítimas de fake news no nosso país foi o Fernando Haddad, então
candidato a Presidente, que os seguidores de Bolsonaro espalharam nas
mídias sociais, via WhatsApp, inúmeros fake news contra o Fernando
Haddad. Ou seja, eu concluo dizendo que as fake news, inclusive, podem
alterar um processo eleitoral da forma como podem ser conduzida pelos
grandes veículos de comunicação, sobretudo, agora, via redes sociais e
WhatsApp. Quero finalizar lhe parabenizando pela iniciativa de mais um
Projeto que tem o nosso apoio e o meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Muito grato, Deputado Zé Inácio. Deputado Zito Rolim.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM - Mais uma vez, lhe
parabenizar e dizer que a mentira sempre é prejudicial. E agora com as fake
news está pior ainda. Só tem destruído e em nada tem contribuído. Portanto
eu lhe parabenizo por esse projeto e eu voto SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Vou chamar novamente os ausentes. Deputado Adelmo. Ausente.
Deputada Andreia Martins Rezende. Ausente. Deputado Ariston. Ausente.
Deputado Arnaldo Melo. Ausente. Deputado Carlinhos Florêncio. Ausente.
Deputada Detinha. Ausente. Deputado Dr. Leonardo Sá. Ausente. Deputada
Dra. Thaiza Hortegal. Ausente. Deputado Duarte Júnior. Ausente.
Deputado Fábio Macedo. Ausente. Deputada Mical Damasceno.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Senhor
Presidente, eu quero lhe parabenizar pelo projeto, que chegou em boa
hora. E, refletindo aqui, eu acredito que, dos deputados, a que mais já foi
vítima de fake news, eu acredito que fui eu. Então eu quero aqui dizer que
é um belo projeto e eu voto SIM pelo projeto. E queria também, Senhor
Presidente, se for possível colocar em pauta o PLO n° 110/2020, daquela
matéria que nós já conversamos, na próxima sessão remota. Se for possível,
eu pediria que colocasse aí em pauta.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Tudo bem, Deputada Mical. Deputado Roberto Costa. Ausente.
Deputado Vinícius Louro. Ausente. Deputado Wendell Lages. Ausente.
Votação encerrada. Projeto de Lei aprovado com 29 votos favoráveis e 13
ausentes. Se ninguém for contrário, aprovamos a redação final e vamos
encaminhar para a sanção. Conto como todos os votos favoráveis dentre
os presentes. Redação final aprovada. Senhores Deputados, temos aqui
agora apenas decretos de estado de calamidade dos municípios. Eu pediria
que nós apreciássemos tal como a última Sessão todos de uma vez só,
dado o adiantado da hora, para que nós não tenhamos que apreciar aqui
vários decretos individualmente. Nós precisaríamos aí, se fossemos fazer,
assim mais uma hora, uma hora e meia de sessão. Então nós temos decretos
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de reconhecimento de estado de calamidade pública dos seguintes
municípios: Colinas, Timon, Lago dos Rodrigues, Carolina, Magalhães de
Almeida, Bom Jesus das Selvas, Alcântara, Esperantinópolis, Santa Luzia
do Paruá, Conceição do Lago Açu, Rosário, Mata Roma e Santa Inês.
Iniciando a votação. Nós podemos fazer a votação objetivamente para que
possamos concluir a Sessão. Deputado Adelmo Soares. Ausente. Deputado
Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Senhor Presidente, voto
a favor e quero aqui dizer que a Prefeita de Rosário entrou em contato
comigo pedindo apoio, que foi prontamente atendida pela a nossa
Assembleia. E dizer da importância que é. Essa questão é importante
porque os municípios só vêm receber os recursos federais ou Emendas
Parlamentares federais com essa preocupação da Assembleia Legislativa.
Eu sei que hoje nós temos alguns outros pedidos de outros prefeitos e
todos eles, no meu caso, o gargalo não está na Assembleia Legislativa. De
fato está ainda em um trâmite, na burocracia que os próprios prefeitos
estão calando para fazer isso, porque precisa dessa aprovação nas Câmaras
municipais. Eu me lembro que nós aqui votamos o primeiro, que foi de
Bacabal, há duas semanas atrás. Então eu peço a organização de todos os
prefeitos no Estado do Maranhão, que vote, mesmo como aqueles que não
tem ainda alguma articulação dos seus deputados federais ou que ainda
estejam dormindo no ponto, vamos dizer assim. Faço aqui esse pedido
para todos os prefeitos que se organizem e entrem em contato com a
Assembleia Legislativa, para que a gente possa votar isso o mais rápido
possível, porque vocês vão precisar dessa autorização pra receber esses
recursos. Recursos, como testagem que estão vindo aí de Emendas
Parlamentares. Este recurso agora está sendo transferido pelo Governo
federal. Então é importante que os prefeitos se organizem e entrem em
contato com a Assembleia Legislativa, porque eu tenho certeza que todos
nós vamos ter o prazer de aprovar esses decretos. Muito obrigado, Senhor
Presidente, voto a favor.

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

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Voto a favor,
Senhor Presidente, porque entendo que, neste momento, precisamos dar
todas as condições para que os prefeitos, as prefeituras realmente possam
receber esses recursos e, consequentemente, possam atender os munícipes.
A favor, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Ariston. Deputado Arnaldo Melo. Ausente. Deputado
Carlinhos Florêncio. Ausente. Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, eu só
queria para o senhor observar para mim se Magalhães de Almeida está aí,
Presidente, nessa relação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Está sim.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – A favor, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– E quando vi, lembrei de V. Excelência.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Foi generoso. O
senhor é meu amigo.

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 – Pela
aprovação, Senhor Presidente.

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

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO – Pela
aprovação, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Dra. Helena Duailibe. Daqui a pouco eu chamo de novo.
Deputada Dra. Thaiza Hortegal. Ausente. Deputado Duarte Júnior.
Ausente. Deputado Edivaldo Holanda.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Pela
aprovação, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Edson Araújo.

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

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

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS – Senhor
Presidente, eu creio que é um momento delicado em relação a isso aí. Eu
sou a favor desse projeto de lei. E quero dizer a todos, em relação a nossa
região, que nesse período eu tive que sair do isolamento para fazer uma
vistoria no hospital do Município de Pindaré, onde eu convidei a Defensoria
Pública, a OAB. Eu quero até agradecer em nome da defensora pública
Roberto Bastos, os defensores Walace e Isabele aqui da cidade de Santa
Inês e os vereadores que denunciaram, o Antônio Cabeça Branca e a Caçula.
De fato, a gente, vistoriando o hospital, viu que a situação do hospital é
bem crítica mesmo. Até mesmo em depoimento dos funcionários que não
tinha nenhuma estrutura para enfrentar esse vírus que está atentando a
todos aqui, deixando todos preocupados. Então como responsável por
essa região, eu tenho acompanhado e pretendo também fazer vistoria em
outros hospitais aqui da nossa região. Eu voto a favor, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Fernando Pessoa.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Senhor
Presidente, Santa Filomena está inclusa aí?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Acho que não, Deputado. Vou ver aqui. Está não, Deputado Fernando.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Senhor
Presidente, eu voto pela aprovação. E peço para Bráulio ver se consegue
incluir na próxima sessão Santa Filomena.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA BRÁULIO
MARTINS - Deputado Fernando, eu já olhei em meu e-mail Santa
Filomena. Como a Comissão se reuniu quinta-feira, não deu tempo ainda
de encaixar, mas, com certeza, na próxima reunião, Santa Filomena vai
estar lá para a Comissão de Constituição e Justiça analisar, depois vem
para o Plenário votar.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO

- Deputado Glalbert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor
Presidente, eu voto a favor. E fica só o meu registro que a prefeita Vianey
me ligou lá de Santa Inês pedindo apoio a esse projeto. O Deputado Felipe
bem sabe das dificuldades que está tendo lá e também na região. Santa Inês
é o polo e atende praticamente toda região ali. E a gente sabe das necessidades
que tem de receber recursos federais e até estaduais para amenizar a
problemática que os nossos hospitais estão tendo. Então só fazer esse
registro e dizer que acompanho e voto favorável a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Hélio Soares.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Presidente, por
gentileza, poderia olhar se Turiaçu está nessa relação e São Pedro da Água
Branca, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Não estão, Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Então já peço a
Bráulio incluir na próxima sessão se for possível.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- O Bráulio vai verificar se os prefeitos solicitaram e aí, eles tendo solicitado
e apresentado aquela documentação mínima necessária, nós vamos pedir
ao Deputado Ricardo que já inclua na reunião da CCJ para que possamos
apreciar na próxima sessão.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Voto pela
aprovação, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Marcos Caldas.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – Senhor
Presidente, voto a favor do projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Mical Damasceno.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Meu
Presidente, eu quero, antes de aprovar, aqui parabenizar o Othelino José,
que a nossa amiga Ana Paula postou hoje que está aniversariando. Agora
há pouco eu olhei perto de V. Ex.ª. Então aproveito para parabenizar o
Othelino José. Eu voto SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Muito obrigado. Ele está bem aqui do meu lado. Deputado Neto
Evangelista. Deputado Othelino Neto. Meu voto é SIM. Deputado Pará
Figueiredo.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Paulo Neto.

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

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

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu voto SIM,
Senhor Presidente, principalmente o projeto de calamidade aqui do
Município de Timon, assim como todos os outros municípios do Maranhão
que passam realmente por uma grande dificuldade nesse momento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Ricardo Rios.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS – Pela aprovação
dos projetos, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Voto pela aprovação
do projeto, 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 Vinícius Louro. Ausente. Deputado Roberto Costa. Ausente.
Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Na
mesma linha pela aprovação dos projetos anteriores. Tanto para o Estado
do Maranhão, como São Luís, Ribamar, Bacabal, os outros municípios, é
a mesma recomendação e a mesma atenção. Não vamos votar contra; pelo
contrário, vamos votar a favor; mas pedir a atenção dos prefeitos que não
se escondam atrás da calamidade pública para desviar o dinheiro público,
para se locupletar do dinheiro público. Nós estamos atentos, fiscalizando.
E também solicitar às câmaras municipais que fiquem atentas, que fiscalizem,
que os vereadores também fiscalizem esse recurso público que, com certeza,
dá para salvar vidas. E eu não posso esconder atrás da calamidade pública
para desviar o erário público, o dinheiro público. E, Presidente, só na fala
anterior, o Deputado Rafael Leitoa respeito como parlamentar e como
líder do Governo, mas falando de coração, as distribuições dos kits da
cloroquina, que ele falou que é desde março, não identificamos nenhum
paciente que recebeu kits de cloroquina, kits do Governo desde de março.
Algumas pessoas foram medicadas e receberam essa medicação, mas já
estavam entubadas na UTI. Hoje vou fazer inclusive uma pesquisa, uma
enquete para que nós possamos identificar se o governo do Estado está
dizendo que, desde de março, já estava distribuindo esses kits. As pessoas
estavam nas Upas, nos hospitais, voltaram para casa e não recebiam esses
kits. Hoje mesmo, já deixei registrado que oito pessoas foram em busca
desses kits, mas não tiveram sucesso. Inclusive tive a curiosidade e a
preocupação de perguntar a algumas dessas pessoas se elas tinham a
prescrição médica, a receita medica: “Deputado Wellington, eu tenho a
receita médica. Eu tenho a prescrição. Já fui em busca, inclusive agora há
pouco, mas não encontrei nem em UPA e nem em hospital”. Então chamar
a atenção do governo do Estado, do Secretário de Saúde, advogado Carlos
Lula, para que possam dar atenção a esse kits nas Upas, nos hospitais e,
principalmente porque a informação que foi passada é de que esse kits já
estavam disponibilizados desde março. Nós não temos essa informação,
não confirmamos essa informação, e a população do Estado do Maranhão
precisa ter essa informação de forma correta. Presidente, por mais uma
vez, o meu voto é SIM. Deputado Rafael Leitoa está pedindo a palavra,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Wendell Lages. Deputado Zé Gentil. Deputado Zé Inácio.
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O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Senhor Presidente,

pela aprovação conjunta com todos os decretos. Senhor Presidente, como
vai ser a nossa última participação, eu quero, com a sua permissão,
aproveitar para fazer um convite aos Deputados, um convite aos
maranhenses que estão nos acompanhando pelas redes sociais da
Assembleia, acompanhando esta sessão remota, e dizer que, no dia 21, na
próxima quinta-feira, às 18 horas, na Rádio Difusora FM, no programa
Ponto e Vírgula, estará presente fazendo uma análise de conjuntura falando
de política, falando sobre economia, sobre a pandemia, nosso Presidente,
Luís Inácio Lula da Silva. O Presidente Lula falará para os maranhenses, na
quinta-feira, assim como fez, na quarta-feira passada, o nosso candidato a
Presidente Fernando Haddad, que falou para todas as regiões do nosso
Estado através de um... rádio que estava interligada ao Sistema Difusora,
ele falou para mais de 50 rádios. Essa é a expectativa que nós temos na
entrevista que o Presidente Lula dará na próxima quinta-feira. Finalizo
agradecendo ao Sistema Difusora, agradecendo aos profissionais que fazem
o programa Ponto e Vírgula e sei que nós, Deputados, vários Deputados
são ouvintes assíduos do programa Ponto e Vírgula que tem uma grande
audiência em todo o território maranhense. Então, quero convidar todos os
Deputados e a população maranhense de um modo em geral para ouvir o
nosso Presidente Lula, na próxima quinta-feira, dia 21, às 18 horas, no
programa Ponto e Vírgula. Muito obrigado pela permissão e pela tolerância
do tempo, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zé Inácio, eu irei acompanhar atentamente a entrevista do ex-
presidente Lula, vou convidar e fazer um convite especial à Deputada
Mical Damasceno para acompanhar também. Deputado Zé Gentil? Aliás,
o Deputado Zé Gentil já votou. Deputado Zito Rolim?

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM - Presidente, eu sei a
angústia e as dificuldades que os Prefeitos estão passando neste momento.
Portanto, eu voto SIM pelo projeto. Eu quero também parabenizar o
Othelino José e dizer a ele que, se não fosse a pandemia, estaríamos aí, só
que ele saiu mais cedo. Forte abraço.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Obrigado, Deputado. Ele está aqui me olhando com a cara de pidão,
querendo almoçar. Estou vendo aqui a Deputada Helena levantando a mão
e o Deputado Rafael também o fez. Eu vou já chamá-los, só um instante.
Deputado Roberto Costa?

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Essa é a pauta
dos municípios em estado de calamidade?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Isso.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Eu quero votar
SIM e fazer um destaque também que a nossa ex-colega, a Deputada
Vianey, que hoje é Prefeita de Santa Inês, fez uma solicitação para que a
gente pudesse também dar essa aprovação, porque a situação de Santa
Inês é muito crítica hoje no Maranhão em relação ao coronavírus. A situação
municipal já estrangulou, o hospital regional de lá também já chegou ao seu
ponto máximo, mas o governo está ampliando o número de leitos em Santa
Inês, levando inclusive o atendimento do hospital regional de Santa Inês.
Eu quero aproveitar, Presidente, eu estou em Bacabal desde a semana
passada e a nossa situação não é fácil aqui. O hospital regional de Bacabal
já está estrangulando os atendimentos, o hospital municipal nosso já tem
cerca de 30 pessoas internadas e o Prefeito está ampliando o número de
leitos, mas nós recebemos, nesse final de semana, uma visita muito feliz
para todos nós, bacabalenses, por uma solicitação nossa, a Doutora Carla
Trindade, Secretária Adjunta de Saúde. Ela veio por orientação do
Governador Flávio Dino e do Secretário Lula para avaliar inclusive o
hospital de campanha que o Prefeito Edvan Brandão está montando aqui
na cidade de Bacabal. O Prefeito Edvan tinha solicitado também ao

Governador respiradores, e a Carla já trouxe para cá três novos respiradores
que vão ser montados em três leitos de UTI. Durante essa semana, chegarão
mais três leitos de UTI para a cidade de Bacabal, para o hospital de
campanha municipal que o Prefeito Edvan Brandão está fazendo. Então,
nós estamos aqui numa luta muito intensa, porque a situação não está fácil,
pois a gente sabe que o interior do estado começou a ser atingido fortemente
por essa pandemia, mas nós estamos fazendo a nossa parte aqui,
acompanhando o Prefeito, dando o suporte e mantendo o contato direto
com o Secretário Lula que está dando o suporte. A gente sabe da dificuldade
hoje que a estrutura do Estado vive, mas nós estamos tendo contato direto
com ele e eu queria agradecer inclusive pela atenção que nós temos aqui na
cidade de Bacabal da estrutura do Estado no sentido de buscar soluções
para atender a nossa população. O meu voto é SIM a todo o estado de
calamidade dos municípios.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Adelmo Soares? Ausente. Deputada Andreia Martins Rezende?
Ausente. Deputado Ariston? Ausente. Deputado Arnaldo Melo? Ausente.
Deputado Carlinhos Florêncio? Ausente. Deputada Detinha? Ausente.
Deputado Dr. Leonardo Sá? Ausente. Deputado Dr. Yglésio?

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Presidente, estou
aqui, já baixaram a televisão em casa, eu voto a favor dos decretos e
aproveito para parabenizar o Deputado Wellington pelo que ele levantou
durante o projeto de sua autoria em relação às fake news no estado. Na
minha casa, tenho sido vítima disso aí, desse espalhador de fake news, mas
a gente tem certeza de que em breve os órgãos competentes e as autoridades
competentes também irão tomar providências. Muito obrigado.

