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PROJETO DE LEI Nº 202/2020

Dispõe sobre a proteção, acesso e atendimento
educacional de crianças e jovens órfãos.

Art. 1º. Fica estabelecido, no Estado do Maranhão, que toda criança
ou adolescente órfão na faixa etária de 0 a 17 anos, residente em abrigo,
orfanato ou instituição coletiva pública ou privada sem fins lucrativos terá
garantido o acesso prioritário a vaga em instituição escolar da rede pública
de ensino básico apropriada ao seu grau de escolarização e faixa etária.

 § 1º Entenda-se por instituição escolar da rede pública de ensino
básico a creche e a pré-escola públicas ou conveniadas com o poder público,
a escola de ensino fundamental, a escola de ensino médio regular e/ou a
escola de nível médio profissionalizante situada no local mais próximo de
sua residência institucional.

 § 2º A escola em questão tomará internamente as providências
cabíveis de suporte, inclusive psicossocial e de saúde, ao educando órfão,
de modo a diminuir-lhe os riscos de evasão e repetência e a facultar-lhe um
bom aproveitamento do ensino recebido.

Art.2º Aos jovens órfãos será garantido o destaque nos programas
de ação afirmativa adotados pelas instituições do sistema estadual de
ensino superior, de modo a assegurar-lhes condições propícias ao acesso à
educação de 3º grau.

Art. 3º Correrão por conta do poder público concernente as
despesas do órfão com transporte, alimentação e material escolar, no
período em que estiver regularmente matriculado e frequentando a instituição
de ensino.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO

“MANUEL BECKMAN”, em 28 de maio de 2020. - MICAL
DAMASCENO - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA
Acesso à Educação e Assistência Social são direitos basilares de

uma sociedade que possui como princípio fundamental a igualdade entre
seus cidadãos. Bem por isso, visando a garantia do referido direito e o
cuidado com aqueles que necessitam de assistência apresenta-se o referido
Projeto que busca proporcionar aos órfãos a prioridade à vaga em instituição
escolar da rede pública, tendo em vista a vulnerabilidade dos mesmos, uma
vez que lhes falta o afeto e a atenção peculiar dos pais.

Além disso, cabe ressaltar que é dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade, dentre outros, o direto à educação, à profissionalização à cultura
e à dignidade, tendo também o dever de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência e descriminação, não devendo, jamais, o Estado e a sociedade se
eximirem da responsabilidade de garantir aos órfãos tais diretos, vez que já
não  contam com os cuidados e proteção de suas famílias.

Ademais, é importante destacar que não se trata apenas de uma
mera priorização de indivíduos mas de um suprimento, ainda que em
parte, às necessidades oriundas da ausência familiar, pois, conforme  prevê
a Constituição todos são iguais perante à Lei, no entanto, como bem
afirmou Aristóteles “devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente
os desiguais na medida de suas desigualdades”. Diante disso, é incontestável
que crianças e jovens órfãos necessitem de um olhar diferenciado e ações
específicas, a fim de que aos mesmos sejam garantidos todos os direitos
constantes na nossa Carta Magna. Confiante no apoio dos nobres
colegas Deputados, reitero os mais altos protestos de estima consideração
e respeito.

PROJETO DE LEI Nº 203 /2020

Determina a convocação imediata dos excedentes de
concursos públicos, da área de saúde, para atuação
na rede pública estadual de saúde, em decorrência
da Pandemia do COVID-19, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º Determina ao Poder Executivo, a convocação imediata dos
aprovados incluídos em cadastro de reserva de todos os concursados, da
área de saúde, para atuação na rede pública estadual de saúde, em decorrência
da pandemia da Covid-19.

Parágrafo único.  Entende-se por áreas da saúde os profissionais
que atuam nas unidades de saúde vinculadas à Secretária do Estado de
Saúde do Maranhão.

Art. 2º A publicação da lista de nomes de convocação deve ser
publicada em diário oficial em um prazo máximo de 30 dias, seguindo as
diretrizes da Lei Eleitoral 9.504 de 1997.

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

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Em tempos em que a Pandemia do COVID-19 ocupa grau

prioritário no mundo, é chegado o momento em que toda ajuda se faz
necessária. Atualmente, o número de contágios pelo novo coronavírus
cresce em números alarmantes em meio aos trabalhadores que atuam em
serviços essenciais, em especial, os profissionais da saúde que atuam na
linha de frente no combate ao novo coronavírus. É cada vez maior o
número de afastamentos desses profissionais, fato que prejudica o
tratamento da população doente e a continuidade da prestação do serviço
público considerado essencial. Desse modo, é inquestionável que a
convocação imediata do excedente de concursos públicos da área de saúde,
a exemplo do concurso da EMSERH-MA, é necessária no momento e
atenderá a demanda por ajuda humana especializada, garantindo a
continuidade desses serviços considerados essenciais.

O Projeto de Lei em análise tem como objetivo valorizar quem
ainda não foi convocado e precisa servir ao próximo, medida urgente e
necessária no atual contexto em que muitos profissionais de saúde estão
afastados de suas atividades em decorrência da COVID-19. Outrossim, a
carência por pessoal especializado pode ser suprida pelo trabalho desses
profissionais e vidas podem ser salvas.

Ante o exposto, rogo aos meus pares que aprovem esse Projeto de
Lei que tanto beneficiará o Estado do Maranhão.

PROJETO DE LEI Nº 204 /2020

Determina a convocação imediata dos excedentes de
concursos públicos, da área de segurança pública,
para o serviço ativo no estado do Maranhão, em
decorrência da Pandemia do COVID-19, e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º Determina ao Poder Executivo, a convocação imediata dos
aprovados incluídos em cadastro de reserva de todos os concursados, da
área de segurança pública, para serviço ativo no Estado do Maranhão, em
decorrência da pandemia da Covid-19.

Parágrafo único.  Entende-se por áreas da segurança os
profissionais que atuam nos órgãos da polícia civil, polícia militar, SEAP,
militares e corpo de bombeiros.

Art. 2º A publicação da lista de nomes de convocação deve ser
publicada em diário oficial em um prazo máximo de 30 dias, seguindo as
diretrizes da Lei Eleitoral 9.504 de 1997.

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

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA

Em tempos em que a Pandemia do COVID-19 ocupa grau
prioritário no mundo, é chegado o momento em que toda ajuda se faz
necessária. Atualmente, o número de contágios pelo novo coronavírus
cresce em números alarmantes em meio aos trabalhadores que atuam em
serviços essenciais, em especial, os profissionais da segurança pública. É
cada vez maior o número de afastamentos desses profissionais, fato que
prejudica a continuidade da prestação do serviço público considerado
essencial. Desse modo, é inquestionável que a convocação imediata do
excedente de concursos públicos da área de segurança, a exemplo dos
concursos da Polícia Militar e Polícia Civil, é necessária no momento e
atenderá a demanda por ajuda humana especializada, garantindo a
continuidade desses serviços considerados essenciais.

O Projeto de Lei em análise tem como objetivo valorizar quem
ainda não foi convocado e precisa servir ao próximo, medida urgente e
necessária no atual contexto em que muitos profissionais da segurança
pública estão afastados de suas atividades em decorrência da COVID-19.
Outrossim, a carência por pessoal especializado pode ser suprida pelo
trabalho desses profissionais e vidas podem ser salvas.

Ante o exposto, rogo aos meus pares que aprovem esse Projeto de
Lei que tanto beneficiará o Estado do Maranhão.

PROJETO DE LEI Nº 205 /2020

Estabelece medidas que garantam a saúde e
preservação da vida de profissionais considerados
essenciais ao controle de doenças e manutenção da
ordem pública, em casos de epidemia, pandemia ou
surtos provocados por doenças contagiosas e dá
outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º – Em caso de declaração de epidemia, pandemia ou surtos
provocados por doenças contagiosas ou que tenha sido declarado Estado
de Calamidade Pública, fica determinado que sejam tomadas medidas
imediatas que garantam a saúde e a preservação da vida de todos os
profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e manutenção
da ordem pública.

§ 1º – São considerados profissionais essenciais ao controle de
doenças e manutenção da ordem pública:

I – Médicos;
II – Enfermeiros;
III – Fisioterapeutas;
IV – Policiais civis e militares;
V – Bombeiro militar;
VI – Agentes de fiscalização;
VII – Técnicos de Enfermagem;
VIII – Técnicos de Laboratórios;
IX – Profissionais de limpeza ligados aos estabelecimentos de

saúde;
X – Outros profissionais que sejam convocados a trabalhar durante

o período de isolamento social e que tenham contato com pessoas ou
materiais com risco de contaminação pelo agente de contágio.

§ 2º – As medidas imediatas a que se refere o caput devem ser
disciplinadas em acordo com as normas técnicas das autoridades de saúde
e vigilância sanitária.