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

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE - Eu
voto a favor, pois acho que nesse momento nossa preocupação é muito
grande não só para o grande político por todas as sedes e municípios. Eu
queria também aproveitar para dar entrada numa indicação para que o
Governador utilize e faça inaugurar o Hospital Regional de Viana porque
aquela região de Viana, Matinha e adjacências com outro hospital terá
realmente um apoio muito grande. Então, falta pouca coisa e a gente quer
uma atenção especial do Secretário de Saúde para que coloque em
funcionamento o Hospital de Viana para melhorar o atendimento. A nossa
preocupação é muito grande com essa rede especial do interior.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Doutora Thaiza Hortegal? Ausente. Deputado Duarte Júnior?
Ausente. Deputado Fábio Macedo? Ausente. Deputado Neto Evangelista?
Ausente. Deputado professor Marco Aurélio? Ausente. Deputado Vinícius
Louro? Ausente. Deputado Wendell Lages? Ausente. Eu fiquei de ceder a
palavra ao Deputado Rafael. Aprovado todos com 28 votos a favor, 14
ausentes. Vai para promulgação. Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Só para esclarecer
ao Deputado Wellington que eu não falei que esse kit está sendo distribuído
desde março, eu falei que o protocolo pelos médicos da Secretaria de Saúde
está sim, em alguns casos, utilizado desde março. O que o Estado fez agora
foi organizar de uma forma mais sintética, até porque esse debate médico,
a gente tem que deixar para os médicos, eles que têm que fazer o debate
acerca do efeito dessa medicação. Alguns médicos criam receita, outro
receitam. Eu quis colocar, Deputado Wellington, não que esses kits estão
sendo distribuídos desde março, mas que essa medicação está na rede
estadual de saúde desde março, inclusive o Secretário Carlos Lula trabalha
diuturnamente, não só pelas questões da medicação, que é obrigação do
Estado fornecer e que já tem na rede há muito tempo, mas pela ampliação
dos leitos de UTI na capital e no interior. Agora mesmo, na capital, irá abrir
o hospital de campanha, importante acompanhar, V.Ex.ª que gosta muito
de frequentar, de visitar as unidades, o funcionamento e o atendimento
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deles, porque digo, se não fossem esses leitos de UTI, se o Governador
Flávio Dino não tivesse aberto em abril, aqui em Timon, nós teríamos um
número maior de óbitos. Estão servindo, estão curando vidas, como foi o
caso da dona ... final de semana, pois isso que é importante, curar vidas,
curar pessoas, e salvar vidas... ter uma solução para isso, a solução é
isolamento social. Esse debate sobre medicamentos, infelizmente, quem
não está trazendo é a maior liderança política deste país, que é o presidente,
não respeitando o isolamento social, não respeitando o protocolo dos
médicos e, principalmente, as pesquisas. Agora foi divulgada a eficácia de
uma vacina, nos Estados Unidos, mas, talvez, pela ineficiência do Governo
Federal, o Brasil está no último lugar na fila para poder adquirir essas
vacinas. Então acho que a pauta tem que ser essa e não essa pauta da
medicação. Esse debate, a gente deixa para os médicos.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA BRÁULIO
MARTINS - Senhor Presidente, antes de o senhor encerrar a votação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Vou promulgar aqui a medida provisória, a Lei 11.260.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA BRÁULIO
MARTINS – Antes de o senhor promulgar, eu queria fazer uma observação
sobre esses pedido de reconhecimento de calamidade. Nós temos um
vídeo que vou postar no grupo aqui dos Deputados, mandar em formato
de Word e formato de PDF para meu e-mail particular e para o institucional,
e há prefeitos e município que... foto inclusive dentro de carro que não tem
como poder tramitar um processo desses. Então, tem que observar o
mínimo de rigor para a gente poder tramitar. Eu vou postar no grupo as
observações, os endereços para o Deputado acompanhar e, qualquer coisa,
pode me acionar que a gente vai priorizar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Este alerta é importante, Bráulio, até porque é um documento que vai
atestado por todo Legislativo estadual e tem que cumprir o mínimo de
formalidade, não dá para fazer um improviso como realmente teve um
caso em que tiraram fotos de documentos usando o celular, aí não dá para
tramitar na Assembleia Legislativa do Estado com esse nível de
informalidade. Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, vou promulgar
agora a Medida Provisória nº 306, de 03 de março de 2019, a Lei 11.260. A
medida provisória foi convertida em lei de 18 de maio de 2020, e altera a
Lei 10.765, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a criação do
Grupo Operacional de Tributação, Arrecadação, Fiscalização e
Administração Tributária do Estado do Maranhão e o Plano de Carreiras,
Cargos e Salários e dá outras providências. Faça-se saber que o Governador
do Estado do Maranhão, Dr. Flávio Dino, adotou Medida Provisória n.º
306, de 03 de março de 2020, que Assembleia Legislativa do Estado aprovou
e eu, Deputado Othelino Neto, Presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão, 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, promulga
a seguinte lei: Ficam excluídas as classes A e B, referências 1 a 6 dos
anexos 1, 4 e 7 da Lei 10.765. Manda, portanto, a todas as autoridades a
quem o conhecimento e a execução da presente lei pertencerem que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A
Senhora Primeira Secretária da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão a faça imprimir, publicar e correr. Plenário Nagib Haickel do
Palácio Manuel Beckman, 18 de maio de 2020. Senhores Deputados, ao
final da nossa sessão, quero fazer um registro rápido da importância desse
projeto de lei que aprovamos e que vamos encaminhar para a sanção do
Excelentíssimo Senhor Governador, que combate as fake news,
estabelecendo multas para quem produzi-las e divulgá-las. Impressionante,
mas nós temos muitos casos de fake news, assuntos absurdos que expõem
as pessoas, as vidas das pessoas. Por incrível que pareça, até um Deputado
federal de outro estado, que não é o Maranhão, outro dia divulgou uma
fake news que não era relativa à pandemia, mas que atingia diretamente a
Assembleia Legislativa do Maranhão. Esse Deputado federal publicou

nas redes dele que os Deputados do Estado do Maranhão recebiam 18
salários por ano, o que é uma grande mentira, uma autêntica fake news. Eu
tomei a providência de desmentir evidentemente, mandei inclusive para
ele pedir ao Deputado federal Juscelino Filho que o conhece, que levasse
a nossa mensagem, o nosso lamento em razão dessa fake news. Mas,
voltando às questões de pandemia, todos os dias saem notícias de fake
news, mentiras sobre a pandemia. Essas mentiras atingem a todos, seja de
um lado, como de preferência políticos, ou de outro. Portanto, esse é um
passo importante para que possam ser punidas as pessoas que divulgarem
fake news. Agradeço a presença de todos. Nada mais havendo a tratar,
declaro encerrada a presente Sessão.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO

GABINETE DO PREFEITO

Ofício n.º 031/2020-GP

São Roberto (MA), 18 de maio de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
OTHELINO NOVA ALVES NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
São Luís/MA
Ref.: Decreto de Calamidade Pública

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa
Excelência, o Decreto nº 006/2020 que decretou estado de calamidade
pública no Município de São Roberto/MA, para fins de reconhecimento,
nos termos do art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Atenciosamente,

RAIMUNDO GOMES DE LIMA
Prefeito Municipal

MENSAGEM Nº 006 DE 30 DE ABRIL DE 2020.

A Sua Excelência o Senhor
OTHELINO NOVA ALVES NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
São Luís/MA

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação dessa augusta
Assembleia Legislativa do Estado, com a brevidade que a matéria requer, o
que passo a relatar.

Em atenção ao disposto no art. 65 da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, solicita
a Vossa Excelência o reconhecimento de estado de calamidade pública com
efeitos até 31 de dezembro de 2020, em decorrência da pandemia da
COVID-19 declarada pela Organização Mundial da Saúde, para os fins
exclusivos previstos nos incisos I e II do artigo 65 da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000 - LRF, com a consequente dispensa do atingimento
dos resultados fiscais e a limitação de empenho previsto no art. 9º, bem
como suspensão da contagem dos prazos e disposições estabelecida nos
artigos 23 e 31, todos da Lei Complementar nº 101/2000, para o Município
de São Roberto/MA.

O Brasil passa por um momento de extrema vulnerabilidade social
e econômica em razão da rápida disseminação global do COVID-19. Os
dados apresentados pelo Governo Federal informam que a pandemia vem
se alastrando em território nacional com índices alarmantes. Há uma
expectativa alarmante de incidência de novos casos de contaminação da
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população brasileira e no Estado do Maranhão, em especial, na Capital
São Luís, com maior número de casos.

Cite-se que até o dia 17 de maio de 2020, o número de casos
confirmados no Estado do Maranhão é de 13.238. Em âmbito nacional já
foram 16.118 mortes e os números continuam a crescer de forma rápida.

A Organização Mundial de Saúde - OMS declarou, em 30 de
janeiro de 2020, que a contaminação pelo novo coronavírus configura
“emergência de saúde pública de interesse internacional”.

Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a classificação de
pandemia, o que significa que a doença manifestada pelo novo coronavírus,
conhecida como COVID-19, atingiu diversos continentes do planeta, com
transmissão sustentada entre as pessoas.

Antes do reconhecimento oficial de epidemia global, o Ministério
da Saúde já havia declarado emergência em saúde pública de importância
nacional - ESPIN em decorrência da infecção humana pelo coronavírus,
por meio da Portaria nº 188/GM/MS, de 03de fevereiro de 2020.

Diante da gravidade do tema, foi editada a Lei Federal nº 13.979,
de 06 de fevereiro de 2020, dispondo sobre medidas que poderão ser
adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional, decorrente do coronavírus, objetivando a proteção da
coletividade, impondo diversas providências para restrição de circulação
de pessoas.

No âmbito do Estado do Maranhão, o Poder Executivo editou o
Decreto nº 35.677, de 21 de março de 2020, alterado pelos Decretos nºs
35.714, de 03 de abril de 2020, e 35.73, de 11 de abril de 2020, estabelecendo
medidas temporárias no estado para enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do coronavírus, bem como decretando situação de
emergência em todo o Estado do Maranhão por conta da pandemia do
coronavirus, em razão da necessidade urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de
evitar a disseminação da doença.

Alguns Municípios do Estado do Maranhão, notadamente aqueles
com casos registrados de COVID-19, vêm adotando medidas semelhantes
com o objetivo de prevenção da doença e proteção às comunidades locais.

Diante da gravidade decorrente da pandemia, mostra-se evidente
que os impactos a serem observados na sociedade vão muito além da
questão de saúde pública, afetando, diretamente, a economia como um
todo, com redução das atividades de produção, transporte, consumo e
serviço. A expectativa é que haja uma redução no Produto Interno Bruto -
PIB mundial em 2020.

O impacto inicial com a abrupta diminuição nas importações de
produtos pela China gerou uma queda em todas as bolsas de valores do
mundo. A proliferação do vírus no continente europeu contribuiu ainda
para agravar a crise econômica mundial, gerando dúvidas e incertezas nos
mercados.

As medidas necessárias para proteção da população contra o
vírus, notadamente a redução de interações sociais, fechamento temporário
de estabelecimentos comerciais e industriais, com a manutenção dos
trabalhadores em suas residências, ensejam evidente desaceleração na
produção, circulação e consumo de bens, comprometendo todo o ciclo da
cadeia econômica, com grave reflexo na capacidade de arrecadação de tributos
pelo Estado.

Assim, haverá a necessidade de realizar gastos extraordinários e
urgentes, não previstos no orçamento, para aquisição de materiais e
prestação de serviços relacionados à área de saúde, visando conter a
disseminação do vírus pela população.

Não por outro motivo, o Congresso Nacional aprovou o Projeto
de Decreto Legislativo nº 88/2020, reconhecendo, para os fins do disposto
no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2020, a
ocorrência do estado de calamidade pública, com efeito até 31 de dezembro
de 2020.

Nesse cenário de profunda insegurança nos mercados e inequívoca
tendência de redução nas receitas e elevação das despesas do Município, a
realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de
resultado primário e nominal estabelecidas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias do Município de São Roberto para o ano de 2020,

importando limitação de empenho e movimentação financeira necessária
para fazer frente à adoção das políticas públicas essenciais, inclusive com
relação ao combate à proliferação do coronavírus e atendimento aos
enfermos.

Diante do quadro de pandemia do novo coronavirus, dos reflexos
sociais, econômicos e de saúde pública, e ainda da necessidade de atuação
dos Poderes do Estado do Maranhão para proteção de todos os
maranhenses, venho solicitar a Vossas Excelências o reconhecimento e
declaração do estado de calamidade pública, para os fins exclusivos
previstos nos incisos I e II do art. 65 da Lei Complementar Federal nº101,
de 04 de maio de 2000, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, com a
consequente dispensa do atingimento dos resultados fiscais e a limitação
de empenho prevista no art. 9º, bem como suspensão da contagem dos
prazos e disposições estabelecidas nos artigos 23 e 31, todos da Lei
Complementar Federal nº 101, de 04de maio de 2020.

RAIMUNDO GOMES DE LIMA
Prefeito Municipal

DECRETO N° 006, DE 30 DE ABRIL DE 2020.

Decreta estado de calamidade pública, para os fins
do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 04 de
maio de 2000, em razão da grave crise de saúde
pública decorrente da pandemia do Coronavírus
(COVID-19), e suas repercussões nas finanças
públicas no Município de São Roberto, e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO/MA, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial
de Saúde (OMS), no dia de 11 de março de 2020, como pandemia do Novo
Coronavírus COVID-19;

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos
à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município de
São Roberto;

CONSIDERANDO a edição pela União Federal da Lei nº 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020, que prevê medidas de enfrentamento de emergência
de saúde pública do presente surto de COVID-19;

CONSIDERANDO a necessidade de intensificar as medidas de
enfrentamento ao Coronavírus previstas pelo Decreto n° 04/2020 e Decreto
n° 05/2020.

CONSIDERANDO as vedações impostas nos artigos 22 e 23 da
Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, quando extrapolados os limites
prudencial e total de despesas de pessoal, que impede as contratações
necessárias, caso seja necessária, ao reforço de equipes que atuam no
enfrentamento da pandemia;

CONSIDERANDO a necessidade de afastar a exigência de
demonstração de adequação e compensação orçamentárias, em relação à
criação/expansão de programas públicos, previstas nos artigos 14, 16 e 17
da LRF, durante a emergência em Saúde Pública de importância nacional e
o estado de calamidade pública decorrente de COVID-19, para atender às
medidas de enfrentamento do contexto de calamidade gerado pela
disseminação de COVID-19.

CONSIDERANDO o disposto no art. 65 da LRF, suspendendo
a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas em seus artigos 23,
31 e 70, bem como dispensando o atingimento dos resultados fiscais e a
limitação de empenho prevista no art. 9°, na ocorrência de calamidade
pública reconhecida, no caso dos Estados e Municípios, pelas Assembleias
Legislativas, enquanto perdurar a situação;

CONSIDERANDO a sua repercussão nas finanças públicas em
âmbito nacional, conforme reconhecido pelo Governo Federal ao enviar a
Mensagem n° 93/2020 ao Congresso Nacional, para os fins do art. 65 da
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Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal);

CONSIDERANDO, por fim, todos os esforços de reprogramação
financeira que serão empreendidos para ajustar as contas municipais,
objetivando manter a regularidade da prestação dos serviços públicos e, ao
mesmo tempo, intensificar as ações para o enfrentamento da grave crise de
saúde pública que vem se instalando em São Roberto, em razão da COVID-
19.

DECRETA:

Art. 1° Fica decretado “estado de calamidade pública” no Município
de São Roberto, em razão do agravamento da crise de saúde pública
decorrente da pandemia de doença infecciosa viral, respiratória, causada
pelo novo Coronavírus (COVID-19) e suas repercussões nas finanças
públicas municipais, e para os fins do art. 65, da Lei Complementar n°
101/2000.

Art. 2° Ficam as autoridades competentes do município
autorizadas a adotar medidas excepcionais necessárias para combater à
disseminação do Coronavírus (COVID-19) no âmbito do município de
São Roberto.

Art. 3º O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem
governamental enviada à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
o reconhecimento do estado de calamidade pública, para os fins do art. 65,
da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito de São Roberto, Estado do Maranhão, 30 de

abril de 2020.

RAIMUNDO GOMES DE LIMA
Prefeito Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO

GABINETE DA PREFEITA

Ofício n.º 041/2020 - GPPR

Exmo.
Sr. Othelino Nova Alves Neto
Deputado Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Nesta
Assunto: Pedido de Reconhecimento da situação de Calamidade Pública
em saúde decretada pelo município de Porto Rico do Maranhão-MA,
através do Decreto Municipal nº 167/2020.

Ilustre Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, com os devidos cumprimentos à V. Exa., venho consubstanciada
no artigo 65 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), SOLICITAR à Vossa Excelência e aos demais
pares, os bons préstimos de conferir o reconhecimento de Estado de
Calamidade Pública no Município de Porto Rico do Maranhão/MA,
motivado e justificado pela ocorrência da situação de pandemia decorrente
do Coronavírus (COVID-19), declarada pelo Decreto Municipal n.º 167,
de 05 de maio de 2020, com a consequente atribuição das exceções dispostas
na LRF, dentre elas a suspensão da contagem dos prazos e das disposições
estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70 do diploma legal, bem como com a
dispensa do alcance dos resultados fiscais previstos na Lei Orçamentária
Anual - LOA/2020, e da limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei
Complementar n.º 101/2000.

Com efeito, vivemos sob a égide de pandemia internacional
ocasionada pela infecção humana pelo Coronavírus (COVID- 19), declarada
pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março do corrente ano, com
impactos que extrapolam a saúde pública e afetam a economia global como

um todo e poderão, conforme algumas estimativas, levar a uma queda de
até 2% (dois por cento) no Produto Interno Bruto (PIB) mundial em 2020.

Neste sentido, é inconteste que no Brasil as medidas para
enfrentamento dos efeitos da enfermidade gerarão um natural aumento de
dispêndios públicos, sejam eles na esfera federal, estadual ou municipal,
nunca antes previstos. Tanto isso é verdade que, apenas para fins de início
do combate da COVID-19, a União já abriu crédito extraordinário na Lei
Orçamentária Anual no importe de mais de R$ 5 (cinco) bilhões, conforme
Medida Provisória n.º 924, de 13 de março de 2020.

Vê-se, portanto, que a emergência do surto do Coronavírus
(COVID-19) como calamidade pública gerará efeitos na economia nacional,
estadual e, não poderia ser diferente, na municipal, com esmorecimento da
trajetória de recuperação econômica que vinha se construindo e consequente
diminuição significativa da arrecadação da União, Estados e Municípios.

Nesse cenário de tamanha incerteza, mas com inequívoca tendência
de decréscimo de receitas e elevação das despesas do Município de Porto
Rico do Maranhão, os mecanismos de contingenciamento exigidos
bimestralmente pelo art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal poderão
inviabilizar, entre outras políticas públicas essenciais do Município, o
próprio combate à enfermidade geradora da calamidade pública em apreço.

Por tal razão, em atenção ao permissivo contido no art. 65 da Lei
de Responsabilidade Fiscal, é importante que se utilize, excepcionalmente,
da medida lá prevista, no sentido de que, reconhecida a calamidade pública
pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, e enquanto esta
perdurar, o Município de Porto Rico do Maranhão-MA seja dispensado
do alcance dos resultados fiscais e da limitação de empenho prevista no
art. 9º da mencionada Lei Complementar.

Ante todo o exposto, o reconhecimento pela Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, da ocorrência do Estado de Calamidade Pública
declarada através do Decreto Municipal n.º 167, de 05 de maio de 2020,
em função da pandemia do Coronavírus (COVID-19), com casos
comprovados em nosso município (até o momento temos 13 casos
confirmados), viabilizará o funcionamento do nosso município, com o fim
de atenuar os efeitos negativos para a saúde pública e para a economia
municipal.

Respeitosamente, renovamos nossos protestos de estima e apreço
a esta Casa Legislativa.

Porto Rico do Maranhão (MA), 14 /05/ 2020.
Atenciosamente,

Tatyana Andrea Mendes Sereno
Prefeita de Porto Rico do Maranhão/MA

DECRETO Nº 167, DE 05 DE MAIO DE 2020.

Dispõe sobre regras de funcionamento de atividades
econômicas e do serviço público, suspensão das aulas,
regula o ingresso de pessoas e transporte terrestre e
marítimo e outras atividades no Município de Porto
Rico do Maranhão em razão da prevenção e combate
a COVID-19, prorrogando o Decreto Municipal nº
165 de 20.04.2020, respectivamente, consubstanciado
na Portaria nº 188/2020 do Ministério da Saúde e
Decretos Estaduais nº 35.672, 35.677, 35.713, 35.714,
35.731, 35.745, 35.746 e 35.784 e dá outras
providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO
MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
que lhe conferem a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria n° 188, de 03 de
fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana
pelo novo Coronavírus, o que exige esforço conjunto de todo o Sistema
Único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências, bem a
adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos;
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CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS)

declarou, em 11 de março do corrente ano, o estado de pandemia de
COVID-19;

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de
março de 2020, e o Senado Federal, em 20 de março de 2020, reconheceram
a existência de calamidade pública para os fins do artigo 65, da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

CONSIDERANDO que o Município de Porto do Rico do
Maranhão elaborou o Plano Municipal de Contingência, e que a situação
demanda medidas urgentes de prevenção, controle, e contenção de riscos,
danos e agravos à saúde pública, com o objetivo de conter a disseminação
da doença em âmbito municipal;

CONSIDERANDO os Decretos Estaduais nº 35.672, de 19 de
março de 2020, que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre as
medidas de calamidade pública em saúde pública de importância
internacional e suas alterações, bem como Decretos Estaduais posteriores
e vigentes;

CONSIDERANDO que em razão do Poder de Polícia a
Administração Pública pode condicionar e restringir o exercício de liberdades
individuais e o uso, gozo e disposições da propriedade, com fins de ajustá-
los aos interesses coletivos e ao bem estar social da população, em especial
para garantir o direito à saúde e redução do risco de doença, como a que
ocorre em decorrência da pandemia de COVID-19;

CONSIDERANDO a avaliação diária sobre a evolução acentuada
da curva de crescimento de novos casos no Estado do Maranhão, e sobre
o perfil da população atingida segundo dados da Secretaria Estadual de
Saúde, e ainda imprevisibilidade da evolução da pandemia, o que exige
bastante prudência;

CONSIDERANDO, a necessidade de disciplinar, no âmbito do
Município de Porto Rico do Maranhão as regras, procedimentos e medidas
de funcionamento das atividades econômicas e públicas diante da epidemia
enfrentada, bem como a ingresso de pessoas provenientes de regiões com
alto grau de infecção pelo COVID-19 via transporte terrestre interestadual
e intermunicipal, bem como via transporte marítimo, que atracam nos
portos e rampas de acesso marítimos no Município;

CONSIDERANDO, por fim, o que jaì foi determinado nos
Decretos Municipais nº 159, 160, 161, 162, 163, 164 e 165.

CONSIDERANDO que nos últimos dias foi registrado um
considerável aumento do fluxo de pessoas oriundas de outros municípios
maranhenses para casa lotérica em Porto Rico do Maranhã/MA para
buscarem o recebimento dos benefícios federais destinados aos carentes,
formando grandiosas e demoradas filas na porta do estabelecimento,
desrespeitando as normas sanitárias vigentes, situação que ampliou
sobremaneira o potencial de contaminação da COVID-+19;

CONSIDERANDO a ocorrência de notificação de casos
confirmados de contaminação por COVID-19, no município de Porto
Rico do Maranhão/MA

DECRETA

Art. 1º. Fica declarada situação de calamidade pública, em todo o
território do Município de Porto Rico do Maranhão -MA, para fins de
prevenção e enfrentamento à COVID-19 (Doença Infecciosa Viral -
COBRADE 1.5.1.1.0) conforme Instrução Normativa n° 02, de 20 de
dezembro de 2016, do Ministério da Integração Nacional.

Art. 2°. Para o enfrentamento da situação de calamidade ora
declarada, ficam estabelecidas as seguintes medidas:

I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas físicas e
jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de justa
indenização, nos termos do art. 5º, inciso XXV, da Constituição Federal,
do art. 15, inciso XIII, da Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de 1990,
e do art. 3°, inciso VII, da Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

II - fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens
e serviços necessários ao enfrentamento da calamidade, nos termos do art.
24, inciso IV, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 4° da Lei
Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Art. 3º. Ficam prorrogados e acrescidos procedimentos preventivos
de emergência adotados pelo Poder Executivo do Município de Porto Rico
do Maranhão e seus servidores, até o dia 31 de maio de 2020.

Art. 4º. Fica mantida a prática do distanciamento social, como
forma de evitar a transmissão comunitária da COVID-19 e proporcionar o
achatamento da curva de proliferação do vírus no Município de Porto
Rico do Maranhão, até disposição em contrário.

Art. 5º. Fica mantido, em todo o Município de Porto Rico do
Maranhão, o uso massivo e obrigatório de máscaras de proteção,
descartáveis, caseiras ou reutilizáveis, como medida não farmacológica
destinada a contribuir para a contenção e prevenção da COVID-19, infecção
humana causada pelo Coronavírus (SARS - Co V-2):

I - para uso de transporte coletivo e privado compartilhado entre
pessoas;

II - para acesso a todos os estabelecimentos comerciais;
III - para o desempenho das atividades em repartições públicas e

privadas.
Art. 6º. Podem permanecer em atividade (abertos) os

estabelecimentos comerciais de serviços essenciais previstos em Decretos
Estaduais e Municipais anteriores, sendo EXCLUSIVA responsabilidade
dos proprietários:

I – fornecer máscaras, ainda que de pano (tecido), para todos os
funcionários, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) a contar da publicação
deste decreto;

II - controlar a lotação do estabelecimento:
a) de 1 (uma) pessoa a cada 3 (três) metros quadrados do

estabelecimento, considerando o número de funcionários e clientes;
b) organizar filas com distanciamento de 2 (dois) metros entre as

pessoas, por meio de marcação no solo ou uso de balizadores, interna e
externamente, se necessário;

c) controlar o acesso de entrada;
d) controlar o acesso de apenas 1 (um) representante por família;
e) manter a quantidade máxima de 2 (duas) pessoas por guiche/

caixa em funcionamento;
III - manter a higienização interna e externa dos estabelecimentos

com limpeza permanente;
IV – definir atendimento intercalado pelos funcionários, mediante

escalas, quando possível;
V – adotar, sempre que possível, modalidade de entregas a

domicílio.
VI - adotar o monitoramento diário de sinais e sintomas dos

colaboradores/empregados, e na hipótese de suspeita de gripe ou covid-
19, deve ser enviado o colaborador/empregado para casa, sem prejuízo de
sua remuneração, informando imediatamente à Secretaria Municipal de
Saúde e/ou Vigilância Epidemiológica Municipal;

Art. 7º. Restaurantes e lanchonetes continuam podendo atender
ao público, cumprindo obrigatoriamente com os seguintes requisitos, sob
pena de fechamento compulsório e imediato:

I - lotação de 50% (cinquenta por cento) da capacidade do local;
II - reduzir número de mesas e manter distanciamento mínimo de

2 (dois) metros entre cada mesa;
III - suspender a utilização do sistema de buffet (self service),

adotando práticas de servir aos clientes sem estes terem acesso aos utensílios
de uso coletivo e filas;

IV - fornecer máscaras, ainda que de pano (tecido), para todos os
funcionários, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) a contar da publicação
deste decreto;

V - determinar o uso pelos funcionários de tocas e máscaras no
manuseio de alimentos e utensílios;

VI - fornecer álcool em gel ou álcool 70% (setenta por cento) ou
local para higienização das mãos com sabão para todos os usuários;

VII - higienizar copos, pratos e talheres da maneira correta;
VIII - os empregados que manipularem itens sujos, como restos

de alimentos sempre deverão fazer uso de luvas;
IX - manter a higienização interna e externa dos estabelecimentos

com limpeza permanente;
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X - dispor de detergentes e papel toalha nas pias;
XI - higienizar os sanitários constantemente e dispor de sabonete

líquido, papel toalha e lixeiras.
XII - organizar filas com distanciamento de 2 (dois) metros entre

as pessoas, por meio de marcação no solo ou uso de balizadores, interna e
externamente, se necessário;

XIII – definir atendimento intercalado pelos funcionários, mediante
escalas, quando possível;

XIV - adotar, sempre que possível, modalidade de entregas a
domicílio.

XV - Adotar o monitoramento diário de sinais e sintomas dos
colaboradores/empregados, e na hipótese de suspeita de gripe ou covid-
19, deve ser enviado o colaborador para casa, sem prejuízo de sua
remuneração, informando imediatamente à Secretaria Municipal de Saúde
e/ou Vigilância Epidemiológica Municipal;

Art. 8º. Fica PRORROGADO o fechamento de bares até o dia 31
de maio de 2020, determinado no Decreto nº 165, de 20 de abril de 2020,
sendo autorizado somente a comercialização de produtos para consumo
em domicílio, mediante retirada no balcão ou entregas, observando todas
as regras de higiene e etiqueta determinadas pela Organização Mundial da
Saúde e Ministério da Saúde, sendo EXCLUSIVA responsabilidade dos
proprietários:

I - fornecer máscaras, ainda que de pano (tecido), para todos os
funcionários, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) a contar da publicação
deste decreto;

II - controlar a organização de filas com distanciamento de 2 (dois)
metros entre as pessoas, por meio de marcação no solo ou uso de
balizadores, interna e externamente, se necessário;

III - manter a higienização interna e externa dos estabelecimentos
com limpeza permanente;

IV - definir atendimento intercalado pelos funcionários, mediante
escalas, quando possível;

V - Adotar o monitoramento diário de sinais e sintomas dos
colaboradores/empregados, e na hipótese de suspeita de gripe ou covid-
19, deve ser enviado o colaborador para casa, sem prejuízo de sua
remuneração, informando imediatamente à Secretaria Municipal de Saúde
e/ou Vigilância Epidemiológica Municipal;

Art. 9º. Os estabelecimentos comerciais de serviços não
considerados como essenciais continuam podendo exercer suas atividades
de atendimento ao público, observando as seguintes regras:

I – fornecer máscaras, ainda que de pano (tecido), para todos os
funcionários, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) a contar da publicação
deste decreto;

II - controlar a lotação do estabelecimento:
a) de 1 (uma) pessoa a cada 3 (três) metros quadrados do

estabelecimento, considerando o número de funcionários e clientes;
b) organizar filas com distanciamento de 2 (dois) metros entre as

pessoas, por meio de marcação no solo ou uso de balizadores, interna e
externamente, se necessário;

c) controlar o acesso de entrada;
d) controlar o acesso de apenas 1 (um) representante por família;
e) manter a quantidade máxima de 2 (duas) pessoas por guichê/

caixa em funcionamento;
III - manter a higienização interna e externa dos estabelecimentos

com limpeza permanente;
IV – definir atendimento intercalado pelos funcionários, mediante

escalas, quando possível;
V – adotar, sempre que possível, modalidade de entregas a

domicílio.
VI - Adotar o monitoramento diário de sinais e sintomas dos

colaboradores/empregados, e na hipótese de suspeita de gripe ou covid-
19, deve ser enviado o colaborador para casa, sem prejuízo de sua
remuneração, informando imediatamente à Secretaria Municipal de Saúde
e/ou Vigilância Epidemiológica Municipal;

§ 1º O horário de atendimento deveraì iniciar às 8h (oito horas),
podendo se estender atéì às 18h (dezoito horas), independentemente da
autorização constante em alvaráì.

§ 2º Fica permitido ao comércio em geral, varejista e atacadista a
operar pelo sistema de entrega em domicilio durante segunda a sábado,
sendo imprescindível a adoção de medidas de higiene, de prevenção e
enfrentamento a COVID-19.

Art. 10. Fica estabelecido que as instituições bancárias e lotéricas
que poderão manter atendimento presencial de usuários, desde que
observado:

I - lotação máxima de 1 (uma) pessoa a cada 3 (três) metros
quadrados;

II - marcação no solo ou uso de balizadores das filas com
distanciamento de 02 (dois metro) entre as pessoas, dentro e fora do
estabelecimento;

III - manter a higienização interna e externa dos estabelecimentos
com limpeza permanente.

IV – o monitoramento diário de sinais e sintomas dos colaboradores/
empregados, e na hipótese de suspeita de gripe ou covid-19, deve ser
enviado o colaborador para casa, sem prejuízo de sua remuneração,
informando imediatamente à Secretaria Municipal de Saúde e/ou Vigilância
Epidemiológica Municipal.

§ 1º Cabe às instituições a que se refere o caput deste artigo o
controle de acesso de clientes a fim de que sejam evitadas aglomerações, no
interior ou no exterior do estabelecimento.

§ 2º É dever da instituição organizar filas, quando houver, inclusive
com a marcação no solo ou adoção de balizadores.

Art. 11. Permanece SUSPENSA até 31 de maio de 2020 a realização
de todos os eventos públicos ou particulares, de qualquer natureza, a
concessão de licenças ou alvarás, feiras em locais abertos e fechados,
banhos em rios, as atividades poliesportivas realizados no ginásio municipal,
quadras, praças e povoados, bem como, a realização de cultos/missas em
igrejas, podendo as igrejas e templos permanecerem abertas.

Art. 12. Fica mantida a PROIBIÇÃO de concentração e
permanência em espaços públicos de usos coletivo como quadras, praças,
campos de bola, parques e rios ou privados como casa de eventos ou
shows até 31 de maio de 2020.

Art. 13. Segue determinação de sistema de escala de trabalho, a ser
definido no âmbito de cada Secretaria Municipal, a exceção dos servidores
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, imunossuprimidos
(independentemente da idade), portadores de doenças crônicas, gestantes
e lactantes, que deverão permanecer em trabalho remoto.

§ 1º As secretarias deverão adotar as seguintes regras, no prazo de
24h (vinte e quatro horas) a contar da publicação deste decreto, aleìm de
outras determinadas pela Organização Mundial da Saúde e Ministério da
Saúde:

I - fornecer máscaras e álcool em gel ou local para higienização das
mãos com sabão para os servidores;

II – manter os sanitários constantemente higienizados e dispor de
sabonete líquido, papel toalha e lixeiras;

III – manter a higienização interna e externa das secretarias com
limpeza permanente;

IV - organizar filas para atendimento ao público com distanciamento
de 2 (dois) metros entre as pessoas, por meio de marcação no solo ou uso
de balizadores, interna e externamente, se necessário;

V – adotar o monitoramento diário de sinais e sintomas dos
colaboradores/servidores, e na hipótese de suspeita de gripe ou covid-19,
deve ser enviado o colaborador/servidor para casa, sem prejuízo de sua
remuneração, informando imediatamente à Secretaria Municipal de Saúde
e/ou Vigilância Epidemiológica Municipal.

§ 2º Confirmada a infecção ou a suspeita de contaminação pela
COVID-19 ou outra doença, o servidor será imediatamente afastado de
suas atividades laborais, devendo, posteriormente, fazer as comprovações
necessárias junto a Administração Pública, sem prejuízo de sua remuneração.

§ 3º. Ficam suspensos por tempo indeterminado as férias e licenças
estatutárias passíveis de gozo oportuno dos servidores públicos municipais
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que atuam nos serviços, públicos de saúde, bem como daqueles que, pela
natureza dos serviços, não possam sofrer solução de continuidade sem
prejuízo para a população, circunstância que deve ser analisada pelo titular
da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 14. Fica mantido a SUSPENSÃO das aulas presenciais dos
alunos de escola pública e privada até 31 de maio de 2020, alterando
previsão no Decreto Municipal nº 161, de 03 de abril de 2020.

Art. 15. Ficam PRORROGADAS até 31 de maio de 2020,
conforme disposições no Decreto Municipal nº 165, de 20 de abril de
2020:

I - as barreiras sanitárias implementadas nas vias, rodovias e portos;
II - a SUSPENSÃO da entrada de veículos terrestres na

circunscrição municipal, quais sejam vans, micro-ônibus, ônibus e similares,
utilizados para transporte coletivo de pessoas;

III - a SUSPENSÃO da entrada de embarcações via acesso marítimo
na circunscrição municipal, utilizados para transporte de pessoas, que
sejam provenientes de outros municípios e Estados;

IV – a SUSPENSÃO da venda e/ou comércio de mercadorias/
utensílios praticadas em domicílio por viajantes, prática costumeira na
circunscrição municipal.