Art. 2º – Os profissionais relacionados no Art. 1º que estiverem
em atividade e em contato direto com portadores ou possíveis portadores
do agente infeccioso devem passar por testes diagnósticos a cada 15 dias
ou com a frequência que atenda critérios e padrões de biossegurança.

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A pandemia referente a COVID-19 (Coronavírus), declarada em

março do corrente ano pela Organização Mundial de Saúde e a declaração
do Estado de Calamidade Pública no Brasil e no Maranhão, impôs a
sociedade como um todo um estado de quarentena, isolamento social e
outras medidas de segurança a fim de barrar o avanços da doença.
Entendemos que o achatamento da curva de transmissão depende desse
cuidado em diminuir, tanto quanto possível, a circulação de pessoas nesse
período crítico, o que nos faz reforçar que medidas emergenciais de saúde
são essenciais ao controle da pandemia. No entanto, alguns profissionais
não cessam suas atividades, pois muitos atuam para preservar vidas,
minimizar os riscos de contágio e prezar pela manutenção e continuidade
dos serviços considerados essenciais. O controle frequente do possível
contágio dos profissionais citados na presente proposição visam garantir
a segurança daqueles que não podem parar suas atividades por serem
considerados essenciais, que arriscam a própria vida e a saúde de seus
familiares para que outras tantas vidas sejam preservadas.

A cada dia, cresce o número de contágio pelo Covid-19 entre
profissionais considerados essenciais, o que torna extremamente relevante
que estes profissionais tenham prioridade na testagem para o Covid-19,
não apenas para garantir as suas vidas, mas para garantir que estes mesmos
profissionais não correm o risco de contaminar pessoas sadias que procuram
atendimento nas unidades de saúde do Estado. Somente no Maranhão,
857 profissionais de saúde, por exemplo, já foram contaminados pela
COVID-19, registrando 17 óbitos. Além de profissionais da saúde, também
já há diversos profissionais de segurança contaminados e alguns óbitos,
infelizmente.

Diante disso, o Art. 196 da CF que discorre que a saúde é direito
de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação, dessa forma, apresentamos a presente e contamos com o
apoio dos nobres pares para a sua aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 206 /  2020

ALTERA A LEI ORDINÁRIA ESTADUAL Nº 10.404
DE 2015, QUE DISPÕE SOBRE A RESERVA DE
VAGAS EM CONCURSOS PÚBLICOS NO ESTADO
DO MARANHÃO PARA CANDIDATOS NEGROS E
PARDOS, CRIANDO A COMISSÃO DE
HETEROIDENTIFICAÇÃO.

Art. 1º - Acrescente-se o art. 2º-A, na Lei Ordinária Estadual nº
10.404 de 2015, com a seguinte redação:

“Art. 2º-A - Fica criada a Comissão Avaliadora de
Autodeclaração das cotas raciais, com a finalidade de aferir a
veracidade da autodeclaração prestada por candidatos inscritos
nos certames estaduais, inclusive os promovidos pela
Universidade Estadual do Maranhão, para as vagas reservadas
aos negros.
§ 1º - A Comissão será composta por:
I - um antropólogo ou sociólogo indicado pela Universidade
Estadual do Maranhão - UEMA;
II - um antropólogo ou sociólogo indicado pela Secretaria de
Direitos Humanos e Participação Popular, ou o que venha a
lhe substituir; e
III - um antropólogo ou sociólogo indicado pelo Conselho
Estadual de Política de Igualdade Racial.
§ 2º - A Comissão de verificação analisará tão somente os
aspectos fenotípicos do candidato, os quais serão verificados
obrigatoriamente com a presença do avaliado.
§ 3º - A avaliação será realizada em momento posterior à
divulgação do resultado definitivo do concurso público em Diário
Oficial do Estado e antes da sua homologação.
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Parágrafo único - Na hipótese de falsa autodeclaração será
aplicado o disposto do art. 2º, §2º, desta Lei.

Art. 2º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL – PROS

JUSTIFICATIVA
O Projeto de Lei ora apresentado a esta Casa tem como objetivo

corrigir uma inadequação na Lei Ordinária Estadual nº 10.404 de 2015, que
dispõe sobre a reserva de 20% das vagas para candidatos negros nos
concursos públicos no Estado do Maranhão.

A correção pretendida visa impedir fraudes e, para tanto, cria a
comissão de heteroidentificação com a finalidade de aferir a veracidade da
autodeclaração prestada por candidatos no momento da sua inscrição nos
certames estaduais para as vagas reservadas a negros.

São conhecidos e alarmantes os casos de candidatos que não
possuem o fenótipo negro, mas que ingressam em Universidades e no
serviço público através das cotas destinadas a esse grupo étnico, impedindo
que uma política afirmativa tão importante alcance seus objetivos.

Considerando que a constitucionalidade de proposições sobre
políticas afirmativas, especialmente as que dizem respeito à raça, e tendo
em vista que o princípio da moralidade deve reger a Administração Pública,
conforme o art. 37 da Constituição Federal, conto com o apoio dos pares
para aprovação desta proposição.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 030 / 2020

INCLUI O CAPÍTULO V AO TÍTULO XIII NO
REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º – Acrescenta-se o Capítulo V ao Título XIII à Resolução
Legislativa nº 449/2004, de 24 de junho de 2004, que dispõe sobre o
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
que deverá ter a seguinte redação:

CAPÍTULO V
DA RESERVA DE VAGAS EM CONCURSOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
Art. 303 – Os concursos realizados para provimento de cargos
na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, deverão
reservar 20% (vinte por cento) das vagas para candidatos
autodeclarados negros ou pardos.
§ 1º - A veracidade da autodeclaração prestada por candidatos
aprovados nos certames da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão será aferida pela Comissão Avaliadora de
Autodeclaração das cotas raciais.
§ 2º - A Comissão será composta por:
I - um antropólogo ou sociólogo indicado pela Universidade
Estadual do Maranhão - UEMA;
II - um antropólogo ou sociólogo indicado pela Secretaria de
Direitos Humanos e Participação Popular, ou o que venha a
lhe substituir; e
III - um antropólogo ou sociólogo indicado pelo Conselho
Estadual de Política de Igualdade Racial.
§ 3º - A Comissão de verificação analisará tão somente os
aspectos fenotípicos do candidato, os quais serão verificados
obrigatoriamente com a presença do avaliado.
§ 4º - A avaliação será realizada em momento posterior à
divulgação do resultado definitivo do concurso público em Diário
Oficial e antes da sua homologação.
§ 5º - Na hipótese de falsa autodeclaração será aplicado o
disposto do art. 2º, §2º, da Lei Ordinária Estadual nº 10.404 de
2015.

Art. 2º - Essa Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL – PROS

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Resolução Legislativa que ora envio à apreciação
desta Casa propõe a inclusão do novo Capítulo ao Título XIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Sabe-se que a Lei Ordinária Estadual nº 10.404 de 2015, dispõe
sobre a reserva de 20% das vagas para candidatos negros nos concursos
públicos no Estado do Maranhão, mas não possui uma comissão de
heteroidentificação.

A pretensão deste projeto de resolução legislativa é impedir fraudes
e, para tanto, cria essa comissão de heteroidentificação com a finalidade de
aferir a veracidade da autodeclaração prestada por candidatos no momento
da sua inscrição nos certames promovidos pela Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão para as vagas reservadas a negros e pardos.

São conhecidos e alarmantes os casos de candidatos que não
possuem o fenótipo negro e pardo, mas que ingressam em Universidades
e no serviço público através das cotas destinadas a esse grupo étnico,
impedindo que uma política afirmativa tão importante alcance seus
objetivos.

Considerando que a constitucionalidade de proposições sobre
políticas afirmativas, especialmente as que dizem respeito à raça, e tendo
em vista que o princípio da moralidade deve reger a Administração Pública,
conforme o art. 37 da Constituição Federal, conto com o apoio dos pares
para aprovação desta proposição.

MOÇÃO DE PESAR Nº 027 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno,
solicitamos o envio de Moção de Pesar a família do Senhor, JOSÉ
HENRIQUE BORGES, casado, Ex-Prefeito, um dos percussores  no
empreendedorismo e da política local,  reconhecido na região pelo seu
potencial como uma das grandes lideranças políticas da sua época, onde
participou ativamente na campanha em que se elegeu como Vereador e
Prefeito, além de seus sucessores, na cidade de Buriti Bravo – MA.

JOSÉ HENRIQUE BORGES, carinhosamente conhecido como
SR. JOSÉ HENRIQUE, por ser uma pessoa respeitada por todos e muito
querido dos amigos. estreou na vida como comerciante e na política muito
jovem, prestando relevantes serviços à comunidade de Buriti Bravo e
região.