Art. 16. Fica PERMITIDO – com restrições – até 31 de maio de
2020 a entrada de embarcações utilizadas para transporte de pescados e
mercadorias que partem dos portos e atracadouros do município e à eles
retornam via acesso marítimo na circunscrição municipal, bem como as
que sejam provenientes de outros Municípios e Estados, sendo estas
últimas somente para rápido atracamento, carga e descarga de pescados,
com retorno IMEDIATO à porto de origem, observando todas as regras
de higiene determinadas pela Organização Mundial da Saúde e Ministério
da Saúde, de modo a não prejudicar a distribuição e comercialização de
pescados e ao abastecimento da população.

Parágrafo primeiro – Todos os tripulantes das embarcações recém-
chegadas, provenientes de outros Municípios e Estados, deverão
obrigatoriamente utilizar máscaras enquanto permanecerem na
circunscrição municipal.

Parágrafo segundo – O parágrafo anterior também se aplica a
todos os pescadores e funcionários responsáveis pelo recebimento do
pescado.

Parágrafo terceiro – Fica limitado a circulação em ambientes
urbanos e rurais, bem como, públicos e privados, de tripulantes de
embarcações não locais por motivos fúteis.

Art. 17. Para atendimento dos fins deste Decreto, poderão ser
adotadas as seguintes medidas:

I - isolamento, assim considerado a separação de pessoas e bens
contaminados, transportes e bagagens no âmbito intermunicipal,
mercadorias e outros, com o objetivo de evitar a contaminação ou a
propagação do Coronavírus;

II - quarentena, assim considerada restrição de atividades ou
separação de pessoas suspeitas de contaminação das demais que não
estejam doentes, ou ainda bagagens, contêineres, animais e meios de
transporte, no âmbito de sua competência, com o objetivo de evitar a
possível contaminação ou a propagação do Coronavírus;

III- determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas;
e) tratamentos médicos específicos;
IV - Estudo ou investigação epidemiológica;
§ 1º. As pessoas com quadro de Coronavírus (COVID-19),

confirmado laboratorialmente ou por meio de quadro clínico-epidemiológico,
nos termos definidos pelo Ministério da Saúde, devem obrigatória e
imediatamente permanecer em isolamento domiciliar mandatório, não
poderão sair do isolamento sem liberação explícita da equipe de saúde do
Município de Porto Rico do Maranhão/MA.

Art. 18. Havendo descumprimento das medidas estabelecidas
neste decreto, as autoridades competentes deverão apurar as práticas das

infrações administrativas, conforme o caso previsto nos incisos VII, VIII,
X, XXIX, XXXI do art. 10 da Lei Federal nº 6.437 de 20 de agosto de
1977, bem como o ilícito penal previsto no art.268 do Código Penal.

§ 1º Sem prejuízo da sanção penal legalmente prevista, o
descumprimento das regras disposta nesse decreto enseja a aplicação das
sanções administrativas abaixo especificada, prevista na Lei Federal nº
6.437 de 20 de agosto de 1977:

I - Advertência;
II - Multa;
III - Interdição parcial ou total do estabelecimento.
§ 2º As sanções previstas no parágrafo anterior serão aplicadas

pela Secretária Municipal de Saúde, ou por quem essa delegar competência,
nos moldes do art. 14 da Lei Federal nº 6.437 de 20 de agosto de 1977.

§3º Na aplicação das sanções previstas neste decreto, o infrator
será notificado da infração cometida, devendo suspendê-la imediatamente;
persistindo sua prática o infrator será autuado, com aplicação de multa, a
ser recolhida ao erário municipal pelo sistema bancário ou outro que o
substitua, ainda que provisoriamente, podendo apresentar à Secretaria
Municipal de Saúde, se quiser, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas,
defesa quanto à infração cometida.

Art. 19. A tramitação dos processos referentes a assuntos
vinculados a este Decreto dar-se-á em regime de urgência e prioridade, em
todos os órgãos e entidades do Poder Executivo.

Art. 20. A fiscalização das medidas determinadas por esse decreto
serão realizadas pela Vigilância Sanitária, Secretarias Municipais,
Procuradoria Geral do Município e Polícia Militar.

Art. 21. Todas as dúvidas referente as normas contidas nos Decretos
Municipais de enfretamento a COVID-19, serão respondidas,
exclusivamente:

I - Pelo e-mail da Secretaria Municipal de Saúde:
secsauportorico@hotmail.com;

II - Telefone da Ouvidoria Municipal: (98) 9 8518-5304;
III - Telefone da Secretária Municipal de Saúde – Sra. Rosileia

Moreira: (98) 9 8412-1688;
Art. 22. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação

e produzirá seus efeitos a partir do dia 05 de maio de 2020, vigendo o
estado de calamidade por 90 (noventa) dias, podendo os efeitos do art. 1º
serem prorrogados pela permanência da situação de calamidade ou
revogados se cessada a situação calamitosa, ficando mantidos os
regramentos dispostos nos Decretos anteriores, revogadas as disposições
em contrário.

Art. 23. As determinações desse decreto poderão ser revistas a
qualquer tempo, tornando-se mais rígidas, de acordo com a situação
epidemiológica do Município, por ato do Chefe do Poder Executivo,
enquanto durar o estado de calamidade.

Art. 24. Este Decreto entra em vigor aÌs 00:00 do dia 05 de maio
de 2020, revogando disposições contrárias.

PUBLIQUE-SE. COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PORTO RICO

DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, AOS CINCO DIAS
DO MÊS DO MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.

Tatyana Andrea Mendes Sereno
Prefeita de Porto Rico do Maranhão/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO

MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 026/2020.

Ao Exmoº  Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão
São Luis - MA.
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Assunto: Encaminhamento de Decreto de Calamidade Pública

Senhor Presidente,

Utilizamo-nos do presente expediente para encaminhar às este
Parlamento Estadual o Decreto Municipal nº 014/2020, de 31 de março de
2020, “que DECLARA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PUìBLICA
EM TODO O MUNICIPIO PARA FINS DE MEDIDAS
COMPLEMENTARES SOBRE PREVENC’AÞO AO CONTAìGIO
PELO NOVO CORONAVIìRUS (COVID-19)” no Município de Santa
Filomena do Maranhão-MA. Para fins de reconhecimento nos termos
impostos  pelo art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Sem mais para o momento, antecipamos votos de elevada
consideração.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Filomena, Estado do
Maranhão, em 14 de maio de 2020.

Idan Torres Chaves

DECRETO Nº 014/2020 DE 31 DE MARÇO DE 2020.

DECLARA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE
PUìBLICA EM TODO O MUNICIPIO PARA FINS
DE MEDIDAS COMPLEMENTARES SOBRE
PREVENCAO AO CONTAIGIO PELO NOVO
CORONAVIìRUS (COVID-19)

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO
MARANHÃO, no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica do
Município,

CONSIDERANDO O DECRETO LEGISLATIVO N. 88 DE
2020, DE CALAMIDADE PUìBLICA DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA;

CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ART. 65 DA LEI
COMPLEMENTAR N. 101, DE 4 DE MAIO DE 2000, LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL;

CONSIDERANDO O DECRETO N. 35.672 DE 19 DE
MARÇO DE 2020 DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, QUE DECLARA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE
PUìBLICA;

CONSIDERANDO O DECRETO N. 13 DE 24 DE MARC’O
DE 2020, QUE DISPOÞE SOBRE MEDIDAS DE PREVENC’AÞO
AO CONTAìGIO PELO NOVO CORONAVIìRUS (COVID-19) NO
AMBITO DA ADMINISTRAC’AÞO PUìBLICA;

CONSIDERANDO OS DADOS TEìCNICOS RECEBIDOS E
PELO ALTO RISCO DE CONTAMINAC’AÞO;

CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ESTABELECER
MEDIDAS DE PREVENC’AÞO E DE INSTALAC’OÞES DE ROTINAS
NOS PRONTO ATENDIMENTOS;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica declarado estado de calamidade pública em todo o
município para fins de medidas complementares sobre prevenção ao
contagio e enfrentamento ao vírus COVID-19.

Art. 2º - Ficam estabelecidas as seguintes medidas emergenciais
para o enfrentamento da situação de calamidade e a prevenção da
transmissão do novo NOVO CORONAVIìRUS (COVID-19):

I – poderão ser requisitados bens ou serviços de pessoas naturais
e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de justa
indenização, nos termos do art. 5, inciso XXV, da Constituição Federal, do
art. 15, inciso XIII, da Lei Federal n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, e
do art. 3, inciso VII, da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

II – fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens
e serviços necessários ao enfrentamento da calamidade, nos termos do art.

24, inciso IV, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 4 da Lei
Federal n. 13.979. de 6 de fevereiro de 2020;

a) enquanto perdurar a situação de calamidade, as empresas ora
licitantes ficam desobrigadas de apresentar a documentação exigida pela
Lei 8.666/93, firmando para tanto, termo de compromisso;

Parágrafo Único – o termo de compromisso disposto na alínea “a”
do presente inciso, estabelece a obrigatoriedade das empresas em apresentar
a documentação em comento tão logo cessada a situação de calamidade;

III – ficam suspensas as férias dos profissionais de saúde, bem
como dos similares, em todo o município;

Art. 3º - Os casos omissos e as eventuais exceções aÌ aplicação
deste Decreto serão definidos em Decretos posteriores.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA

FILOMENA DO MARANHÃO, em 31 de março de 2020.

Idan Torres Chaves

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.612.546/0001-66

MENSAGEM Nº 012/2020 de 19 de Maio de 2020.

Exmo. Sr. Presidente
Exmos. Srs. Vereadores
Assunto: Decreto nº 013/2020

Trata-se de Decretos Municipais, que visam estabelecer medidas
de proteção à população e combate e enfrentamento ao corona vírus
(COVID-19).

A relevância destes decretos é inquestionável, haja vista que traça
metas e ações que impactarão diretamente no combate à pandemia do
COVID-19 em nosso município.

Nesse diapasão, faz-se necessário a anuência desta Casa de Leis,
para dar maior e melhor conotação às medidas adotadas até o presente
momento, o que a torna indispensável para o bem da própria comunidade.

Em face da exigência legal e da inarredável relevância social nela
contida, requer dos ilustres parlamentares o seu crivo de credibilidade,
preferencialmente por unanimidade, à presente proposição, possibilitando,
assim, o pleno desenvolvimento das funções sociais da Municipalidade no
enfrentamento à pandemia do COVID-19.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO
GRAJAÚ, ESTADO DO MARANHÃO, aos 19 dias do mês de Maio de
2020.

JOÃO GONÇALVES DE LIMA FILHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 013/2020 - De 06 de abril de 2020

Declara Situação de Calamidade Pública, estabelece
o regime de quarentena no Município de Itaipava do
Grajaú, e define outras medidas para o
enfrentamento da pandemia decorrente do
Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.

JOÃO GONÇALVES DE LIMA FILHO, Prefeito do Município
de Itaipava do Grajaú, Estado do Maranhão, no uso de sua competência
legal, e

CONSIDERANDO a situação epidemiológica mundial e brasileira
e a declaração de situação de PANDEMIA pela Organização Mundial de
Saúde – OMS em 11 de março de 2019;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
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saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus
responsável pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020,
da Presidência da República, que regulamenta a Lei no 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades
essenciais;

CONSIDERANDO a necessidade de adequação no âmbito
municipal do disposto no artigo 65 da Lei Complementar federal no 101,
de 4 de maio de 2000;

DECRETA:

Art. 1º Fica decretada situação de calamidade pública no Município
de Itaipava do Grajaú, Estado do Maranhão, para enfrentamento da
pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19), de importância
internacional.

Art. 2º Como medida de enfrentamento da situação de calamidade
pública de que trata este decreto, os órgãos da Administração Pública
Municipal, mediante provimento administrativo de seus titulares, poderão
reorganizar suas rotinas internas mediante a adoção:

I – de escalas de revezamento de seus respectivos empregados
públicos, bem como de eventuais reorganizações internas que se façam
necessárias;

II – de remoção de ofício de empregados públicos, em caráter
temporário.

III – de afastamento de empregados públicos, sem prejuízo de
seus vencimentos, desde que não comprometam a execução das atividades
essenciais e de natureza continuada.

Art. 3º Em consonância com o Decreto n.º 10.282 de 20 de março
de 2020, do Governo Federal, fica determinada a imediata suspensão de
atendimento ao público por todos os estabelecimentos de comércio e de
serviços não essenciais à população do Município, por 15 (quinze) dias
contados de 24 de março de 2020.

§ 2º Constituem atividades essenciais à população do Município,
sem prejuízo das previstas no Decreto n.º 10.282 de 20 de março de 2020,
do Governo Federal, as que forem prestadas nos seguintes segmentos de
comércio e serviços e, conforme o caso, com as seguintes especificações:

I – estabelecimentos de fornecimento de refeições, estando vedado,
sob qualquer forma, o ingresso do consumidor no estabelecimento, inclusive
para os estabelecimentos localizados fora do perímetro urbano;

II – supermercados, mercearias, quitandas, padarias, açougues e
assemelhados, devendo tais estabelecimentos obrigatoriamente definirem
horários especiais para o atendimento presencial aos consumidores que se
encontram no grupo de risco de contágio do COVID-19, vedado, sob
qualquer forma:

a) o consumo de gêneros e produtos alimentícios no interior do
estabelecimento;

III – bancos, observadas as seguintes medidas:
a) organização de filas externas ao estabelecimento de forma a

evitar a aglomeração de pessoas, observada a distância de 1,50 (um metro
e cinquenta centímetros) entre um cliente e outro;

IV – lotéricas e demais correspondentes bancários, com organização
de filas externas ao estabelecimento de forma a evitar a aglomeração de
pessoas, observada a distância de 1,50 (um metro e cinquenta centímetros)
entre um cliente e outro;

V – transportadoras, armazéns, depósitos e distribuidoras de gás
liquefeito de petróleo, lojas de construção civil, oficinas de veículos
automotores, transporte público, bancas de jornal, “pet shops”, empresas
de terceirização de serviços de segurança, limpeza e manutenção, construção
civil; e

Art. 4º A fiscalização do cumprimento do disposto neste decreto,
bem como ao Decreto nº 010/2020, de 02 de abril de 2020, ambos do
Executivo Municipal, competirá aos agentes públicos da fiscalização e de
posturas do município.

Parágrafo único. - Qualquer cidadão poderá realizar denúncia do
descumprimento do disposto neste decreto, como também dos demais, e

os órgãos públicos municipais atentarão, em caso de descumprimento
deste destes, ao disposto nos artigos 268 e 330 do Código Penal, se a
infração não constituir crime mais grave.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Itaipava do Grajaú, Estado do

Maranhão, aos 06 (Seis) dias do mês de abril de 2020 (dois mil e vinte).

JOÃO GONÇALVES DE LIMA FILHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE PERITORÓ
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ nº 01.612.537/0001-75

Rua da Prata s/nº, Centro - CEP: 65.418-000 – Peritoró – MA

Oficio nº 035/2020- GPMP

Peritoró-MA, 19 de maio de 2020.

Ao Excelentíssimo Senhor;
OTHELINO NOVA ALVES NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Assunto: Reconhecimento do Decreto Municipal de Estado de Calamidade
Pública no Município de Peritoró-MA.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos diante do disposto no
art. 65 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal) informar que o Município de Peritoró decretou
estado de calamidade pública através do Decreto Municipal n° 012/2020,
de 11 de maio de 2020, visando adotar medidas emergenciais de
enfrentamento da pandemia do COVID-19.

Para tanto, submetemos o supracitado decreto, cópia em anexo,
ao legislativo estadual visando a ratificação de nosso instrumento normativo.

Sem mais, agradeço a atenção dispensada e reitero protestos de
elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

JOZIAS LIMA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 012/2020, DE 11 DE MAIO DE 2020.

Declara Estado de Calamidade Pública em todo o
território do Município de Peritoró-MA, para fins de
prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo
novo Coronavírus - COVID-19, e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PERITORÓ, ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso IV, do
artigo 86 da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial
de Saúde, como pandemia do COVID-19 (novo Coronavírus);

CONSIDERANDO o agravamento da crise de saúde pública em
decorrência da pandemia de doença infecciosa viral respiratória, causada
pelo novo coronavírus (COVID-19), declarada pela Organização Mundial
da Saúde - OMS, que afeta todo o sistema Inter federativo de promoção e
defesa da saúde pública, estruturado que dispõem sobre as medidas
temporárias e emergenciais de prevenção ao contágio do novo coronavírus
(COVID-19); nacionalmente por meio do Sistema Único de Saúde -SUS;

CONSIDERANDO sua repercussão nas finanças públicas em
âmbito nacional, conforme reconhecido pelo Governo Federal, quando do
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envio, ao Congresso Nacional, da Mensagem nº 93/2020, para os fins do
art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000(Lei de Responsabilidade
Fiscal-LRF);

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 8.666/1993,
que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui
normas para licitação e contratos da Administração Públicas e dá outras
providências;

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal nº 13.979, de
06.02.2020, bem como todos os Decretos Municipais já expedidos, que
dispõem sobre as medidas temporárias e emergenciais de prevenção ao
contágio do novo coronavírus (COVID-19), e dá outras providências;

CONSIDERANDO, ainda, o Decreto Estadual nº 35.672, de
19.03.2020, que declarou estado de calamidade pública, em razão da grave
crise de saúde pública que decorem da existência de casos suspeitos e já
confirmados de contaminação pela COVID-19 e no Estado, e suas
repercussões nas finanças públicas do Estado do Maranhão, assim como
os Decretos nº 35.660/35.677/35.682, que dispõem de complementação
legal e regulamentação de atividades e medidas de combate ao COVID-19;

CONSIDERANDO que o agravamento dessa crise impõe, entre
outros, o aumento de gastos públicos e a ampliação das medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública, já declarado de importância
internacional, decorrente do novo coronavírus; e

CONSIDERANDO todos os esforços de reprogramação
financeira que serão empreendidos para ajustar as contas municipais,
objetivando manter a regularidade da prestação dos serviços públicos e, ao
mesmo tempo, intensificar as ações para o enfrentamento da grave crise de
saúde pública que vem se instalando em Peritoró, em razão do COVID-19;

CONSIDERANDO a confirmação de diversos casos do COVID-
19 em tão pouco tempo e seu aumento exponencial no território
Peritoroense;

CONSIDERANDO que, em razão do Poder de Polícia, a
Administração Pública pode condicionar e restringir o exercício de liberdades
individuais, com vistas a ajustá-las aos interesses coletivos e ao bem-estar
social da comunidade, em especial para garantir o direito à saúde e a
redução do risco de doença e de outros agravos.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica decretado Estado de Calamidade Pública no Município
de Peritoró, Estado do Maranhão, para fins de prevenção e enfrentamento
da pandemia decorrente da COVID-19 (novo Coronavírus), nos termos
do artigo 8º do inciso VI da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012.