Soube, ainda, usar eficazmente seu carisma, para que com seu
jeito de ser conquistasse muitas amizades. Assim, preencheu
meritoriamente sua estada entre nós, conquistando admiração e respeito
entre os nossos cidadãos, que  reconheceram-no  pelo ser humano que
sempre foi, pelo dinamismo e amor que impunha às suas tarefas, desde
àquelas que desempenhou como profissionalismo no empresariado local e
na política exercendo forte liderança.

Foi em primeiro lugar um amigo dos amigos. JOSÉ HENRIQUE
BORGES,  era um político que sempre procurou guiar-se pelo que julgava
ser o interesse público. Não tinha receio de falar e de buscar o entendimento
que fosse salutar para todos, bem como, para uma boa convivência e
relação política entre as lideranças na região.

 Vivemos um momento de saudades que não deve ser ofuscado
pela amargura, pois há de prevalecer o sentimento que plantou na trajetória
da sua estrada, pelos serviços prestados e pelas muitas amizades que
conquistou, na competência que sempre dedicou aos seus planos e no seu
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jeito sensato de encarar o dia-a-dia. Assim, justificou-se pelo exemplo de
vida e se manterá harmoniosamente preservado em nossa memória.

 Neste momento de tristeza, abraçamos sua família e rendemos as
nossas homenagens líder e ente querido JOSÉ HENRIQUE BORGES,
pela sua dedicação como homem público e por ter conquistado o respeito
e admiração do nosso povo, bem como, de todas as pessoas que conviveram
com ele.

 Hoje, não o temos mais entre nós, sobra-nos o registro da gratidão,
do respeito e da admiração pela figura de um amigo, pai de família exemplar
e de homem público que angariou a simpatia junto à população de Buriti
Bravo.

É certo que deixará saudades, mas a essência da sua passagem se
manterá firme e viva no livro da vida que escreveu, contribuindo para
valorizar a missão que nos fora confiada por Deus.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de junho
de 2020. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 195 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, após a aprovação do Plenário, que seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e votação
em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente Sessão o Projeto
de lei 163 e 192 /2020 todos de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 29 de maio de 2020. – ADRIANO –
Deputado Estadual – PV

REQUERIMENTO Nº 196 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 158, inciso I e 174 do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro à Vossa Excelência,
que após ouvida a Mesa, seja realizada Audiência Pública, com vistas a
subsidiar o debate sobre o tema: “Luta contra Agressão Infantil”, haja
vista ser uma problemática que atinge milhares de crianças, em escala
global, atingindo o corpo e a mente desses seres indefesos.

No intuito de colaborar com o tema ora apresentado, requeiro que
sejam convidados:

1) Secretário da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social –
SEDES;

2) Secretária Municipal da Criança e Assistência Social de São
Luís – SEMCAS;

3) Secretária de Estado dos Direitos Humanos e Participação
Popular – SEDIHPOP;

4) Juiz titular da Vara da Infância e Juventude;
5) Promotor da Infância e Juventude;
6) Representantes do Conselho de Psicologia;
7) Representante do Conselho de Serviço Social; e
8) Carlos Danilo Silva Rodrigues – Assistente Social e Professor

Universitário.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO

“MANUEL BECKMAN”, em 02 de junho de 2020. - MICAL
DAMASCENO - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA
É urgente a necessidade de estudar, debater e encontrar soluções

para o gravíssimo problema da agressão infantil que assola milhões de
crianças em todo o mundo, sendo que, infelizmente, na maioria dos casos,
essas vítimas inocentes tem o choro reprimido e a voz silenciada.

Por essa razão é que não devemos fechar os olhos diante desse tão
grave problema social, pois, como o sonhador Martin Luther King chegou
a afirmar: “o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos

bons”. Essa deve ser a preocupação de todos, sobretudo por ser dever da
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança direitos e colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão.

Indo mais adiante, isso ganha uma conotação muito mais forte por
se trata de Criança, a quem Jesus disse que das tais é o Reino dos Céus,
sobretudo pela pureza, simplicidade e sinceridade com que se apresenta
ao mundo.

Infelizmente, a maioria dos agressores são pessoas que deveriam
proteger, cuidar, amar e zelar pela integridade física e psicológica da criança,
motivo pelo qual entendo ser necessária a realização de Audiência Pública,
com ampla participação da sociedade civil e das autoridades constituídas
que trabalham com o tema supracitado.

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

INDICAÇÃO Nº 744/2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Secretário
Estadual de Administração Penitenciária do Maranhão, Senhor Murilo
Andrade de Oliveira, solicitando, a disponibilização de Cabines de
Desinfecção, com destinação a cidade de Itapecuru-Mirim, tendo em
vista que o Hospital Regional Adélia Matos Fonseca que abrange mais de
10 municípios da região, recebe todos os dias pacientes com covid-19 e em
breve será inaugurado uma nova ala no hospital com mais leitos e mais
apoio a população que vivem naquela redondeza.

Na cidade de Itapecuru-Mirim os casos de COVID-19 só crescem.
A cabine será de grande importância para todos que possuem o acesso
diário ao hospital e com isso uma melhoria da desinfecção tanto dos
funcionários do Hospital como também dos pacientes e acompanhantes
que necessitam de atendimento médico.

A adoção da providência acima visa garantir mais segurança e
higiene para a população que vive na região do Vale do Itapecuru.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 03 DE JUNHO DE 2020. - WENDELL
LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 745 /2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Superintendente Regional
do DNIT/MA, Senhor Glauco Henrique Ferreira da Silva, solicitando,
em caráter de urgência, a recuperação da BR-222 que interliga o
entroncamento a sede da cidade de Itapecuru-Mirim.

A BR-222 é uma importante via onde liga a sede de Itapecuru-
Mirim a BR-135. No período de Pandemia que estamos vivendo existe um
grande fluxo de ambulâncias que transitam naquela região com pacientes
graves. Neste trecho possui uma ponte sob o Igarapé Flecheiras onde ela
se encontra cedendo. A população enfrenta grandes dificuldade de
locomoção naquele trecho.

A adoção da providência acima visa garantir mais segurança e
agilidade no atendimento da população que vivem naquela região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 03 DE JUNHO DE 2020. - WENDELL
LAGES - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 746 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado
do Maranhão, senhor Flávio Dino, para que verifique a viabilidade de
promover aumento e encaminhar um caminhão do Programa de Aquisição
de Alimentos (PAA) ao município de BELA VISTA DO MARANHÃO.

O Programa de Aquisição de Alimento (PAA) é um instrumento
de política pública do Governo Federal, executado em parceria com o
Governo do Estado e municípios, e tem como principal objetivo promover
a inclusão socioprodutiva e o desenvolvimento local.

Tal solicitação se justifica pelo fato de o programa fortalecer de
sobremaneira os pequenos produtores, ajudando a elevar a economia
familiar, em especial nas comunidades rurais do município, promovendo o
desenvolvimento desta parcela da população. Ressalta-se que o reforço
nos valores destinados ao município de Bela Vista do Maranhão pelo PAA
alavancará grande crescimento socioeconômico e produtivo para toda a
região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 01 DE JUNHO DE 2020. - FELIPE DOS
PNEUS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 747 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Secretário de Desenvolvimento Social
do Estado do Maranhão - SEDES, senhor Márcio Honaiser, para que
verifique a viabilidade de promover aumento e encaminhar um caminhão
do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) ao município de BELA
VISTA DO MARANHÃO.

O Programa de Aquisição de Alimento (PAA) é um instrumento
de política pública do Governo Federal, executado em parceria com o
Governo do Estado e municípios, e tem como principal objetivo promover
a inclusão socioprodutiva e o desenvolvimento local.

Tal solicitação se justifica pelo fato de o programa fortalecer de
sobremaneira os pequenos produtores, ajudando a elevar a economia
familiar, em especial nas comunidades rurais do município, promovendo o
desenvolvimento desta parcela da população. Ressalta-se que o reforço
nos valores destinados ao município de Bela Vista do Maranhão pelo
PAA, alavancará grande crescimento socioeconômico e produtivo para
toda a região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 01 DE JUNHO DE 2020. - FELIPE DOS
PNEUS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 748 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Secretário de Desenvolvimento Social
do Estado do Maranhão - SEDES, senhor Márcio Honaiser, para que

verifique a viabilidade de promover aumento e encaminhar um caminhão
do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) ao município de
MONÇÃO.

O Programa de Aquisição de Alimento (PAA) é um instrumento
de política pública do Governo Federal, executado em parceria com o
Governo do Estado e municípios, e tem como principal objetivo promover
a inclusão socioprodutiva e o desenvolvimento local.