§ 1º - Considerando a situação de disseminação rápida do COVID-
19, em decorrência do desastre classificado como Doenças infecciosas
virais - 1.5.1.1.0 - Classificação e Codificação Brasileira de Desastre -
COBRADE, e com objetivo de proteger a população, deverão as autoridades
públicas, os servidores e os cidadãos adotarem todas as medidas e
providências necessárias para fins de prevenção e de enfrentamento à
pandemia causada pelo mencionado vírus, observado o disposto neste
Decreto e nos Decretos anteriores, notadamente o de nº 008/2020 e 011/
2020.

§ 2º Em caso de descumprimento das medidas previstas nos
Decretos vigentes, as autoridades competentes devem apurar as eventuais
práticas de infrações administrativas previstas no artigo 10 da Lei Federal
nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, bem como dos crimes previstos nos
arts. 267 e 268 do Código.

Art. 2º - Para o enfrentamento do estado de calamidade em saúde
pública ora declarados, ficam estabelecidas as seguintes medidas:

I - nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, e do art. 4° da Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços
necessários ao enfrentamento da calamidade;

II – a requisição bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas,
hipótese em que será garantido o pagamento posterior de justa indenização,
nos termos do art. 5°, inciso XXV, da Constituição Federal, do art. 15,

inciso XIII, da Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, e do art.
3°, inciso VII, da Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020;

III - a convocação de servidores que estejam no gozo de férias,
licenças ou em regime de cedência ao retorno de suas atividades, nos órgãos
ou nas entidades que, por sua natureza ou em razão do interesse público
desenvolvam atividades de indispensável continuidade, como as unidades
de saúde, assistência social, defesa civil, arrecadação, fiscalização (e outras)
e, sem prejuízo de outras atividades (a juízo dos respectivos dirigentes), as
quais deverão ser priorizadas com as medidas emergências de higiene e
assepsia.

Art. 3º - A Prefeitura Municipal conta com o apoio da Polícia
Militar e da Guarda Civil Municipal para ajudar em desfazer/dispersar
aglomerações de pessoas, sendo permitido o uso da força necessária e
proporcional para cumprimento do disposto neste Decreto e nos anteriores,
notadamente o 011/2020, podendo lavrar o correspondente Termo
Circunstanciado ou apresentar os infratores à autoridade policial
correspondente, conforme legislação vigente.

Art. 4º. Fica o Município de Peritoró autorizado a remanejar
servidores entre Secretarias Municipais, 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.

Parágrafo único - Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada
a convocar, por meio de portaria, os servidores de outras Secretarias
Municipais para exercerem as atividades relacionadas ao enfrentamento
do COVID-19, pelo período de 15 dias podendo ser prorrogado por igual
período.

Art. 5º - As regras dispostas neste Decreto poderão ser alteradas,
conforme a estabilização do contágio do COVID-19, com objetivo de
flexibilizar a norma.

Art. 6º - Fica autorizada a realização de despesas, inclusive com
dispensa de licitação, para a contratação de profissionais e pessoas jurídicas
da área de saúde, aquisição de medicamentos e outros insumos, nos termos
do art. 4º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Art. 7º - Considerar-se-á abuso do poder econômico a elevação de
preços, sem justa causa, com o objetivo de aumentar, arbitrariamente, os
preços dos insumos e serviços relacionados ao enfrentamento do COVID-
19, sujeitando-se às penalidades previstas na legislação penal vigente.

Art. 8º - Cabe a todo cidadão Peritoroense a responsabilidade de
cumprir as restrições e condições do presente Decreto e nos anteriores em
vigência, conscientizando-se da higienização necessária, do isolamento
social, do cumprimento correto da quarentena, bem como da não circulação
em vias públicas e privadas de forma desnecessária, além de outras medidas
que forem necessárias para a contenção/erradicação do COVID-19.

Parágrafo único - Em caso de descumprimento das medidas
previstas neste Decreto e no Decreto 011/2020, a população deverá
comunicar às autoridades competentes para apuração das eventuais práticas
de infrações administrativas previstas no art. 10 da Lei Federal nº 6.437, de
20 de agosto de 1977, bem como dos crimes previstos nos arts. 267 e 268
do Código Penal.

Art. 9º - 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. 10 - Ficam os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal
autorizados a adotar medidas excepcionais necessárias para se contrapor à
disseminação do novo coronavírus (COVID-19), observada a legislação
vigente, em especial a Lei Federal nº 8.666/1993, o disposto neste Decreto
e, naquilo que não conflitar, o estabelecido no Decreto Municipal nº 011,
de 04 de maio de 2020.

Art. 11 - O Poder Executivo Municipal poderá, por meio de
Mensagem do Prefeito de Peritoró/MA, enviar à Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, solicitação do reconhecimento do estado de
calamidade pública, para fins do art. 65 da LRF.

Art. 12 - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, e
vigorará até 31 de dezembro de 2020 ou até a decretação de término do
contágio comunitário pelo NOVO CORONAVÍRUS – COVID-19 no
âmbito do Estado do Maranhão.
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Art. 13 – Ficam revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PERITORÓ,

ESTADO DO MARANHÃO, AOS 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE
2020.

JOZIAS LIMA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ

CNPJ Nº 01.612.336/0001-78
GABINETE DO PREFEITO

AV. DAYSE DE SOUSA, S/N°, CENTRO

OFICIO Nº 194/2020.

Maracaçumé – MA, 22 DE MAIO DE 2020

DE: FRANCISCO GONCALVES DE SOUZA LIMA - O PREFEITO
MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ/MA.
PARA: OTHELINO NETO – PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA.

Exmo. Sr. Presidente,

O Prefeito Municipal de Maracaçumé, FRANCISCO
GONÇALVES DE SOUZA LIMA,

tem a honra de encaminhar a Vossa Excelência e demais Pares, o
DECRETO Nº 06/2020 “Declara situação de calamidade pública
para fins de adoção de medidas de prevenção e contenção da pandemia
de coronaviìrus (COVID-19) em todo o município de Maracaçumé e
dá outras providencias”, de autoria do Poder Executivo desta
Municipalidade, devidamente apreciado, aprovado e reconhecido pela
Câmara de Vereadores, conforme Certidão/oficio em Anexo.

Portanto, solicitamos a Vossa Excelência e os nobres deputados
que compõem esse conceituado Parlamento, a apreciação e reconhecimento
pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
para que o referido Decreto, produza os seus efeitos legais no combate a
pandemia do Covid-19.

Cordialmente,

Francisco Gonçalves de Souza Lima
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 06 DE 26 DE MARCO DE 2020.

Declara Estado de Calamidade Pública em todo o
território do Município de Maracaçumé/MA, para
fins de prevenção e enfrentamento aÌ pandemia
causada pelo novo Coronaviìrus - COVID-19.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARACAÇUMÉ/MA,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e nos
termos do artigo 8°, inciso VI da Lei Federal no 12.608, de 10 de abril de
2012.

D E C R E T A:

Art. 1° Fica decretado Estado de Calamidade Pública no âmbito
do Município de Maracaçumé/MA, para fins de prevenção e de
enfrentamento aÌ pandemia causada pelo COVID-19 (novo Coronaviìrus),
nos termos do artigo 8°, inciso VI da Lei Federal no 12.608, de 10 de abril
de 2012.

§ 1° Considerando a situação de disseminação rápida do COVID-
19, em decorrência do desastre classificado como Doenças infecciosas
virais - 1.5.1.1.0 - Classificação e Codificação Brasileira de Desastre -
COBRADE, e com objetivo de proteger a população, deverão as autoridades
públicas, os servidores e os cidadãos adotarem todas as medidas e
providências necessárias para fins de prevenção e de enfrentamento aÌ
pandemia causada pelo mencionado vírus, observado o disposto neste
Decreto.

§ 2° Em caso de descumprimento das medidas previstas neste
Decreto, as autoridades competentes devem apurar as eventuais práticas
de infrações administrativas previstas no artigo 10 da Lei Federal n° 6.437,
de 20 de agosto de 1977, bem como dos crimes previstos nos arts 267 e
268 do Código Penal.

I - DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS:
Art. 2° Para enfrentamento da Calamidade Pública de importância

internacional decorrente do coronaviìrus, com base no que prevê o art. 3°
da Lei Federal n° 13.979, 6 de fevereiro de 2020, deverão ser adotadas,
entre outras, as seguintes medidas:

I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas;
e) tratamentos médicos específicos.
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver; e
VI - outras medidas e providências admitidas em direito.
Art. 3° Ficam estabelecidas pelo prazo de 15 (quinze) dias, a

contar da publicação deste Decreto, diante das evidências científicas e
análises sobre as informações estratégicas em saúde, podendo ser prorrogado
por iguais períodos, conforme Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de
2020 e Portaria n° 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde,
as seguintes medidas:

I - a proibição:
a) da realização de eventos e de reuniões de qualquer natureza, de

caráter público ou privado, incluídas excursões, cursos presenciais, e templos
de qualquer culto, com mais de 5 (cinco) pessoas, exceto reuniões de
governança para enfrentamento da epidemia no âmbito municipal;

b) de permanência e trânsito de pessoas em áreas de lazer e
convivência, pública ou privada, com objetivo de promover atividade
física, passeios, eventos esportivos, eventos de pescas e outras atividades
que envolvam aglomerações, entendendo-se por aglomeração para efeitos
deste Decreto, qualquer ajuntamento de pessoas em local onde não seja
respeitada a distancia mínima de 2 m (dois metros) entre as pessoas,
exceto quando necessário para atendimento de saúde, humanitário ou se
tratar de pessoas da mesma família que coabitam;

c) funcionamento de cinemas, teatros, bares, clubes, academias,
banhos/balneários, boates, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos
congêneres, com possibilidade de entrega e retirada de alimentos no próprio
estabelecimento; e

d) das atividades e dos serviços privados não essenciais e o
funcionamento de galerias de lojas e comércios, centros comerciais, aÌ
exceção de açougues, panificadoras, supermercados, caixas eletrônicos,
clínicas de atendimento na área da saúde, farmácias, consultórios
veterinários, postos de combustíveis, atacadistas, distribuidoras, oficinas
mecânicas, autopeças e serviços de manutenção, devendo observar as
obrigações dispostas no art. 4° deste Decreto.

e) transporte de passageiros por meio de van ou similares;
II - a suspensão:
a) do ingresso no território do Município de veículos de transporte,

público e privado, derivados do território internacional;
b) de participação em viagens oficiais, reuniões, treinamentos,

cursos, eventos coletivos ou qualquer atividade de servidor do Poder
Executivo; e



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                      TERÇA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2020 53
c) de cirurgias eletivas em unidades de saúde públicas.
Art. 4° As atividades não proibidas no art. 3°, deverão adotar, no

mínimo, as seguintes providências:
I - a realização de limpeza minuciosa diária de todos os

equipamentos, componentes, peças e utensílios em geral;
II - disponibilização de todos os insumos, como álcool líquido

70% (setenta por cento), luvas, mascaras e demais equipamentos
recomendados para a manutenção de higiene pessoal dos funcionários,
distribuidores e demais participantes da atividade, assegurando um
ambiente adequado para assepsia;

III - distância, mínima, de 2 m (dois metros) entre os funcionários
e clientes que utilizam das atividades do estabelecimento; e

IV - adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos e
alterações de jornadas, para reduzir fluxos, contatos e aglomerações de
trabalhadores.

Parágrafo único. Os funcionários que apresentarem sintomas
definidos como identificadores do COVID-19, deverão ser afastados das
atividades laborais e inseridos em regime de quarentena.

II - DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS NO AMBITO DA
ADMINISTRAC’AÞO PUìBLICA MUNICIPAL:

Art. 5° Os Secretários Municipais e os Dirigentes máximos das
entidades da Administração Pública Municipal adotarão as providências
necessárias para, no âmbito de suas competências:

I - limitar o atendimento presencial ao público apenas aos serviços
essenciais, observada a manutenção do serviço público, preferencialmente
por meio de tecnologias que permitam a sua realização a distância;

II - organizar as escalas de seus servidores, empregados e estagiários
de modo a reduzir aglomerações e evitar circulação desnecessária no âmbito
das repartições, de modo a desempenhar as suas atividades,
preferencialmente, por meio de teletrabalho, sempre que possível,
dispensando-os do comparecimento presencial, sem prejuízo de suas
remunerações ou bolsas-auxiìlio; e

III - determinar que as empresas prestadoras de serviços
terceirizados procedam ao levantamento de quais são os seus
empregados que se encontram no grupo de risco para avaliação da
necessidade de haver suspensão ou a substituição temporária na
prestação dos serviços desses terceirizados.

§ 1° Os servidores deverão obedecer os expedientes de
teletrabalho, devendo atender os mesmos padrões de desempenho
funcional, sob pena de ser considerado antecipação de férias, conforme
§ 2°.

§ 2° Para servidores e empregados públicos que não detém
condições de atuação em teletrabalho, mediante decisão da chefia
imediata, seráì concedida antecipação de férias, pelo período efetivo
em que estiver afastado de suas atividades.

Art. 6° Fica autorizada a convocação de servidores que estejam
no gozo de férias, licenças ou em regime de cedência ao retorno de suas
atividades, na Secretaria Municipal da Saúde.

Art. 8° Ficam suspensas pelo prazo de 15 (quinze) dias, a
contar de 16 de março de 2020, podendo ser prorrogadas por iguais
períodos, as atividades educacionais em todas as instituições das redes
de ensino pública e privada.

Art. 9° Os atestados médicos, independente do período,
concedidos a qualquer servidor da área da saúde municipal, durante a
pandemia que trata este Decreto, deverão ser homologados por
comissão a ser criada pela Secretaria Municipal da Saúde.

Art. 10 Ficam vedadas visitas em:
I – unidades de saúde públicas ou particulares;
II - unidades prisionais e socioeducativas;
III - abrigos e casas de acolhimento.
Art. 11 A Polícia Militar fica responsável por desfazer/dispersar

aglomerações de pessoas, sendo permitido o uso da força necessária e
proporcional para cumprimento do disposto neste Decreto.

Parágrafo único. Deveraì lavrar o correspondente Termo
Circunstanciado ou apresentar os infratores aÌ autoridade policial
correspondente, conforme legislação vigente.

Art. 12 As regras dispostas neste Decreto poderão ser alteradas,
conforme a estabilização do contágio do COVID-19, com objetivo de
flexibilizar a norma.

III - DAS DISPOSIC’OÞES FINAIS:
Art. 13 As pessoas que tenham regressado, nos últimos 5

(cinco) dias ou que venham a regressar, durante a vigência deste Decreto,
bem como aqueles que tenham contato ou convívio direto com caso
suspeito ou confirmado, deverão ficar afastados do trabalho, pelo
período mínimo de 15 (quinze) dias, sob pena de responsabilização
criminal.

Parágrafo único. Fica orientado aos cidadãos de Maracaçumé/
MA que se encontrem em outros estados ou cidades do Maranhão, a
não retornarem para a cidade de Maracaçumé/MA, enquanto perdurar
o estado de Calamidade Pública.

Art. 14 Fica reconhecida para os fins do art. 65 da Lei
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, notadamente para as
dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos na LDO e
da limitação de empenho de que trata o art. 9° da Lei Complementar n°
101, de 2000, a ocorrência do estado de Calamidade Pública, com
efeitos ateì 31 de dezembro de 2020.

Art. 15 Fica autorizado que as Secretarias de Administração e
de Finanças promovam o remanejamento, a transposição, a transferência
das dotações orçamentarias necessárias para o cumprimento de todas
as medidas previstas neste Decreto, independente de autorização legal
mediante Portaria conjunta.

Art. 16 Ficam dispensados de licitação, os contratos de
aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao sinistro de
prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos
cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos,
contados a partir do reconhecimento da Calamidade Pública, vedada a
prorrogação dos contratos.

Parágrafo único. A disposição constante no caput estaì de
acordo com o inciso IV do art. 24, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal -
Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 17 Considerar-se-áì abuso do poder econômico a elevação
de preços, sem justa causa, com o objetivo de aumentar, arbitrariamente,
os preços dos insumos e serviços relacionados ao enfrentamento do
COVID-19, sujeitando-se às penalidades previstas em ambos os
normativos, bem como na legislação penal vigente.

Art. 18 Cabe a todo cidadão de Maracaçumé/MA a
responsabilidade de cumprir as restrições e condições do presente
Decreto, conscientizando-se da higienização necessária, do isolamento
social, do cumprimento correto da quarentena, bem como da não
circulação em vias públicas e privadas de forma desnecessária, além de
outras medidas que forem necessárias para a contenção/erradicação do
COVID-19.

Parágrafo único. Em caso de descumprimento das medidas
previstas neste Decreto, a população deveraì comunicar às autoridades
competentes para apuração das eventuais práticas de infrações
administrativas previstas no art. 10 da Lei Federal no 6.437, de 20 de
agosto de 1977, bem como dos crimes previstos nos arts. 267 e 268 do
Código Penal.

Art. 19 Fica criado o Gabinete de Integração de
acompanhamento e enfrentamento ao Coronaviìrus, que teráì como
membros todos os secretários municipais e demais autoridades
pertinentes para análise de estratégia visando a erradicação da epidemia.

Art. 20 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Maracaçumé/MA, em 26

de março de 2020.

FRANCISCO GONÇALVES DE SOUZA LIMA
Prefeito
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ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

PODER EXECUTIVO

OFICIO nº 029/2020 – GABINETE

São Francisco do Brejão/MA, 25 de Maio de 2020.