Tal solicitação se justifica pelo fato de o programa fortalecer de
sobremaneira os pequenos produtores, ajudando a elevar a economia
familiar, em especial nas comunidades rurais do município, promovendo o
desenvolvimento desta parcela da população. Ressalta-se que o reforço
nos valores destinados ao município de Monção pelo PAA, alavancará
grande crescimento socioeconômico e produtivo para toda a região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 04 DE JUNHO DE 2020. - FELIPE DOS
PNEUS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 749 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado
do Maranhão, senhor Flávio Dino, para que verifique a viabilidade de
promover aumento e encaminhar um caminhão do Programa de Aquisição
de Alimentos (PAA) ao município de MONÇÃO.

O Programa de Aquisição de Alimento (PAA) é um instrumento
de política pública do Governo Federal, executado em parceria com o
Governo do Estado e municípios, e tem como principal objetivo promover
a inclusão socioprodutiva e o desenvolvimento local.

Tal solicitação se justifica pelo fato de o programa fortalecer de
sobremaneira os pequenos produtores, ajudando a elevar a economia
familiar, em especial nas comunidades rurais do município, promovendo o
desenvolvimento desta parcela da população. Ressalta-se que o reforço
nos valores destinados ao município de Monção pelo PAA alavancará
grande crescimento socioeconômico e produtivo para toda a região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 04 DE JUNHO DE 2020. - FELIPE DOS
PNEUS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 750 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Secretário de Desenvolvimento Social
do Estado do Maranhão - SEDES, senhor Márcio Honaiser, para que
verifique a viabilidade de promover aumento e encaminhar um caminhão
do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) ao município de
BURITICUPU.

O Programa de Aquisição de Alimento (PAA) é um instrumento
de política pública do Governo Federal, executado em parceria com o
Governo do Estado e municípios, e tem como principal objetivo promover
a inclusão socioprodutiva e o desenvolvimento local.

Tal solicitação se justifica pelo fato de o programa fortalecer de
sobremaneira os pequenos produtores, ajudando a elevar a economia
familiar, em especial nas comunidades rurais do município, promovendo o
desenvolvimento desta parcela da população. Ressalta-se que o reforço
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nos valores destinados ao município de Buriticupu pelo PAA, alavancará
grande crescimento socioeconômico e produtivo para toda a região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 04 DE JUNHO DE 2020. - FELIPE DOS
PNEUS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 751 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado
do Maranhão, senhor Flávio Dino, para que verifique a viabilidade de
promover aumento e encaminhar um caminhão do Programa de Aquisição
de Alimentos (PAA) ao município de BURITICUPU.

O Programa de Aquisição de Alimento (PAA) é um instrumento
de política pública do Governo Federal, executado em parceria com o
Governo do Estado e municípios, e tem como principal objetivo promover
a inclusão socioprodutiva e o desenvolvimento local.

Tal solicitação se justifica pelo fato de o programa fortalecer de
sobremaneira os pequenos produtores, ajudando a elevar a economia
familiar, em especial nas comunidades rurais do município, promovendo o
desenvolvimento desta parcela da população. Ressalta-se que o reforço
nos valores destinados ao município de Buriticupu pelo PAA, alavancará
grande crescimento socioeconômico e produtivo para toda a região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 04 DE JUNHO DE 2020. - FELIPE DOS
PNEUS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 752 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado
do Maranhão, senhor Flávio Dino, para que verifique a viabilidade de
promover aumento e encaminhar um caminhão do Programa de Aquisição
de Alimentos (PAA) ao município de NINA RODRIGUES.

O Programa de Aquisição de Alimento (PAA) é um instrumento
de política pública do Governo Federal, executado em parceria com o
Governo do Estado e municípios, e tem como principal objetivo promover
a inclusão socioprodutiva e o desenvolvimento local.

Tal solicitação se justifica pelo fato de o programa fortalecer de
sobremaneira os pequenos produtores, ajudando a elevar a economia
familiar, em especial nas comunidades rurais do município, promovendo o
desenvolvimento desta parcela da população. Ressalta-se que o reforço
nos valores destinados ao município de Nina Rodrigues pelo PAA,
alavancará grande crescimento socioeconômico e produtivo para toda a
região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 04 DE JUNHO DE 2020. - FELIPE DOS
PNEUS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 753 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Secretário de Desenvolvimento Social
do Estado do Maranhão - SEDES, senhor Márcio Honaiser, para que
verifique a viabilidade de promover aumento e encaminhar um caminhão
do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) ao município de NINA
RODRIGUES.

O Programa de Aquisição de Alimento (PAA) é um instrumento
de política pública do Governo Federal, executado em parceria com o
Governo do Estado e municípios, e tem como principal objetivo promover
a inclusão socioprodutiva e o desenvolvimento local.

Tal solicitação se justifica pelo fato de o programa fortalecer de
sobremaneira os pequenos produtores, ajudando a elevar a economia
familiar, em especial nas comunidades rurais do município, promovendo o
desenvolvimento desta parcela da população. Ressalta-se que o reforço
nos valores destinados ao município de Nina Rodrigues pelo PAA,
alavancará grande crescimento socioeconômico e produtivo para toda a
região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 04 DE JUNHO DE 2020. - FELIPE DOS
PNEUS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 754 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado
do Maranhão, senhor Flávio Dino, para que verifique a viabilidade de
promover aumento e encaminhar um caminhão do Programa de Aquisição
de Alimentos (PAA) ao município de MIRADOR.

O Programa de Aquisição de Alimento (PAA) é um instrumento
de política pública do Governo Federal, executado em parceria com o
Governo do Estado e municípios, e tem como principal objetivo promover
a inclusão socioprodutiva e o desenvolvimento local.

Tal solicitação se justifica pelo fato de o programa fortalecer de
sobremaneira os pequenos produtores, ajudando a elevar a economia
familiar, em especial nas comunidades rurais do município, promovendo o
desenvolvimento desta parcela da população. Ressalta-se que o reforço
nos valores destinados ao município de Mirador pelo PAA, alavancará
grande crescimento socioeconômico e produtivo para toda a região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 04 DE JUNHO DE 2020. - FELIPE DOS
PNEUS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 755 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Secretário de Desenvolvimento Social
do Estado do Maranhão - SEDES, senhor Márcio Honaiser, para que
verifique a viabilidade de promover aumento e encaminhar um caminhão
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do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) ao município de
MIRADOR.

O Programa de Aquisição de Alimento (PAA) é um instrumento
de política pública do Governo Federal, executado em parceria com o
Governo do Estado e municípios, e tem como principal objetivo promover
a inclusão socioprodutiva e o desenvolvimento local.

Tal solicitação se justifica pelo fato de o programa fortalecer de
sobremaneira os pequenos produtores, ajudando a elevar a economia
familiar, em especial nas comunidades rurais do município, promovendo o
desenvolvimento desta parcela da população. Ressalta-se que o reforço
nos valores destinados ao município de Mirador pelo PAA, alavancará
grande crescimento socioeconômico e produtivo para toda a região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 04 DE JUNHO DE 2020. - FELIPE DOS
PNEUS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 756 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Secretário de Desenvolvimento Social
do Estado do Maranhão - SEDES, senhor Márcio Honaiser, para que
verifique a viabilidade de promover aumento e encaminhar um caminhão
do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) ao município de SANTA
LUZIA.

O Programa de Aquisição de Alimento (PAA) é um instrumento
de política pública do Governo Federal, executado em parceria com o
Governo do Estado e municípios, e tem como principal objetivo promover
a inclusão socioprodutiva e o desenvolvimento local.

Tal solicitação se justifica pelo fato de o programa fortalecer de
sobremaneira os pequenos produtores, ajudando a elevar a economia
familiar, em especial nas comunidades rurais do município, promovendo o
desenvolvimento desta parcela da população. Ressalta-se que o reforço
nos valores destinados ao município de Santa Luzia pelo PAA, alavancará
grande crescimento socioeconômico e produtivo para toda a região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 04 DE JUNHO DE 2020. - FELIPE DOS
PNEUS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 757 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado
do Maranhão, senhor Flávio Dino, para que verifique a viabilidade de
promover aumento e encaminhar um caminhão do Programa de Aquisição
de Alimentos (PAA) ao município de SANTA LUZIA.

O Programa de Aquisição de Alimento (PAA) é um instrumento
de política pública do Governo Federal, executado em parceria com o
Governo do Estado e municípios, e tem como principal objetivo promover
a inclusão socioprodutiva e o desenvolvimento local.

Tal solicitação se justifica pelo fato de o programa fortalecer de
sobremaneira os pequenos produtores, ajudando a elevar a economia
familiar, em especial nas comunidades rurais do município, promovendo o
desenvolvimento desta parcela da população. Ressalta-se que o reforço

nos valores destinados ao município de Santa Luzia pelo PAA, alavancará
grande crescimento socioeconômico e produtivo para toda a região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 04 DE JUNHO DE 2020. - FELIPE DOS
PNEUS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 758 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Governador, Flávio Dino de Castro e Costa bem
como à Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos
Servidores (SEGEP), Senhora Flávia Alexandrina Coelho Almeida Moreira,
para que promovam – EM CARÁTER DE URGÊNCIA – a edição e
posterior publicação do decreto regulamentando a lei 11.274/2020 com a
intenção de pormenorizar as disposições gerais e abstratas da lei,
viabilizando sua aplicação em casos específicos, encontrando amparo no
artigo 64, inciso III, da Constituição Estadual.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 04 de junho de 2020. – ADRIANO - Deputado
Estadual – PV

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

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA COM VOTAÇÃO REMOTA POR
VIDEOCONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE

2020 ÀS 10h.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em nome o povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos. Ata da 7ª Sessão Extraordinária Remota por videoconferência
(lê). Ata lida e aprovada. Deputada Ana, V.Exa. está voltando hoje e está
participando desta sessão, vou lhe explicar a sistemática. Nós chamamos
por item da pauta da Ordem do Dia e o deputado vota Sim se for favorável
ao projeto ou Não, se for contrário. Primeiro item da pauta: PEC nº 023/
2019, de autoria do Poder Executivo. Esta PEC foi aprovada na sessão
anterior e hoje apreciaremos em segundo turno. Como vota a deputada
Ana do Gás.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS - A favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Como vota o deputado Adelmo Soares.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES – Voto a favor,
senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Como vota a deputada Andreia Martins Rezende. Ausente. Deputado
Antônio Pereira. Deputado Adriano. Ausente. Deputado Ariston.

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO – Eu voto SIM,
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Arnaldo Melo. Deputado Carlinhos Florêncio. Deputado
César Pires.
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O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - A favor, presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Voto a favor.

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

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

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

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

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR– Senhor
presidente, bom dia a todos e todas, antes de externar o meu voto, eu
gostaria aqui de registrar que hoje é o aniversário do nosso vice-governador,
Carlos Brandão, e externar também as minhas mensagens de congratulação
e de vida longa a esse leal e querido companheiro. Meu voto é a favor do
projeto.

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Fábio Macedo.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO - Voto a favor,
Presidente, mas antes gostaria também de desejar um feliz aniversário ao
nosso vice-governador Carlos Brandão, que Deus abençoe ele, concedendo
muita saúde a esse homem que, ao lado do Governador Flávio Dino, tem
trabalhado muito e mudado a história do nosso estado. Feliz aniversário a
esse grande homem.

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

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Presidente,
bom dia. Bom dia, demais colegas deputados. Queria aqui apenas antes de
registrar meu voto, torcer aí pela recuperação rápida do nosso amigo
Deputado Leonardo Sá. Testou positivo para coronavírus, mas, graças a
Deus, os sintomas estão fracos, não é um sintoma muito forte. E também
agradecer a Deus pela recuperação da nossa amiga Thaiza Hortegal, que já
saiu da UTI e, se Deus quiser, nos próximos dias, estará participando da
sessão junto com a gente. Eu voto a favor, Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – Presidente,
antes de dar o meu voto, eu queria puxar aqui um assunto, fazer uma
denúncia. Estou até providenciando um Projeto de Lei para dar entrada aí
na Assembleia. O que está acontecendo é o seguinte: depois que o Governo
sancionou o Projeto de Lei nesta Casa que dá o desconto de até 30% para
escolas, algumas escolas estão usando de artifício para diminuir esse
desconto. Por exemplo, a Escola Pão de Açúcar, Upaon-Açu, aliás, aqui no
Cohafuma, antigamente dava um desconto em torno de 10% para quem
pagasse em dias. Isso aí é uma maneira de burlar a lei, para que aqueles que
atrasem não paguem só 2%, pagarem 10%, que é o que antigamente se
usava e também para proteger daqueles congelamentos e tal. Ou seja,
quem pagava em dia tinha o desconto em torno de 10%. A mensalidade era
em torno de R$ 1.270 e pouco, passava para R$1.100 e pouco. Com essa
pandemia, as escolas passaram a dar um desconto de 10% no valor de
quem estava pagando normal. Ou seja, ela usou além do desconto que dava
em torno de 10%, ela usou mais um desconto e a mensalidade caiu para em
torno de R$ 812,00. Com a nova lei, o que ela fez? Ela simplesmente tirou
o desconto para quem pagava em dia e passou a dar um desconto de 30%.
E a mensalidade do mês passado que era R$ 812,00, esse mês veio para R$
892,00. Ou seja, eles estão usando artimanhas para não cumprir o que
manda a lei. Porque se quem pagava em dias tinha um valor x, o desconto
tinha que ser em cima daquele valor que vinha-se pagando. Então eu vou
entrar com um projeto de lei proibindo que no Maranhão haja essas
artimanhas de que as escolas usem para multar não só em 2%, mas em mais
de 10% aquelas pessoas que pagam em atraso e, quando chega uma situação
dessa, elas possam usar para não dar o que a lei manda, que é em torno dos
30%. Também eu estou encaminhando para o Procon, para que o Procon
possa tomar providências, porque, para mim, a mensalidade que é para ser
dado o desconto é aquela mensalidade que a pessoa vinha pagando todo o
mês para quem paga em dia. Eles já usaram essa artimanha para multar
quem não pagava em dia, agora estão usando para poder dar o desconto.
Então essa é a denúncia que eu queria fazer e já estou providenciando. Os
meus advogados estão olhando a questão desse projeto de lei e eu vou
encaminhar para o Procon os dois boletos que eu tenho em mão. E eu voto
SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Mical Damasceno.

A SENHOR DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Bom dia,
Senhor Presidente e também aos colegas deputados. Eu quero aqui desejar
as boas-vindas a minha amiga Deputada Ana do Gás, Deus abençoe. E
também desejar melhoras a nossa amiga Deputada Thaiza e também ao
Deputado Leonardo. Nós estaremos orando também para que Deus restaure
a saúde deles. E voto Sim, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Presidente,
voto SIM. Eu queria fazer dois registros. O primeiro é que tem um Projeto
de Lei de minha autoria na pauta. Eu queria pedir a retirada desse Projeto
de Lei da pauta.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Bráulio, registra a aí a retirada do Projeto de Lei do Deputado Neto por
solicitação dele.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – O segundo
ponto, Presidente, eu queria relatar também a respeito da Lei aprovada
pela Assembleia Legislativa, sancionada pelo Governador que diz respeito
aos descontos nas mensalidades escolares. O que tem acontecido? Tem um
dispositivo na legislação aprovada que fala que os alunos que são detentores
de bolsa não deverão ter o desconto apresentado no artigo primeiro da
legislação. O que acontece, quando o texto da lei não está muito claro deve-
se se ater aos que os legisladores trabalharam à época, o que eles pensaram
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à época da criação dessa lei. É importante, inclusive, ouvir o Deputado
Rildo, porque o que me parece que consta na legislação é que se a escola já
tiver dado desconto ao aluno, a escola arcando com aquele desconto, ou
seja, digamos que é um aluno bolsista por esporte, digamos assim, um
aluno bolsista por esporte que paga 50% da mensalidade. É óbvio que a
escola está arcando com esse valor e o aluno não vai ter esse desconto de
10, 20, 30%. Entretanto, quando é um valor com desconto de uma bolsa,
por exemplo, como o ProUni, que o Governo paga, ou seja, a escola não
tem nenhum tipo de dispêndio financeiro, esse desconto de 10, 20 ou
30%, Deputado César, deve ser dado pela escola. Porque a escola não está
recebendo, não está dando nenhum tipo de bolsa para o aluno. Ela recebe
100% daquela mensalidade porque o Governo paga. O que está
acontecendo? Ao aluno que é beneficiário de uma bolsa oriunda do Governo
e que paga 50% para a escola, e o Governo paga os outros 50%, a escola
não está querendo dar o desconto que a legislação preconiza. Ora, mas ela
não está deixando de receber todo o valor. Então o aluno deve ter o desconto.
É importante que o Deputado Rildo se manifeste aqui e a gente possa
fazer esse encaminhamento enquanto Assembleia Legislativa para o
Ministério Público e para o Procon para tirar essa dúvida, porque isso está
acontecendo demais com aqueles alunos que são beneficiários de bolsas do
Governo. Ora, se o aluno paga 50%, ele tem bolsa vinda do governo
porque ele só pode pagar 50%, então, se nós estamos na crise, estamos
querendo beneficiar o consumidor nesse caso, ele tem que ter o desconto
também ali na escola. A escola não vai perder porque a escola receberá do
governo os outros 50% de forma integral. Então, eu queria deixar esse
registro, Senhor Presidente, e pedir que a Assembleia Legislativa possa
fazer um comunicado porque não está muito claro na lei e, quando não está
claro na lei, nós temos que ver o que os legisladores estavam pensando na
época da criação dessa legislação. Fica, portanto, aqui um pedido para que
nós possamos encaminhar ao Procon e ao Ministério Público esses
esclarecimentos. Obrigado.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Presidente Othelino, só lembrando ao Deputado
Neto que o parágrafo 3º da Lei nº 11.259, a lei do Deputado Rildo, é
taxativa, é peremptório: “O desconto de que trata o caput desse artigo não
será aplicado cumulativamente aos alunos que já detêm descontos
provenientes de bolsa de estudos”. Está no texto da lei bem claro. Só para
esclarecer.