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão –
ALEMA
DEP. OTHELINO NETO
São Luís/MA
ASSUNTO: Envio do Decreto Municipal nº 023, de 11 de maio de 2020,
que declara Situação de Calamidade em Saúde Pública e dispõe sobre
medidas de enfrentamento a pandemia provocada pelo novo coronavírus
(COVID-19) no Município de São Francisco do Brejão/MA, para fins de
reconhecimento pela Colenda Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão - ALEMA.

Sr. Presidente,

Ao cumprimenta-lo respeitosamente, venho através deste
primeiramente, agradecer o empenho com o qual vem desenvolvendo os
trabalhos à frente da ALEMA, motivo que nos leva a reconhecer a
importância de tê-lo como Presidente da nossa Casa Legislativa Estadual.
Na oportunidade, encaminho a sua Excelência o Decreto Municipal nº
023, de 11 de maio de 2020, que declara Situação de Calamidade em
Saúde Pública e dispõe sobre medidas de enfrentamento a pandemia
provocada pelo novo coronavírus (COVID-19) no Município de São
Francisco do Brejão/MA, com o intuito de que seja submetido a
votação pelos Ilustres deputados e Deputadas Estaduais para o seu
devido reconhecimento.

O Decreto nº 23/2020, já se encontra devidamente publicado
junto ao Diário Oficial dos Municípios, bem como foi ratificado/
homologado pela Câmara Municipal de Vereadores de São Francisco
do Brejão, conforme cópia de Ofício e Ata de Sessão Virtual em anexo,
restando, portanto, o reconhecimento do mesmo, para fins de aplicação
das exceções previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, dentre outras
necessidades relevantes em âmbito Municipal.

A atual situação de pandemia no Município, sobretudo devido a
constante circulação de seus cidadãos entre os municípios de Imperatriz e
Açailândia (locais onde já há um grande foco da doença), bem como o
rápido alastramento da COVID-19 entre os nossos munícipes, incluindo
o próprio gestor municipal, enseja a elevação dos gastos públicos com
medidas urgentes para proteger a saúde e promover o equilíbrio
econômico no âmbito municipal, o que já vem representando um
grave descompasso entre receita e despesa, a exemplo de outros
tantos municípios.

Frente a grave crise de saúde pública, o Município tem tomado
diversas iniciativas, desde o início da pandemia, a exemplo da edição
de Decretos com ações preventivas e de enfrentamento prevendo ações
como: a) Campanha de conscientização da comunidade local sobre a
necessidade de ações preventivas, através do distanciamento social,
uso de máscaras faciais, higienização das mãos (através de lavagem ou
de álcool gel), higienização de locais de grande circulação para evitar
contaminação; b) suspensão das aulas presenciais na rede pública de
ensino municipal; c) suspensão de atividades econômicas não essenciais;
d) aquisição de mais insumos para os serviços de saúde pública, como
máscaras, álcool gel, termômetros infra-vermelhos, EPI’s, etc.; e)
parceria com o Estado do Maranhão para o devido encaminhamento de
pacientes para internação por COVID-19 e/ou H1N1, junto ao
Hospital Macrorregional e Hospital de Campanha; f) aquisição de
testes rápidos para monitoramento da população e identificação de
casos; g) realização de blitzens na entrada da cidade para detectar
situações de anormalidade na saúde pública e fazer conscientização da

população que entra e sai do Município; h) Higienização e Desinfecção
de locais públicos e privados onde há grande circulação de pessoas; i)
disponibilização de um canal de comunicação direta dos cidadãos
brejãoenses com o serviço de saúde pública e monitoramento da
pandemia, através de um contato telefônico, e outras medidas de
prevenção e enfrentamento.

Cumpre esclarecer que, além do Decreto de Calamidade Pública,
a ser reconhecido pela ALEMA, o Município já dispõe, desde o dia
18 de março de 2020, do Plano Municipal de Contingência, que
segue em anexo, como forma de organizar as ações de prevenção e
enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID-19) em âmbito
local.

Ademais, o Decreto nº 23/2020 contempla medidas como: a)
Tempo de quarentena ou isolamento social; b) Requisição de bens ou
serviços para pagamento por indenização; c) Dispensa de licitação na
área da saúde; d) Regulamentar situação das aulas do ensino fundamental,
inclusive ajustes no calendário escolar, com antecipação de férias e
regulamento do pagamento destas aos profissionais do magistério; e)
Disponibilização da merenda escolar às famílias dos alunos nas escolas;
f) Regulamentação do funcionamento das atividades administrativas
do Município; g) Regulamentação das unidades de saúde do Município,
com suspensão de procedimentos que não tenham caráter de urgência;
h) Regulamentação das atividades dos profissionais de saúde do
Município, inclusive com suspensão das férias; i) Regulamentação do
comércio, com definição de atividades essenciais; j) Medidas de
prevenção e combate ao vírus a serem adotadas pela população local,
inclusive com “toque de recolher”; k) Barreiras sanitárias adotadas
em estradas vicinais, estaduais e federais (as quais já se
encontram em funcionamento); l) Regulamentação de procedimento
de óbitos decorrentes do COVID-19, em especial em relação aos serviços
funerários e cemitérios; m) Suspensão de prazos administrativos; n)
Prorrogação de convênios ou ajustes similares que tenham firmados
com entidades, cujo prazo vença durante período de quarentena; o)
Medidas em relação ao transporte público; p) Remanejamento de pessoal
para áreas com maiores demandas; q) Ajustes no orçamento, desde que
já autorizado por lei, dentre outras disposições.

O reconhecimento do aludido Decreto de Calamidade Pública
justifica-se diante da necessidade de potencializar a manutenção da
rede municipal na atenção primária, uma vez que o atendimento da
saúde destina-se a uma grande necessidade nas áreas rurais e urbana
deste município sendo a área rural de difícil acesso em virtude das
distâncias e deslocamentos. Nesse sentido, o conteúdo do Decreto
segue a recomendação da Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão – FAMEM, e observa a rápida proliferação do coronavírus
no território do nosso Município, que tem população estimada de
11.798 habitantes (segundo o IBGE), e já possui o total de 15 (quinze)
casos confirmados de COVID-19, até o presente momento, e
outros diversos casos suspeitos, em vias de confirmação – segundo
dados da Secretaria Municipal de Saúde.

Por fim, diante de toda a problemática acima descrita, das
providências já tomadas pelo Município, e diante da necessidade de
tomada de novas providências emergenciais, venho requerer o
reconhecimento do Estado de Calamidade em Saúde Pública em
todo o território do Município de São Francisco do Brejão/MA
pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão – ALEMA,
nos termos do Decreto Municipal nº 023, de 11 de maio de 2020, do
art. 8º, inc. VI, da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, e do art.
65 e seguintes, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de
2000.

Diante do exposto, e tomados pela ciência da importância deste
requerimento, apelo para o Eminente Presidente para que o mesmo
seja atendido. Aproveitando ainda, para elevar nossos mais sinceros
votos de estima e elevada consideração.

Vamos juntos vencer a batalha contra o coronavírus!
Cordialmente,

ADÃO DE SOUSA CARNEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO MUNICIPAL Nº 23, de 11 de maio de 2020.

DECLARA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE EM
SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO
FRANCISCO DO BREJÃO/MA E DISPÕE SOBRE
MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA
PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
(COVID-19) E H1N1 EM COMPLEMENTAÇÃO ÀS
AÇÕES DEFINIDAS NOS DECRETOS
MUNICIPAIS Nº 18 E 20/2020 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO
BREJÃO, Estado do Maranhão, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pelo art. 82, VI, da Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO a Declaração de Calamidade em Saúde
Pública de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde
- OMS, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo
novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal nº 13.979, de
06.02.2020, que dispõem sobre as medidas de enfrentamento da Emergência
(Calamidade) de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-
19);

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da
Portaria nº 188, de 03.02.2020, por conta da infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19), declarou estado de Emergência (Calamidade)
em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN;

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de
março de 2020, e o Senado Federal, em 20 de março de 2020, reconheceram
a existência de Calamidade Pública para os fins do artigo 65, da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

CONSIDERANDO, ainda, que o Ministério da Saúde, por conta
da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), editou a Portaria
nº 356, de 11.03.2020, dispondo sobre a regulamentação e operacionalização
do disposto na Lei Federal nº 13.979/2020;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.672, de 16.03.2020,
que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre as medidas de
calamidade pública em saúde pública de importância internacional;

CONSIDERANDO a possível necessidade de aumento do efetivo
de profissionais de saúde para manutenção dos serviços essenciais;

CONSIDERANDO a possível ampliação na demanda por
medicamentos, equipamentos e insumos de saúde;

CONSIDERANDO a sensível e previsível queda na arrecadação
municipal em decorrência dos fechamentos e da redução das atividades
econômicas;

CONSIDERANDO que o município já vem suportando, em
atos preparatórios, despesas não previstas, para enfrentamento do avanço
do coronavírus, causador do COVID-19;

CONSIDERANDO as disposições da Lei de Responsabilidade
Fiscal - Lei Complementar 101 de 04 de Maio de 2000, em seu artigo 65;
e

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no
âmbito do Município de São Francisco do Brejão as regras, procedimentos
e medidas para o enfrentamento da citada situação de Calamidade em
Saúde Pública em decorrência do aumento de casos de COVID-19,

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada Situação de Calamidade Pública em
Saúde Pública no Município de São Francisco do Brejão, 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 – até o dia 31 de dezembro de 2020, tendo em vista a necessidade
permanente de monitoramento da pandemia.

Parágrafo único. serão mantidas todas as previsões e restrições
constantes dos Decretos Municipais nº 18, de 24 de março de 2020 e nº
20, de 20 de abril de 2020, acrescidas do que dispõe o presente ato.

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

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

II - nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
e obedecendo as disposições da Lei Federal nº 13.979/2020, fica autorizada
a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços destinados ao
enfrentamento da situação de Calamidade.

Art. 3º. Continuarão suspensas todas as atividades dos órgãos
públicos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Municipal por tempo
indetemrinado, ressalvadas as atividades desenvolvidas pelas seguintes
secretarias e órgãos, em regime de trabalho interno:

I – Secretaria Municipal de Saúde, saneamento e Qualidade de
Vida;

II – Secretaria Municipal de Assistência Social;
III – Gabinete Municipal;
IV – Procuradoria do Município;
V – Comissão Permanente de Licitação – CPL;
VI – Controladoria, Contadoria e Departamento Municipal de

Tributos;
VII – Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e

Finanças;
VIII – Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento

Humano;
IX – demais Secretarias Municipais que prestam serviços públicos

essenciais.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede que os

servidores dos órgãos e entidades não mencionados nos incisos I a IX
laborem, preferencialmente, em regime de trabalho remoto, conforme
determinação de seus respectivos gestores e a adequação à natureza do
serviço.

Art. 4º. Confirmada a infecção ou a suspeita de contaminação pela
COVID-19 ou outra doença, o servidor será imediatamente afastado de
suas atividades laborais, devendo, posteriormente, fazer as comprovações
necessárias junto a Administração Pública, nos termos da Lei nº 4.615/
2006 e demais legislações especiais.

§ 1º Aos servidores públicos municipais, que retornarem de férias,
ou afastamentos legais, que chegarem de locais ou países com transmissão
comunitária do COVID-19, deverão desempenhar suas atividades via home
office, durante 14 (quatorze) dias contados da data de seu retorno, devendo
comunicar tal fato às respectivas Diretorias de Gestão de Pessoas, de seu
órgão, acompanhado de documento que comprove a realização de viagem.

§ 2º O afastamento de que trata o parágrafo anterior não incidirá
qualquer prejuízo de ordem funcional ou previdenciária.

§ 3º Nas hipóteses do parágrafo primeiro deste artigo, os servidores
deverão entrar em contato telefônico com o Departamento Municipal de
Recursos Humanos – RH e enviar, por meio digital, uma cópia do atestado
médico.

§ 4º Os atestados médicos serão homologados administrativamente.
Art. 5º. Caberá ao gestor municipal adotar todas as providências

legais ao seu alcance visando evitar ou reduzir a exposição dos agentes
públicos e frequentadores das repartições públicas aos riscos de contágio
pela COVID-I9, em especial, no período da calamidade pública, as medidas
transitórias previstas neste decreto.

Art. 6º. As chefias imediatas deverão submeter, preferencialmente,
os servidores ao regime de trabalho remoto, enquanto durar a situação de
calamidade.

§ 1º Por decisão do titular do órgão da Administração Direta e
Indireta, o disposto neste artigo não será aplicado aos servidores lotados
em unidades que prestem serviços essenciais, especialmente os necessários
para o combate da pandemia.
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§ 2º Os servidores afastados na forma deste artigo deverão

permanecer em seus domicílios.
§ 3º A instituição do regime de trabalho remoto de que trata o art.

6º no período de estado de calamidade pública está condicionada:
I – a manutenção diária nos órgãos públicos de servidores

suficientes para garantir o funcionamento das atividades essenciais dos
mesmos;

II – a inexistência de prejuízo ao serviço.
Parágrafo único. Em caso de ausência de prejuízo ao atendimento

à população, fica autorizado o serviço de plantão nos órgãos públicos.
Art. 7º. Ficam suspensas, por 60 (sessenta) dias, as férias deferidas

ou programadas dos servidores das áreas de saúde, segurança urbana e da
assistência social.

Art. 8º. Ficam vedados, ao longo do período de calamidade pública:
I – afastamentos para viagens ao exterior;
II – a realização de provas de concurso público da Administração

Direta e Indireta, exceto para áreas de saúde, assistência social e segurança.
Art. 9º. Sem prejuízo das medidas já elencadas, todos os órgãos da

Administração Direta e Indireta deverão adotar as seguintes providências:
I – adiar as reuniões, sessões e audiências que possam ser

postergadas, ou realizá-las, caso possível, por meio remoto;
II – fixação, pelo período estabelecido no Decreto, de condições

mais restritas de acesso aos prédios municipais, observadas as peculiaridades
dos serviços prestados, limitando o ingresso às pessoas indispensáveis à
execução e fruição dos serviços, e pelo tempo estritamente necessário;

III – disponibilizar canais telefônicos ou eletrônicos de acesso aos
interessados, como alternativa para evitar ou reduzir a necessidade de
comparecimento pessoal nas unidades de atendimento;

IV – afastar, de imediato, pelo período de calamidade pública,
servidores gestantes, lactantes, maiores de 60 (sessenta) anos, expostos a
qualquer doença ou outra condição de risco de desenvolvimento de sintomas
mais graves decorrentes da infecção pela COVID-19, dos seus postos de
trabalho, inserindo-os no trabalho remoto, se possível for;

V – impedir a aglomeração de pessoas no interior dos prédios
municipais;

VI – suspender ou adiar, pelo prazo de 30 (trinta) dias, em especial
em relação às pessoas inseridas no grupo de risco de evolução para os
sintomas graves decorrentes da infecção pela COVID-19, o comparecimento
presencial para perícias, exames, recadastramentos, provas de vida ou
quaisquer outras providências administrativas;

VII – determinar aos gestores e fiscais dos contratos que
notifiquem as empresas de prestação de serviços com terceirização de mão
de obra, empreiteiras e organizações parceiras, exigindo a orientação e
acompanhamento diário dos seus colaboradores, a adoção das providências
de precaução, definidas pelas autoridades de saúde e sanitária, e o
afastamento daqueles com sintomas compatíveis ou infectados pela
COVID-19 ou outra infecção respiratória.

Parágrafo único. O atendimento ao público deverá ser suspenso
em todos os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, exceto nas
atividades essenciais, como por exemplo áreas de saúde, segurança urbana
e assistência social.

Art. 10. Nos processos e expedientes administrativos, ficam
suspensos todos os prazos regulamentares e legais, enquanto durar o
estado de calamidade pública.

Parágrafo único. A suspensão prevista no caput deste artigo não
se aplica às licitações, contratos, parcerias e instrumentos congêneres.

Art. 11. Os titulares dos órgãos da Administração Direta e Indireta,
no âmbito de sua competência, poderão expedir normas complementares,
relativamente à execução deste Decreto.

Art. 12. A tramitação dos processos administrativos referentes a
assuntos vinculados a este Decreto correrá em regime de urgência e prioridade
em todas as Secretarias Municipais.

Art. 13. Fica determinado o fechamento de todas as atividades
comerciais e de prestação de serviços privados não essenciais por tempo
indeterminado, ficando isento da medida os seguintes
estabelecimentos:

a) farmácias;
b)  hipermercados, supermercados e mercados;
c)  feiras livres;
d)  lojas de materiais de higiene pessoal e limpeza;
e)  clinica, loja veterinárias, lojas de venda de alimentação para

animais;
f)   padarias;
g)  açougues;
h) peixarias;
i)  hortifrutis granjeiros;
j)  quitandas;
l) centro de abastecimento de alimentos;
m)  postos de combustíveis;
n)  pontos de venda de água e gás;
o) material de construção essenciais para atividade pública;
p) distribuidora de medicamento e material médico-hospitalar;
q) local de apoio ao trabalho de caminhoneiro, tais como

borracharia, oficina e serviços de manutenção e reparação de veículo, assim
como restaurantes e pontos de parada e descansos as margens das rodovias;

r) serviços funerários;
s) assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;
t) assistência social e atendimento à população em estado de

vulnerabilidade;
u) serviços de inspeção de alimentos e produtos derivados de

origem animal e vegetal
v) atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância,

a guarda e a custódia de presos;
x) telecomunicações e internet;
y) serviços de imprensa e as atividades a eles relacionados, por

todos os meios de comunicação e de divulgação disponíveis, incluídos a
radiodifusão de sons e de imagens, a internet, os jornais, as revistas, dentre
outros;

z) serviços de hotelaria, ficando vedado o funcionamento das
áreas comuns dos hotéis, devendo todas as refeições serem servidas
exclusivamente no quarto.

§ 1º Fica determinada a vedação de consumo de alimentos em
restaurantes, lanchonetes e similares, sendo permitido apenas a retirada no
balcão, serviço de drive thru e tele-entrega;

§ 2º O horário de atendimento de mercearias, mercados e
supermercados fica estabelecido entre às 8h e 19hrs, de segunda a sábado.