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Paulo Neto? Deputado Professor Marco Aurélio? Deputado
Rafael Leitoa?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Bom dia, senhor
Presidente, bom dia a todos os colegas. Voto SIM, mas também quero
destacar os colegas que acompanharam ontem mais uma inauguração do
governo do Estado, um hospital de campanha em Santa Inês. Infelizmente,
o município de Santa Inês está sendo atingido em cheio pela covid-19 e,
prontamente, o governo do Estado ampliou sua estrutura hospitalar com
um hospital de campanha de mais 40 leitos, mostrando a ampliação elevada
do número de leitos antes do início da pandemia até meados, como nós
estamos aí, de 70, 90 dias de pandemia. Então, Senhor Presidente, quero
apenas comunicar que ontem foi um dia de mais uma vitória na luta no
combate à covid-19. Voto sim, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Ricardo Rios.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS - Bom dia,
Presidente, bom dia a todos. Eu voto pela aprovação, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Rigo Teles.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Rildo Amaral.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL - Eu voto SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Presidente, eu
também quero me congratular aqui com o discurso do Deputado Rafael
Leitoa sobre o hospital de campanha. Lá em Bacabal, também tivemos
uma vitória importante que foi a inauguração do hospital de campanha na
quarta-feira, um hospital de 30 leitos que foi feito entre a Prefeitura de
Bacabal com o apoio do governo do Estado, um apoio fundamental. Tivemos
a presença inclusive do Secretário Lula. O hospital de campanha já está
com 50% da sua capacidade preenchida hoje na cidade, em função do
aumento no números de casos. O hospital municipal de lá também já está
com mais de 30 pacientes, o hospital regional também está superlotado,
portanto, esse hospital de campanha veio trazer esperança na verdade ao
povo de Bacabal que tem sofrido muito também com essa questão do
coronavírus. Presidente, antes de dar meu voto, eu gostaria de solicitar ao
senhor e à Mesa, se pudesse, por uma falha nossa, que nós não conseguimos
dar entrada numa indicação nossa ao Ministro da Economia, Paulo Guedes,
e ao Presidente do Banco Central. É uma indicação sobre o fechamento de
duas agências do Banco da Amazônia no Maranhão, uma na cidade de
Santa Inês e outra na cidade de Pinheiro. Nós temos uma luta grande contra
o Banco da Amazônia, Superintendência do banco em Belém, porque, há
três anos, eles fecharam a agência de Bacabal, e nós entramos com uma
ação popular e conseguimos uma vitória em março de2017. Graças a essa
liminar, nós conseguimos, por meio dessa ação popular, o Banco da
Amazônia em Bacabal até hoje continua com seu funcionamento assegurado
por uma decisão judicial. O Banco da Amazônia tem um papel fundamental
nessas cidades, nessas regiões, primeiro pelo apoio que dá aos pequenos,
médios e grandes produtores na questão do investimento na área de
agricultura familiar. Serve também como agente de apoio para a população
de forma geral, principalmente neste momento aí de pandemia e de
isolamento. As agências bancárias se tornaram na verdade um grande foco
também de contaminação. Você diminuir, num momento como este, agências
de investimentos, agências que apoiam na verdade a produção,
principalmente essa produção rural, é na verdade um mal que se faz ao
nosso estado. Então, nós com essa indicação e ao mesmo anunciando
também que estamos entrando com uma ação popular contra o fechamento
dessas duas agências da cidade de Pinheiro porque atinge fortemente a
Baixada Maranhense, uma região que já, digamos assim, paga um preço
alto em função de ter uma economia muito fraca. Você perder uma agência
como essa, você não atinge apenas a cidade de Pinheiro, mas toda a região,
assim também o Vale do Pindaré com esse fechamento da agência do Banco
da Amazônia em Santa Inês. Então, nós gostaríamos, se possível, que nós
já entendemos nossa indicação, se puder colocar na pauta de hoje, seria
muito importante. Também pedir o apoio de todos os colegas para que a
gente possa também ter essa bandeira neste momento contra o fechamento
dessas duas agências, em Pinheiro e Santa Inês, do Banco da Amazônia. Eu
voto SIM, Presidente. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Vinicius Louro ausente. Deputado Wellington do Curso.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente Othelino, bom dia, bom dia a todos os demais Deputados
e Deputadas. Deputada Ana do Gás, seja bem-vinda à Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Presidente, antes de proferir o meu
voto, eu preciso fazer mais uma vez uma solicitação ao governo do Estado
com relação à sanção do projeto de lei aprovado por esta Casa, de forma
unânime, por todos os Deputados com relação aos descontos consignados
dos funcionários públicos do Estado do Maranhão. Eu peço isso em nome
do Deputado Adriano e da Deputada Helena Duailibe, que são autores do
projeto, e em nome do Deputado César Pires que também fez brilhantes
observações e colocou solicitações também de outras áreas para que
pudessem ser beneficiadas no projeto de lei que foi aprovado de forma
unânime nesta Casa. Nós não compreendemos até agora por que o
Governador Flávio Dino não sancionou. Qual o motivo? Um projeto que
vai beneficiar todos os servidores públicos do Estado do Maranhão. Todos
os dias recebemos inúmeras mensagens, inúmeras ligações de funcionários,
servidores da Assembleia Legislativa, do Poder Judiciário, do Poder
Executivo que, ao aprovar, ao sancionar essa lei, vai beneficiar os servidores
públicos que terão pelo menos um fôlego de um, dois, três meses, 90 dias
de fôlego com relação às suas contas, portanto, é de suma importância.
Mais uma vez apelamos para a sensibilidade do Governador Flávio Dino,
apelamos para o bom senso do Governador Flávio Dino, é um apelo em
nome de todos os servidores públicos do Estado do Maranhão, que ele
possa sancionar o projeto de lei aprovado nesta Casa, para que possa
suspender o pagamento de empréstimos consignados a todos os servidores
públicos do Estado do Maranhão. Presidente, com relação ao Projeto de
Lei sendo aprovado hoje, nesta Casa, que é o de nº 023, de autoria do Poder
Executivo, o meu voto é SIM, mas eu quero destacar a mesma observação
que fiz na sessão passada. O estado do Maranhão é um dos estados que
têm a maior quantidade de conflitos agrários de todo o Brasil, e nós temos
também uma grande quantidade de pessoas vivendo na extrema pobreza,
uma grande quantidade de pessoas em situação de vulnerabilidade, uma
grande quantidade de pessoas morando em áreas de risco, não só em São
Luís, mas em outros municípios, uma grande quantidade de maranhenses
morando em palafitas, então, a preocupação que o governo tem que ter e
mostrar de forma bem clara, não só para a Assembleia Legislativa, mas
para a população do Estado do Maranhão que a política habitacional não
só na capital, mas no interior do estado e nós precisamos ter essa política
bem clara, por parte do governo do Estado, e eu falo isso em nome da
população de São Luís que vive um estado de situação de vulnerabilidade
morando em palafitas, em áreas de risco, e também no estado do Maranhão.
Então, o meu voto é Sim, mas o governo do Estado precisa apresentar de
forma mais clara um projeto, uma proposta habitacional para o Estado do
Maranhão. Meu voto é, Sim, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington, o Governador ainda está no prazo de sanção com
relação ao projeto dos consignados. Ele tem 15 dias úteis, a contar da data
que foi protocolado, lá no Poder Executivo. Esse prazo está terminando,
mas ele tem aí, a Constituição garante para manifestação pelo Chefe do
Poder Executivo, deputado Wendell Lages. Deputado Zé Gentil. Deputado
Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Presidente,
primeiramente, bom dia a todos e a todas, quero também desejar ao nosso
amigo deputado Leonardo Sá a sua rápida recuperação, em breve estará
aqui entre nós , também aproveitar e desejar feliz aniversário ao vice-
governador Brandão e desejar muita saúde, vida longa e destacar o que
ponderou aí o deputado Marcos Caldas e o deputado Neto, eu acho que
isso são questões que realmente nós precisamos fazer uma avaliação no
sentido de apresentar um Projeto que podemos estar alterando, adequando
a legislação que foi aprovada recentemente para que possa se adaptar a
esses novos casos. De fato, eu também tenho recebido muita reclamação
de alunos que têm bolsa de que não estão tendo direito aos 50%, Neto
explicou muito bem a questão, situações de quem tem bolsa via governo,

eu acho que merece um tratamento diferenciado, e como o Bráulio acabou
de citar o artigo 3º da Lei, eu acho que seria o caso de fazermos uma
alteração na Lei para melhor adequar esse artigo 3º aos interesses de vários
alunos que estão sendo também desrespeitados, violados, eu voto é Sim,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Eu vou chamar novamente os ausentes, deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente, bom
dia a todos e a todas, meus colegas deputados e deputadas, em primeiro
lugar, parabenizar o vice-governador Brandão, pelo dia de hoje, dar as
boas-vindas à deputada Ana do Gás, melhoras à deputada Thaiza Hortegal
e ao deputado Leonardo Sá, e quero aqui reafirmar a nossa luta em prol da
promulgação, da aprovação do Projeto de Lei que trata do adiamento do
pagamento das parcelas dos consignados para os funcionários públicos
municipais, estaduais, ativos e inativos e das empresas privadas. Senhor
presidente, o tempo do governador está se esgotando, pelos meus cálculos
no final dessa semana se esgota o prazo e na semana que vem, estaremos
aptos a promulgar. Então, eu peço a V.Exa., que caso o governador se
silencie, que a gente possa promulgar esse projeto de lei na semana que
vem e se por um acaso o governador decidir, infelizmente, vetar o projeto
que a gente possa por unanimidade derrubar este veto, porque este projeto
é muito importante e já perdemos aí alguns meses de desconto que ajudaria
bastante os trabalhadores e trabalhadoras. Senhor presidente, eu voto a
favor da matéria.

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

A SENHORA DEPUTADA ANDREIA MARTINS REZENDE
– Bom dia! Bom dia a todos. Queria iniciar parabenizando nosso vice-
governador, um sertanejo como eu e pessoa pela qual eu tenho muito
apreço. Que Deus abençoe a vida dele, que dê vida longa com muita saúde.
Dizer para o Deputado Leonardo Sá que a gente está torcendo para que ele
melhore rápido e que fique bem. E meu voto é favorável, presidente, a
matéria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Antônio Pereira. Deputado Arnaldo Melo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Eu quero
cumprimentá-lo e por meio de V.Exa. cumprimentar todos os colegas
deputados, com registro especial, Presidente, à presença da nossa colega
Andreia Rezende que volta às sessões, foi um prazer muito grande revê-la,
colega Andreia, aproveito para registrar também nosso contentamento
com regresso da nossa colega Ana do Gás, ao tempo que nós torcemos
pelo restabelecimento do colega Leonardo Sá, como foi com a deputada
Thaiza Hortegal. Senhor Presidente, nesta matéria em votação o meu voto
é Sim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Carlinhos Florêncio? Ausente. Deputado Ciro Neto? Ausente.
Deputada Detinha? Ausente. Deputado Dr. Leonardo Sá? Ausente.
Deputada Dra. Thaiza Hortegal? Ausente. Deputado Edivaldo Holanda?
Ausente. Deputado Felipe dos Pneus? Ausente. Fernando Pessoa? Ausente.
Deputado Hélio Soares?

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Bom dia,
Presidente. Presidente, voto antes de confirmar o meu voto pela matéria
votando Sim. Eu quero aqui desejar, o mais breve possível, o regresso e a
recuperação do nosso querido colega Leonardo e da nossa querida Thaiza,
que estão se recuperando desta pandemia. E fazer aqui das palavras do
nosso deputado Roberto Costa, me adicionar à sua fala com relação que as
agências do BASA não encerrem suas atividades que é de fundamental
importância para o desenvolvimento dessas duas regiões. Dizer também,
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por intermédio de V.Exa., que o Simplicio está mandando abraço para ele e
está também de acordo para que não fechem essas agencias, estou acionando
ele aqui. E parabenizar o nosso vice-governador Brandão, desejando-lhe
muitos anos de vida, saúde, prosperidade e que os desígnios divinos realizem
os seus sonhos. Muito obrigado e voto Sim pela matéria, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Paulo Neto. Deputado professor Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Bom dia, presidente, todos os colegas deputados, deputadas, todos que
acompanham a sessão. Meu voto é Sim, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Vinícius Louro. Deputado Wendell Lages. Ausente. Deputado
Zé Gentil. Ausente. Deputado Antônio Pereira. Deputado Paulo Neto.

O SENHOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA – A favor,
Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO – Quero parabenizar
o vice-governador Carlos Brandão, desejar muitas felicidades, muita saúde.
Eu voto SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Encerrada a votação. Aprovado com 31 votos SIM, 11 ausentes. Vai à
promulgação. Senhores deputados, antes de chamar o próximo item da
pauta, eu vi que o Deputado Neto Evangelista mandou uma mensagem
querendo fazer alguma manifestação. Deputado Neto.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Presidente,
eu compreendi a leitura do Bráulio e eu tinha até relatado já a respeito desta
parte da legislação. Ela não é 100% clara. Ela não diz que tipo de bolsa que
é. A gente tem que ver. Presidente, eu queria pedir muita atenção nesse
momento. A gente tem que ver o porquê da criação desta legislação. Ela não
foi feita para garantir ao consumidor maranhense o direito de permanecer
matriculado, permanecer assistindo aula de forma online que seja,
permanecer com seu contrato nesse período de pandemia, podendo ter um
desconto naquela mensalidade que ele já paga. Ou seja, era sempre
procurando resguardar o consumidor. Quando a gente fala embolsa, existem
vários tipos de bolsas. E a legislação aprovada não é 100% clara. Se ela não
é 100%, nós temos que fazer interpretação dessa legislação, interpretação
em cima do que os legisladores pensaram à época da criação. Na prática, o
que estar acontecendo? O pobre que teve o direito de entrar numa instituição
de ensino não está tendo o desconto. Como a legislação não é clara e eu
acho que nós não temos tempo de fazer uma mudança nela, eu julgo
importante que nós possamos encaminhar ao Procon e ao Ministério
Público um esclarecimento a respeito deste parágrafo que consta na
legislação no que diz respeito à bolsa. Porque quem recebe a bolsa, paga
parte dessa bolsa pelo Governo, a universidade, a instituição de ensino não
está tendo nenhum desconto. Ela está recebendo de forma integral. Ora, se
aquela pessoa que tem, por exemplo, o ProUni está pagando 50% do valor
para a escola porque ela pode pagar aquele 50% em condições normais.
Em condições que nós estamos vivendo agora de pandemia, ela já não pode
pagar. O que vai acontecer é que ela vai romper o contrato porque ela não
tem como pagar ou vai ficar devendo a instituição. Então a legislação não
é cem por cento clara, porque existem vários tipos de bolsa. Mas o que nós
fizemos, ao aprovar, era para garantir que o consumidor maranhense, o
aluno tivesse a condição de continuar pagando a sua mensalidade. E, lógico,
quando se colocou aquela questão de bolsa na legislação, de quem tem
bolsa não entrará no desconto, era para que a instituição de ensino não
desse desconto cumulativamente àquele estudante. Imagina que é um
estudante que tem bolsa dada pela universidade já de 20%. Ele já paga 80%
e agora ele vai ter mais 30%. A faculdade aí vai estar deixando de arrecadar
50%, não 30%. Não sei se deu para entender. Não foi a conta da Dilma,
não, mas eu acho que deu para entender aí. Então não faz sentido a pessoa