§ 3º As mercearias, mercados e supermercados deverão limitar o
acesso de pessoas a no máximo 03 (três) pessoas para cada 5m² (cinco
metros quadrados) de área interna da loja, não incluindo neste cálculo área
de depósito, almoxarifado, estacionamento, setor administrativo e outros,
sob pena de aplicação de multa por infração ao disposto neste Decreto.

§ 4º Fica expressamente vedado a realização de velórios em
ambiente residencial ou em funerárias, assim como, as cerimônias de enterros
com participação de mais de 10 (dez) pessoas.

§ 5º O desatendimento ou a tentativa de burla às medidas
estabelecidas neste Decreto caracterizará infração à legislação municipal e
sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis e, no que couber,
cassação de licença de funcionamento e interdição temporária.

Art. 14. 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.

Parágrafo único. 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.

Art. 15.  Fica proibido, aos produtores e aos fornecedores de bens
ou de serviços essenciais à saúde, à higiene e à alimentação de elevar,
excessivamente, o seu preço ou exigir do consumidor vantagem
manifestamente excessiva, em decorrência da epidemia causada pelo
COVID-19;
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Art. 16. Fica determinado que os fornecedores e comerciantes

estabeleçam limites quantitativos para a aquisição de bens essenciais à
saúde, à higiene e à alimentação, sempre que necessário para evitar o
esvaziamento do estoque de tais produtos;

Art. 17. Fica determinado que o transporte coletivo de passageiros,
público e privado, urbano e rural, seja realizado sem exceder a capacidade
de passageiros sentados, podendo o serviço ser realizado em horário
diferenciado;

Art. 18. Para auxiliar na prevenção da disseminação do Coronavírus
(COVID-19) e da doença por ele causada e, consequentemente proteger a
saúde e a vida das pessoas, a administração pública municipal recomenda
as medidas e ações contidas no Plano Municipal de Contingência, tais
como:

I – isolamento social voluntário para todas as pessoas, em especial
que retornem de viagem do exterior ou de locais em que já tenha havido
confirmação de casos de COVID-19, pelo prazo mínimo de 07 (sete) dias,
mesmo que não apresentem sintomas;

II – isolamento domiciliar voluntário de 14 (quatorze) dias para
todas as pessoas que apresentem febre associada a um dos sintomas
respiratórios (tosse, coriza, dor de garganta ou dificuldade para respirar);

III – suspensão de visitas a pessoas recolhidas em delegacias ou
presídio, Unidades Hospitalares, ou em locais onde haja acomodação de
famílias desabrigadas das chuvas;

IV – manutenção da ventilação dos ambientes e orientação para
que, durante o período das medidas ora recomendadas, seja evitada a
aproximação, concentração e aglomeração de pessoas.

Art. 19. Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I – isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas,

ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais
afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do
novo coronavírus; e

II – quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas
suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de
bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias
suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação
ou a propagação do novo coronavírus.

Art. 20. Para enfrentamento da Situação Calamidade de saúde
pública decorrente do novo coronavírus, poderão ser adotadas, por meio
da Secretaria Municipal de Saúde, entre outras, as seguintes medidas:

I –  isolamento;
II – quarentena;
III – determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) tratamentos médicos específicos.
IV – estudo ou investigação epidemiológica;
V – exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
VI – requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas,

hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização
justa.

§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser
determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as
informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas, no tempo e no
espaço, ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde
pública.

§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas
neste artigo:

I – o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu
estado de saúde e a assistência à família conforme regulamento;

II – o direito de receberem tratamento gratuito;
III – o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às

liberdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o Regulamento
Sanitário Internacional, anexo ao Decreto Federal nº 10.212, de 30 de
janeiro de 2020.

§ 3º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas
previstas neste artigo, e o descumprimento delas acarretará
responsabilização, nos termos previstos em Lei.

Art. 21. Para o atendimento às determinações da Portaria nº 356/
2020, do Ministério da Saúde, os órgãos públicos responsáveis serão
comunicados da ocorrência do descumprimento do isolamento ou da
quarentena, se for o caso.

Art. 22. Fica instalado o Centro de Operações de Calamidade em
Saúde, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e
Qualidade de Vida, para o monitoramento da Calamidade em Saúde Pública
ora declarada.

Parágrafo único. Compete ao Comitê de Crise ou ao Centro de
Operações de Calamidade em Saúde definir as medidas e estratégias
referentes ao enfrentamento da proliferação do COVID-19, de acordo com
a evolução do cenário epidemiológico.

Art. 23. Fica a Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e
Qualidade de Vida autorizada a editar os atos normativos complementares
necessários à execução deste Decreto.

Art. 24. Fica o Município de São Francisco do Brejão autorizado
a remanejar mão de obra terceirizada para execução dos respectivos serviços
em áreas definidas como prioritárias neste Decreto, independentemente
da secretaria à qual o respectivo contrato está vinculado.

Art. 25. 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 06 (seis)
meses, prorrogáveis por igual período.

Art. 26. 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. 27. Fica mantida a suspensão das aulas presenciais, na rede
pública municipal e privada, até o dia 31 de maio de 2020.

Art. 28. Fica determinado o fechamento dos acessos rodoviários
secundários ao Município de São Francisco do Brejão e a instalação de
barreiras com a finalidade de controle sanitário e orientação nos acessos
principais, caso necessário.

§ 1º Deverá ser instalada em cada barreira uma unidade de
atendimento com tenda, aparelho para aferir temperatura corporal,
panfletos educativos sobre o COVID-19, com pelo menos 03 (três)
servidores municipais.

§ 2º Fica determinado o remanejamento de todos os servidores
investidos nas atribuições de fiscalização (obras, posturas, tributários,
meio ambiente, vigilância, agropecuário, sanitário e afins) para executar
suas atividades a serviço da Secretaria Municipal de Saúde e mediante
escala elaborada pela mesma nas barreiras de que trata esse artigo e outros
que se fizerem necessários.

§ 3º A Administração poderá solicitar ao Estado a disponibilização,
em regime de urgência, dos servidores investidos nas funções de fiscalização
(Vigilância, Sanitária, Agropecuária, Tributária e outros) lotados no
Município de São Francisco do Brejão para auxiliar na fiscalização e
conscientização nas barreiras.

§ 4º O Município poderá solicitar auxílio das forças de segurança
(Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Ambiental, Corpo de
Bombeiros), em regime de colaboração mútua, para acompanhar e garantir
a ordem durante o período de restrição de acesso.

§ 5º Todos os veículos serão abordados nas barreiras sanitárias e
os condutores questionados acerca de seu destino final.

§ 6º Caso pretendam a entrada e/ou permanência no Município de
São Francisco do Brejão, deverão ser prestadas informações requeridas
pelos fiscais e agentes de saúde para averiguar o grau de probabilidade de
contaminação, bem como será aferida a temperatura dos passageiros,
colhidos os demais dados pertinentes, além de repassadas orientações
acerca das medidas preventivas em relação ao vírus COVID-19.
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§ 7º O não atendimento às determinações dos servidores investidos

nas funções de controle dos acessos principais caracterizará crime de
desobediência, na forma do Art. 330, do Código Penal, sujeitando o infrator
à pena de detenção e multa.

Art. 29. As obras públicas no Município que estejam em processo
licitatório e que sejam custeadas com recursos próprios ficam suspensas
por tempo indeterminado.

Art. 30. Na hipótese de óbito de cidadão brejãoense, o corpo deve
ser transferido, o mais rápido possível, ao serviço funerário.

§ 1º Antes de proceder ao traslado do corpo, deve-se permitir o
acesso apenas aos familiares, restringindo-se aos mais próximos, para a
despedida. Entretanto, não deve haver contato físico com o corpo nem
com as superfícies e equipamentos em seu entorno ou com outro material
qualquer que possa estar contaminado.

§ 2º Os trabalhadores deverão ser informados de que se trata de
corpo de pessoa falecida em decorrência de COVID-19.

§ 3º Todas as pessoas que participam do traslado do corpo, desde
o morgue/SVO/IML até o estabelecimento funerário, deverão ter formação
suficiente para realizar essa operação, de modo que não traga risco de se
contaminarem ou causarem acidentes que possam vir a contaminar terceiros
e o meio ambiente.

§ 4º O motorista do veículo deve receber instruções prévias sobre
os procedimentos a serem adotados no caso de colisão no trânsito: se não
houver ruptura do saco funerário, a empresa providenciará, de imediato,
outro veículo funerário para transporte da urna, havendo rompimento do
saco funerário, a autoridade sanitária deverá ser comunicada imediatamente,
bem como as autoridades de trânsito para o devido isolamento da área.

§ 5º Os trabalhadores responsáveis pelo traslado, uma vez que
manipularão o corpo, devem adotar medidas de precaução de contato.
Portanto, devem estar munidos de equipamentos de proteção individual
(EPI) adequados para os casos confirmados para a infecção por SARS-
CoV-2, conforme estabelecido para os trabalhadores que atendam os casos
confirmados da infecção nos serviços de saúde conforme Nota Técnica Nº
04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA.

§ 7º Está proibida a realização das técnicas de somatoconservação
em corpos de pessoas falecidas pela COVID-19, nem limpeza e tampouco
intervenções de tanatopraxia.

§ 8º Na manipulação da preparação de corpos acometidos pela
COVID 19 existe o risco de contaminação, pois os pulmões e outros
órgãos podem conter vírus vivos. Assim é preciso tomar medidas rigorosas
de proteção.

§ 9º O corpo deve ser introduzido em saco sanitário para cadáver,
devendo ser impermeável e biodegradável, apresentando resistência a
vazamento de líquidos e a pressão  de gases em seu interior, devendo o
corpo ser introduzido no saco, ainda estando no morgue/SVO/IML (na
hipótese de não haver saco sanitário, o corpo deve ser colocado
imediatamente na urna funerária – caixão-, que deve ser vedado ainda no
morgue/SVO/IML, não podendo ser aberto em nenhuma hipótese).

§ 10 Imediatamente após a introdução do corpo no saco e o
fechamento deste, deve-se pulverizá-lo com uma solução de hipoclorito
de sódio que contenha 5.000 ppm de cloro ativo (diluição de 1:10 de
hipoclorito com concentração 40-50 gr/litro, preparada recentemente).

§ 11 Após a sanitização do saco, este deve ser introduzido na urna
funerária para ser entregue a empresa que realizará o enterro/cremação.

§ 12 Fica vedado a realização do velório de pessoas falecidas em
decorrência da COVID-19, a fim de evitar aglomeração de pessoas.

§ 13 O destino final do corpo pode ser o enterro ou cremação,
neste último caso, as cinzas podem ser manipuladas sem representar
nenhum risco.

§ 14 Se o destino final for cemitério, os funcionários não devem
abrir a urna funerária, devendo ser imediatamente enterrado o mais profundo
possível.

§ 15 O veículo para o traslado do cadáver deve ser exclusivo para
esse fim e deve ser higienizado após entrega do corpo, área interna: com
álcool 70% ou hipoclorito de sódio a 1% e área externa: com quaternário de
amônia ou detergente.

§ 16 Caso haja suspeita de contaminação de algum funcionário,
este deverá ser afastado por 14 dias a fim de providenciar a investigação
diagnóstica.

Art. 31. Ficará a cargo da Secretaria Municipal de Planejamento,
Administração e Finanças providenciar o contingenciamento do orçamento
para que os esforços financeiro-orçamentários sejam redirecionados para a
prevenção e o combate da COVID-19, podendo ser abertos créditos
extraordinários, a depender da circunstância, na forma da lei.

Art. 32. Para efeitos do disposto neste Decreto, aplicam-se as
suspensões dispostas no art. 65 da Lei nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 33. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 34. Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO

FRANCISCO DO BREJÃO, ESTADO DO MARANHÃO, em 11 de
maio de 2020.

ADÃO DE SOUSA CARNEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE DUQUE BACELAR

Ofício nº 033/2020

Duque Bacelar (Ma), 11 de maio de 2020.

Assunto: Decreto Municipal de Calamidade Pública nº 011/2020.

Sr. Presidente.

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para encaminhar à esta
honrada Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, DECRETO
MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA nº 011/2020 o qual
ratificou o estado de calamidade pública no município de Duque Bacelar-
Ma nos termos do Decreto Estadual nº 35.672 de 19 de março de 2020 que
integra o Decreto Municipal, para fins de homologação e atendimento ao
disposto no Artigo 65 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000
- Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Certos do atendimento, sem mais para o momento, muito
cordialmente.

Jorge Luiz Brito de Oliveira
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 011/2020, DE 07 DE MAIO DE 2020.

Declara Situação de Calamidade em Saúde Pública
em todo o território do Município de Duque Bacelar/
MA e dispõe sobre medidas de enfrentamento à
Pandemia provocada pelo COVID-19 (novo
Coronavírus) e H1N1, em complementação às ações
definidas nos Decretos Municipais nº 06 de 20 de
março de 2020 e nº 10 de 05 de maio de 2020 e dá
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA,
Estado do Maranhão, JORGE LUIZ BRITO DE OLIVEIRA no uso das
atribuições legais, especificamente o que dispõe a Lei Orgânica do
Município.

CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder
Executivo, dentro do princípio do interesse público, e com base na Lei
Orgânica do Município de, expedir decretos para regulamentar as leis, com
vistas a resguardar e promover o bem-estar da coletividade;

CONSIDERANDO a Declaração de Calamidade em Saúde Pública
de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde - OMS,
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em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal nº 13.979, de
06.02.2020, que dispõem sobre as medidas de enfrentamento da Emergência
(Calamidade) de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-
19);

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da
Portaria nº 188, de 03.02.2020, por conta da infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19), declarou estado de Emergência (Calamidade)
em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN;

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de
março de 2020, e o Senado Federal, em 20 de março de 2020, reconheceram
a existência de Calamidade Pública para os fins do artigo 65, da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

CONSIDERANDO, ainda, que o Ministério da Saúde, por conta
da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), editou a Portaria
nº 356, de 11.03.2020, dispondo sobre a regulamentação e operacionalização
do disposto na Lei Federal nº 13.979/2020;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.672, de 16.03.2020,
que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre as medidas de
calamidade pública em saúde pública de importância internacional;

CONSIDERANDO a possível necessidade de aumento do efetivo
de profissionais de saúde para manutenção dos serviços essenciais;

CONSIDERANDO a possível ampliação na demanda por
medicamentos, equipamentos e insumos de saúde;

CONSIDERANDO a sensível e previsível queda na arrecadação
municipal em decorrência dos fechamentos e da redução das atividades
econômicas;

CONSIDERANDO que o município já vem suportando, em atos
preparatórios, despesas não previstas, para enfrentamento do avanço do
coronavírus, causador do COVID-19;

CONSIDERANDO as disposições da Lei de Responsabilidade
Fiscal - Lei Complementar 101 de 04 de Maio de 2000, em seu artigo 65;
e

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no
âmbito do Município de Duque Bacelar/MA as regras, procedimentos e
medidas para o enfrentamento da citada situação de Calamidade em saúde
pública,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada Situação de Calamidade Pública em Saúde
Pública no Município de Duque Bacelar/MA, 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, e do
aumento do número de casos de H1N1. Este Decreto tem validade até o
dia 31 de dezembro de 2020, tendo em vista a necessidade permanente
de monitoramento da Pandemia.

Parágrafo único: serão mantidas todas as previsões e restrições
constantes dos Decretos Municipal nº 06 de 20 de março de 2020 e nº 10
de 05 de maio de 2020, acrescidas do que dispõe o presente ato.

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

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

II - nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
e obedecendo as disposições da Lei Federal nº 13.979/2020, fica autorizada
a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços destinados ao
enfrentamento da situação de Calamidade.

Art. 3º Fica determinada a suspensão de todas as atividades dos
órgãos públicos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Municipal, até
o dia 31 de maio de 2020, ressalvadas as atividades desenvolvidas pelas
seguintes secretarias:

I- Secretaria Municipal de Saúde;
II- Secretaria Municipal de Assistência Social.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede que os
servidores dos órgãos e entidades não mencionados nos incisos I e II
laborem, preferencialmente, em regime de trabalho remoto, conforme
determinação de seus respectivos gestores.

Art. 4º Confirmada a infecção ou a suspeita de contaminação pela
COVID-19 ou outra doença, o servidor será imediatamente afastado de
suas atividades laborais, devendo, posteriormente, fazer as comprovações
necessárias junto a Administração Pública, nos termos da Lei nº 4.615/
2006 e demais legislações especiais.

§ 1º Aos servidores públicos municipais, que retornarem de férias,
ou afastamentos legais, que chegarem de locais ou países com transmissão
comunitária do COVID-19, deverão desempenhar suas atividades via home
office, durante 14 (quatorze) dias contados da data de seu retorno, devendo
comunicar tal fato às respectivas Diretorias de Gestão de Pessoas, de seu
órgão, acompanhado de documento que comprove a realização de viagem.

§ 2º O afastamento de que trata o parágrafo anterior não incidirá
qualquer prejuízo de ordem funcional ou previdenciária.

§ 3º Nas hipóteses do parágrafo primeiro deste artigo, os servidores
deverão entrar em contato telefônico com órgão responsável pela gestão
de pessoas e enviar, por meio digital, uma cópia do atestado médico.

§ 4º Os atestados médicos serão homologados administrativamente.
Art. 5º Caberá ao gestor municipal adotar todas as providências

legais ao seu alcance visando evitar ou reduzir a exposição dos agentes
públicos e frequentadores das repartições públicas aos riscos de contágio
pela COVID-I9, em especial, no período da calamidade pública, as medidas
transitórias previstas neste decreto.

Art. 6º As chefias imediatas deverão submeter, preferencialmente,
os servidores ao regime de trabalho remoto, enquanto durar a situação de
calamidade.

§ 1º Por decisão do titular do órgão da Administração Direta e
Indireta, o disposto neste artigo não será aplicado aos servidores lotados
em unidades que prestem serviços essenciais, especialmente os necessários
para o combate da pandemia.

§ 2º Os servidores afastados na forma deste artigo deverão
permanecer em seus domicílios.

§ 3º A instituição do regime de trabalho remoto de que trata o art.
6º no período de situação de calamidade está condicionada:

I - a manutenção diária nos órgãos públicos de servidores
suficientes para garantir o funcionamento das atividades essenciais dos
mesmos;

II - a inexistência de prejuízo ao serviço.
Parágrafo único. Em caso de ausência de prejuízo ao atendimento

à população, fica autorizado o serviço de plantão nos órgãos públicos.
Art. 7º Ficam suspensas, por 60 (sessenta) dias, as férias deferidas

ou programadas dos servidores das áreas de saúde, segurança urbana,
assistência social e do serviço funerário.

Art. 8º Ficam vedados, ao longo do período de situação de
calamidade:

I - afastamentos para viagens ao exterior;
II - a realização de provas de concurso público da Administração

Direta e Indireta, exceto para áreas de saúde, assistência social e segurança.
Art. 9 º. Sem prejuízo das medidas já elencadas, todos os órgãos

da Administração Direta e Indireta deverão adotar as seguintes
providências:

I - adiar as reuniões, sessões e audiências que possam ser
postergadas, ou realizá-las, caso possível, por meio remoto;

II - fixação, pelo período estabelecido no decreto, de condições
mais restritas de acesso aos prédios municipais, observadas as peculiaridades
dos serviços prestados, limitando o ingresso às pessoas indispensáveis à
execução e fruição dos serviços, e pelo tempo estritamente necessário;

III - disponibilizar canais telefônicos ou eletrônicos de acesso aos
interessados, como alternativa para evitar ou reduzir a necessidade de
comparecimento pessoal nas unidades de atendimento;

IV - afastar, de imediato, pelo período de situação de emergência
ou calamidade pública, servidores gestantes, lactantes, maiores de 60
(sessenta) anos, expostos a qualquer doença ou outra condição de risco de
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desenvolvimento de sintomas mais graves decorrentes da infecção pela
COVID-19, dos seus postos de trabalho, inserindo-os no trabalho remoto,
se possível for;

V - reorganização da jornada de trabalho dos servidores, permitindo
que o horário de entrada ou saída, ou ambos, recaiam fora dos horários de
pico de afluência ao sistema de transporte público, em regime de rodízio,
a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade municipal;

VI - impedir a aglomeração de pessoas no interior dos prédios
municipais;

VII - suspender ou adiar, pelo prazo de 30 (trinta) dias, em especial
em relação às pessoas inseridas no grupo de risco de evolução para os
sintomas graves decorrentes da infecção pela COVID-19, o comparecimento
presencial para perícias, exames, recadastramentos, provas de vida ou
quaisquer outras providências administrativas;

VIII - determinar aos gestores e fiscais dos contratos:
a) que notifiquem as empresas de prestação de serviços com

terceirização de mão de obra, empreiteiras e organizações parceiras, exigindo
a orientação e acompanhamento diário dos seus colaboradores, a adoção
das providências de precaução, definidas pelas autoridades de saúde e
sanitária, e o afastamento daqueles com sintomas compatíveis ou infectados
pela COVID-19 ou outra infecção respiratória;

b) a intensificação do acompanhamento e orientação, exigindo das
prestadoras de serviço de limpeza a adoção das rotinas de asseio e
desinfecção no período de calamidade, observadas as orientações das
autoridades de saúde e sanitária, bem como especial atenção na reposição
dos insumos necessários;

Parágrafo único. O atendimento ao público deverá ser suspenso
em todos os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, exceto nas
atividades essenciais, como por exemplo áreas de saúde, segurança urbana,
assistência social e serviço funerário.

Art. 10. Nos processos e expedientes administrativos, ficam
suspensos todos os prazos regulamentares e legais, enquanto durar o
estado de calamidade pública.

Parágrafo único. A suspensão prevista no caput deste artigo não
se aplica às licitações, contratos, parcerias e instrumentos congêneres.

Art. 11. Os titulares dos órgãos da Administração Direta e Indireta,
no âmbito de sua competência, poderão expedir normas complementares,
relativamente à execução deste Decreto.

Art. 12. A tramitação dos processos administrativos referentes a
assuntos vinculados a este decreto correrá em regime de urgência e prioridade
em todas as Secretarias Municipais.

Art. 13. Fica determinado o fechamento de todas atividades
comerciais e de prestação de serviços privados não essenciais até 31 de
maio de 2020, passível de prorrogação, ficando isento da medida os
seguintes estabelecimentos:

a) farmácias;
b) supermercados e mercados;
c) lojas de materiais de higiene pessoal e limpeza;
d) clinica, loja veterinárias, lojas de venda de alimentação para

animais;
e) padarias;
f) açougues;
g) peixarias;
h) hortifrutis granjeiros;
i) quitandas;
j) centro de abastecimento de alimentos;
k) postos de combustíveis;
l) pontos de venda de água e gás;
m) material de construção essenciais para atividade pública;
n) distribuidora de medicamento e material médico-hospitalar;
o) serviços funerários;
p) assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;
q) assistência social e atendimento à população em estado de

vulnerabilidade;
r) serviços de inspeção de alimentos e produtos derivados de

origem animal e vegetal

s) atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância,
a guarda e a custódia de presos;

t) telecomunicações e internet;
u) serviços de imprensa e as atividades a eles relacionados, por

todos os meios de comunicação e de divulgação disponíveis, incluídos a
radiodifusão de sons e de imagens, a internet, os jornais, as revistas, dentre
outros;

§ 1º  Fica determinada a vedação de consumo de alimentos em
restaurante, lanchonetes e similares, sendo permitido apenas a retirada no
balcão, serviço de drive thru e tele-entrega;

§ 2º Fica determinado o fechamento dos “shopping centers” e/ou
centros comerciais, à exceção dos respectivos espaços de circulação, de
acesso e dos serviços já excepcionados nas alíneas, deste artigo.

§ 3º O horário de atendimento de mercearias, mercados e
supermercados fica estabelecido entre às 6h e 18hrs, de segunda a sábado.

§ 4º As mercearias, mercados e supermercados deverão limitar o
acesso de pessoas a no máximo 03 (três) pessoa para cada 5,00mz (cinco
metros quadrados) de área interna da loja, não incluindo neste cálculo área
de depósito, almoxarifado, estacionamento, setor administrativo e outros,
sob pena de aplicação de multa por infração ao disposto neste Decreto.

§ 5º Fica expressamente vedado a realização de velórios em
ambiente residencial ou em funerárias, assim como, as cerimônias de enterros
com participação de mais de 10 pessoas.

§ 6º. O desatendimento ou a tentativa de burla às medidas
estabelecidas neste Decreto caracterizará infração à legislação municipal e
sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis e, no que couber,
cassação de licença de funcionamento e interdição temporária.

Art. 15. 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.

Parágrafo único. 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.

Art. 16.  Fica proibido, aos produtores e aos fornecedores de bens
ou de serviços essenciais à saúde, à higiene e à alimentação de elevar,
excessivamente, o seu preço ou exigir do consumidor vantagem
manifestamente excessiva, em decorrência da epidemia causada pelo
COVID-19;

Art. 17. Fica determinado que os fornecedores e comerciantes
estabeleçam limites quantitativos para a aquisição de bens essenciais à
saúde, à higiene e à alimentação, sempre que necessário para evitar o
esvaziamento do estoque de tais produtos;

Art. 18. Para auxiliar na prevenção da disseminação do Coronavírus
(Covid-19) e da doença por ele causada e, consequentemente proteger a
saúde e a vida das pessoas, a administração pública municipal recomenda
as medidas e ações contidas no Plano Municipal de Contingência, tais
como:

I. isolamento social voluntário para todas as pessoas, em especial
que retornem de viagem do exterior ou de locais em que já tenha havido
confirmação de casos de Covid-19,pelo prazo mínimo de 07 (sete) dias,
mesmo que não apresentem sintomas;

II. isolamento domiciliar voluntário de 14 (quatorze) dias para
todas as pessoas que apresentem febre associada a um dos sintomas
respiratórios (tosse, coriza, dor de garganta ou dificuldade para respirar);

III. suspensão de visitas a pessoas recolhidas em delegacias ou
presídio, Unidades Hospitalares, ou em locais onde haja acomodação de
famílias desabrigadas das chuvas;

IV. utilização do serviço de transporte coletivo, principalmente
por pessoas idosas, somente em caso de extrema necessidade;

V. Manutenção da ventilação dos ambientes e orientação para que,
durante o período das medidas ora recomendadas, seja evitada a
aproximação, concentração e aglomeração de pessoas.

Art. 19. Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
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I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou

de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais
afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do
novo coronavírus; e

II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas
suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de
bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias
suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação
ou a propagação do novo coronavírus.

Art. 20. Para enfrentamento da Situação de Calamidade de saúde
pública decorrente do novo coronavírus, poderão ser adotadas, por meio
da Secretaria Municipal de Saúde, entre outras, as seguintes medidas:

I - isolamento;
II quarentena;
III determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) tratamentos médicos específicos.
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
VI - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas,

hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização
justa.

§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser
determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as
informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas, no tempo e no
espaço, ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde
pública.

§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas
neste artigo:

I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu
estado de saúde e a assistência à família conforme regulamento;

II - o direito de receberem tratamento gratuito;
III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às

liberdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o Regulamento
Sanitário Internacional, anexo ao Decreto Federal nº 10.212, de 30 de
janeiro de 2020.

§3º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas
previstas neste artigo, e o descumprimento delas acarretará
responsabilização, nos termos previstos em Lei.

 Art. 21. Para o atendimento às determinações da Portaria nº 356/
2020, do Ministério da Saúde, os órgãos públicos responsáveis serão
comunicados da ocorrência do descumprimento do isolamento ou da
quarentena, se for o caso.

Art. 22. Fica instalado o Centro de Operações de Calamidade em
Saúde, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde - , para o
monitoramento da Calamidade em saúde pública ora declarada.

Parágrafo único. Compete ao Comitê de Crise ou ao Centro de
Operações de Calamidade em Saúde definir as medidas e estratégias
referentes ao enfrentamento da proliferação do COVID-19, de acordo com
a evolução do cenário epidemiológico.

Art. 23. Fica a Secretaria Municipal de Saúde - FMS autorizada a
editar os atos normativos complementares necessários à execução deste
Decreto.

Art. 24. A fim de mitigar as consequências econômicas da pandemia
a que alude o artigo 1º :

I - A Procuradoria Jurídica suspenderá, por 90 (noventa) dias, os
atos destinados a levar a protesto débitos inscritos na dívida ativa;

II - Fica prorrogado por 60 (sessenta) dia o prazo para pagamento
do IPTU.

III - Os alvarás de funcionamento, bem como as licenças
municipais, que vencerem no curso deste Decreto, ficam prorrogados, de
ofício, pelo prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do estado de
Calamidade do Município de Duque Bacelar/MA, devendo ser mantidas

em plenas condições de funcionamento e manutenção todas as medidas de
segurança contra incêndio já exigidas, salvo manifestação contrária do
Secretário do Município responsável por seu acompanhamento e
fiscalização.

Parágrafo único.  As medidas previstas neste artigo poderão ser
revistas no caso de fim do estado de calamidade pública antes dos prazos
nele previstos, exceção do inciso IV.

Art. 25. Fica o Município de Duque Bacelar/MA, 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. 26. 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- Demonstrado 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 6 meses,
prorrogáveis por igual período.

Art. 27. 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. 28. Fica determinada a manutenção da suspensão das aulas
presenciais, na rede pública municipal e privada, até 31 de maio de 2020.

Art. 29. Fica determinado o fechamento dos acessos rodoviários
secundários ao Município de Duque Bacelar/MA e a instalação de barreiras
com a finalidade de controle sanitário e orientação nos acessos principais.

§ 1º Deverá ser instalada em cada barreira uma unidade de
atendimento com tenda, aparelho para aferir temperatura corporal,
panfletos educativos sobre o COVID-19, com pelo menos 03 (três)
servidores municipais.

§ 2º Fica determinado o remanejamento de todos os servidores
investidos nas atribuições de fiscalização (obras, posturas, tributários,
meio ambiente, vigilância, agropecuário, sanitário, PROCON e afins) para
executar suas atividades a serviço da Secretaria Municipal de Saúde e
mediante escala elaborada pela mesma nas barreiras de que trata esse artigo
e outros que se fizerem necessários.

§ 3º A Administração poderá solicitar ao Estado a disponibilização,
em regime de urgência, dos servidores investidos nas funções de fiscalização
(Vigilância, Sanitária, Agropecuária, Tributária e outros) lotados no
Município de Duque Bacelar/MA para auxiliar na fiscalização e
conscientização nas barreiras.

§ 4º O Município poderá solicitar auxílio das forças de segurança
(Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Ambiental, Corpo de
Bombeiros), em regime de colaboração mútua, para acompanhar e garantir
a ordem durante o período de restrição de acesso.

§ 5º Todos os veículos serão abordados nas barreiras sanitárias e
os condutores questionados acerca de seu destino final.

§ 6º Caso pretendam a entrada e/ou permanência no Município de
Duque Bacelar/MA, deverão ser prestadas informações requeridas pelos
fiscais e agentes de saúde para averiguar o grau de probabilidade de
contaminação, bem como será aferida a temperatura dos passageiros,
colhidos os demais dados pertinentes, além de repassadas orientações
acerca das medidas preventivas em relação ao vírus COVID-19.

§ 7º O não atendimento às determinações dos servidores investidos
nas funções de controle dos acessos principais caracterizará crime de
desobediência, na forma do Art. 330, do Código Penal, sujeitando o infrator
à pena de detenção e multa.

Art. 30. As obras públicas no Município que estejam em processo
licitatório e que sejam custeadas com recursos próprios ficam suspensas
por tempo indeterminado.

Art. 31. Na hipótese de óbito de cidadão BACELARENSE, o
cadáver deve ser transferido, o mais rápido possível, ao serviço funerário.

§ 1ºAntes de proceder ao traslado do cadáver, deve-se permitir o
acesso apenas aos familiares, restringindo-se aos mais próximos, para a
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despedida. Entretanto, não deve haver contato físico com o cadáver nem
com as superfícies e equipamentos em seu entorno ou com outro material
qualquer que possa estar contaminado.

§ 2º Os trabalhadores deverão ser informados de que se trata de
cadáver de pessoa falecida pelo Covid-19.

§ 3º Todas as pessoas que participam do traslado do cadáver,
desde o morgue/SVO/IML até o estabelecimento funerário, deverão ter
formação suficiente para realizar essa operação, de modo que não traga
risco de se contaminarem ou causarem acidentes que possam vir a
contaminar terceiros e o meio ambiente.

§ 4º O motorista do veículo deve receber instruções prévias sobre
os procedimentos a serem adotados no caso de colisão no trânsito: se não
houver ruptura do saco, a empresa providenciará, de imediato, outro veículo
funerário para transporte da urna, havendo rompimento do saco funerário,
a autoridade sanitária deverá ser comunicada imediatamente, bem como as
autoridades de trânsito para o devido isolamento da área.

§ 5º Os trabalhadores responsáveis pelo traslado, uma vez que
manipularão o cadáver, devem adotar medidas de precaução de contato.
Portanto, devem estar munidos de equipamentos de proteção individual
(EPI) adequados para os casos confirmados para a infecção por SARS-
CoV-2, conforme estabelecido para os trabalhadores que atendam os casos
confirmados da infecção nos serviços de saúde conforme Nota Técnica Nº
04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA.

§ 6º Está proibida a realização das técnicas de somatoconservação
em cadáveres de pessoas falecidas pelo Covid-19, nem limpeza e tampouco
intervenções de tanatopraxia.

§ 7º Na manipulação da preparação de cadáveres acometidos pelo
Covid 19 existe o risco de contaminação, pois os pulmões e outros órgãos
podem conter vírus vivos. Assim é preciso tomar medidas rigorosas de
proteção.

§ 8º O cadáver deve ser introduzido em saco sanitário para cadáver,
devendo ser impermeável e biodegradável, apresentando resistência a
vazamento de líquidos e a pressão  de gases em seu interior, devendo o
cadáver deve ser introduzido no saco, ainda estando no morgue/SVO/IML
(na hipótese de não haver saco sanitário, o cadáver deve ser colocado

imediatamente na urna funerária – caixão-, que deve ser vedado ainda no
morgue/SVO/IML, não podendo ser aberto em nenhuma hipótese);

§ 9º Imediatamente após a introdução do cadáver no saco e o
fechamento deste, deve-se pulverizá-lo com uma solução de hipoclorito
de sódio que contenha 5.000 ppm de cloro ativo (diluição de 1:10 de
hipoclorito com concentração 40-50 gr/litro, preparada recentemente).

§ 10 Após a sanitização do saco, este deve ser introduzido na urna
funerária para ser entregue a empresa que realizará o enterro/cremação.

§ 11 Fica vedado a realização do velório de pessoas falecidas em
decorrência do Covid-19, a fim de evitar aglomeração de pessoas.

§ 12 O destino final do cadáver pode ser o enterro ou cremação,
neste último caso, as cinzas podem ser manipuladas sem representar
nenhum risco.

§ 13 Se o destino final for cemitério, os funcionários não devem
abrir a urna funerária, devendo ser imediatamente enterrado o mais profundo
possível.

§ 14 O veículo para o traslado do cadáver deve ser exclusivo para
esse fim e deve ser higienizado após entrega do corpo, área interna: com
álcool 70% ou hipoclorito de sódio a 1% e área externa: com quaternário de
amônia ou detergente.

§ 15 Caso haja suspeita de contaminação de algum funcionário,
este deverá ser afastado por 14 dias a fim de providenciar a investigação
diagnóstica

Art. 32. Ficará a cargo da Secretaria de Administrção e Finanças
providenciar o contingenciamento do orçamento para que os esforços
financeiro-orçamentários sejam redirecionados para a prevenção e o combate
da COVID-19, com a abertura de Créditos Extraordinários.

Art. 33. 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. 34. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 35. Revogam-se as disposições em contrário.
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