pobre, que tem o desconto na bolsa paga pelo Governo, parte dessa bolsa
paga pelo Governo, não ter o desconto dado pela instituição de ensino.
Acho importante a Assembleia se posicionar oficialmente enviando para o
Procon e para o Ministério Público, esclarecendo essa situação. Era isso,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- O Deputado Roberto solicitou que nós analisássemos o Requerimento já
na sessão. Infelizmente, nós não temos como. Um Requerimento
apresentado na hora da sessão nós não temos como fazer a análise imediata,
porque é preciso que ele seja publicado. E aí eu peço a compreensão dos
colegas nesse sentido. Ele fica incluído na Ordem do Dia da próxima
sessão, que será na terça-feira. Eu vi que mais de um deputado se manifestou
levantando as mãos. Eu vi a Deputada Mical, Deputado Rigo, Deputado
Duarte, Deputada Ana também. Deputado Hélio. Eu vou pedir que todos
sejam breves nas manifestações, senão a nossa sessão vai se estender
muito. Deputada Ana do Gás.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS - Bom dia a todos.
Agradecer a Deus por essa oportunidade de estar com vocês novamente e
muito feliz de retornar à Casa depois de um ano e meio quase. Foi uma
experiência fantástica estar ao lado do Governador Flávio Dino fazendo
esse trabalho na Secretária de Estado da Mulher e também estou um pouco
emocionada aqui de estar novamente ao lado de vocês. Mas também por
pouco tempo, porque já encaminhei, logo após a sessão, estou
encaminhando o meu pedido de licença, de afastamento. Nosso companheiro
e grande deputado Zito, vai continuar no mandato. Esse amigo querido que
acredito que mais vocês assim como eu também, nos apegamos bastante a
essa pessoa maravilhosa que é conviver com o Zito. E eu estarei novamente
me afastando deste Parlamento para tratar de assuntos pessoais. E eu
quero aqui deixar essa mensagem de carinho a todos vocês, parabenizar a
todos pelo grande trabalho. Estou com muita saudade. Também me afastei
da Secretaria, priorizando esses assuntos pessoais. Não serei candidata a
prefeita até o presente momento. Não é esse o projeto. A visando aqui aos
colegas caso alguém venha perguntar se irei concorrer às eleições em outubro,
novembro ou dezembro. No primeiro momento, não é o meu projeto.
Estarei acompanhando e ajudando o meu esposo que será candidato à
eleição no nosso município de Santo Antônio dos Lopes. Estarei
acompanhando o movimento das nossas políticas também, enfim dando
aqui uma satisfação e explicação a todos que estaremos juntos nessa luta
no combate ao coronavírus, que tem afetado o nosso Maranhão inteiro nos
readaptando. Um pouco assustados aqueles que nunca foram contaminados
a exemplo de mim até os que já foram também, porque teremos que voltar
à ativa de alguma forma e de forma totalmente diferente. E tentar conviver
com a presença desse vírus que levou muitas pessoas queridas. Eu mesma
perdi dois familiares no mês de abril. É uma dor assim irreparável, é uma
coisa muito difícil de lidar, de você não acompanhar o velório, essas coisas
que vocês têm acompanhado nas TVs, eu não sei se algum colega perdeu
algum ente querido, mas é muito difícil. As minhas palavras, Presidente,
são essas. Muito feliz de ter participado desta votação de hoje porque nós
temos acompanhado todos os esforços, eu que passei esse tempo com o
Governador Flávio Dino na equipe desse grande Governador que não tem
medido esforços para combater o coronavírus. Eu acompanhei de perto.
Então, assim, quero parabenizar a Assembleia que também não mediu
esforços para se aliar ao combate ao coronavírus, e a gente tem visto o
nosso Governador trabalhando cada vez mais. Nós, maranhenses, gostamos
de rua, de abraços, de beijos, então isso tem sido um pouco difícil no
limitar do distanciamento social. É a nossa cultura, mas a gente também
não pode deixar de reconhecer os esforços que o nosso Governador tem
feito. Ele bem recentemente, na última reunião de secretário que eu participei,
digo aqui a vocês o Maranhão registrou o menor número de desemprego no
Brasil. Então eu fico muito feliz de poder dividir isso com vocês. São
dados, não sou eu que estou inventando por A, por B, por C. São dados.
Nós teremos momentos difíceis de queda de receitas nesses meses futuros,
mas também temos observado grandes batalhas vencidas e destaque do
nosso estado no Brasil inteiro no combate ao coronavírus. Quero deixar
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um grande abraço a todos. Obrigada por me receberem com muito carinho
mais uma vez, minha companheira e amiga Mical, obrigada, mulheres
maravilhosas: Daniella, Helena, Dra. Cleide, Andreia, a recuperação da
Deputada Thaiza, a Detinha, todas vocês que têm feito um grande trabalho
pelas mulheres do nosso estado. Também a todos vocês, homens e grandes
colegas e companheiros, Deputado Rigo, Deputado César, muita saudade,
Deputado Arnaldo, Deputado Presidente Othelino, Roberto, Bráulio, toda
equipe, muita saudade de vocês. Aqui eu já aproveito este momento para
me despedir porque eu acho que, na próxima sessão, nosso companheiro
Vitor me representará, representando o Maranhão como tem feito esse
tempo todo. Um grande abraço, que Deus nos proteja, que Deus nos
abençoe e que o Maranhão possa passar dessa fase e que a gente una os
nossos esforços para salvar vidas, para reconhecer as vitórias, as batalhas
vencidas, reconhecer aquilo que ainda tem que ser feito, ter um pouco de
consciência dos nossos limites porque o Brasil todo está passando por
isso. É isso que eu tenho a dizer a todos vocês. Muito obrigada mesmo.
Queria dar um abraço no meu amigo Vinicius, mas ele não está aqui. Eu vou
encontrá-lo, vizinho aqui de Pedreiras, que nós estamos num combate
imenso do coronavírus na região do Mearim. Gosto muito de todos vocês.
Era isso, gente. Estava com muitas saudades, mas amanhã eu já vou deixar
a Casa de novo. Então, um grande abraço. Boa sorte. Parabéns pelo brilhante
trabalho de todos. Cesinha, quero um mamão daqueles que tu estavas
ontem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Ana, satisfação em vê-la novamente aqui. Desejo que V.Ex.ª
tenha êxito nos seus projetos, que possa resolver logo as suas situações
pessoais que a afastaram do mandato neste período. Mesmo não estando
no nosso convívio, V.Exa. está sempre conosco, nos nossos pensamentos
positivos, para que V.Exa. e o ex-prefeito Eunélio tenham sempre muita
saúde, assim como os filhos de vocês e toda família. Deputada Mical
Damasceno. Deputado Duarte Junior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, só cumprimentar a Deputada e amiga Ana do Gás. É nítida a
sua emoção. Desejo sorte nos novos desafios e força mais do que nunca
neste momento. Saiba que, se pudéssemos, estaríamos abraçando-a neste
momento. Presidente, levantando aqui a Questão de Ordem, havia falado
antes do início da sessão com a Mesa da Casa, com o colega Bráulio sobre
o item 5 da pauta, mas eu gostaria de, antes de debater este item 5 da pauta,
que me fosse dada a oportunidade de fazer apresentação da minha Questão
de Ordem. Neste momento, eu queria aqui ratificar o que os colegas
Deputados e Deputadas estão aqui preocupados coma atualização, a revisão
do texto que foi aprovado por este Casa, que é a PL das mensalidades de
autoria do Deputado Rildo Amaral. De fato, o Deputado Neto tem razão
quando externa a preocupação com o texto, pois da forma como está
precisa de uma revisão. Nós, inclusive falamos isso quando o projeto foi
colocado em pauta na primeira vez. Infelizmente, estão fazendo a
interpretação equivocada dessa legislação, não nos cabe aqui interpretar a
lei, enquanto Poder Legislativo nós estamos elaborando a lei, podemos
modificar, revisara legislação, mas a forma como os órgãos de fiscalização,
como PROCON e o Poder Judiciário, estão interpretando essa legislação
para executá-la e aplicá-la é que nos gera bastante preocupação, bastante
estranheza, por isso que eu apresentei o Projeto de Lei n° 184/2020, que
altera a Lei n°11.259, exatamente nesse ponto no parágrafo 3º.A alteração
que eu faço já foi publicada, Senhor Presidente, e refere-se aos descontos
de que trata o caput desse artigo, do artigo 1º, que não serão aplicados
como antigamente aos alunos que detêm descontos provenientes de bolsas
de estudos. Esse texto precisa ser alterado no sentido de que garanta que
aqueles alunos que possuem bolsas provenientes de programas federais
possam receber esse desconto, ou seja, quando a gente fala de um aluno
que tem acesso a um desconto, uma bolsa garantida pela instituição,
financiada pela escola, obviamente que nesse ponto não haverá cumulação
quando esse desconto dado pela instituição é inferior, ou melhor, ele é igual
ou superior ao desconto mínimo estabelecido pela legislação. Agora, quando
o desconto, quando a bolsa é garantida por um programa federal, a instituição

não tem qualquer custo, inclusive fiz vários vídeos postando na internet e
explicando aos consumidores, porquê? Porque, quando o consumidor tem
acesso ao ProUni, por exemplo, a instituição não paga nada com isso, a
instituição não tem nenhum custo com isso, o governo federal é quem paga
esses custos à instituição, o governo federal banca aquela bolsa e a instituição
presta o serviço ao aluno. Então, nesse sentido, eu compartilho aqui dos
fundamentos trazidos pelos colegas parlamentares, Deputado Zé Inácio
também fez esse comentário, e é por essa razão, Senhor Presidente, que eu
gostaria que fosse incluído ainda porque está no sentido que todos os
parlamentares aqui concordam com essa alteração, com essa alusão. Então,
eu gostaria que fosse incluído para apreciarmos, na sessão de hoje, essa
alteração ao projeto de lei, aproveitando inclusive que já tem, na Ordem do
Dia, o projeto do Deputado Yglésio, de número 174, que também busca
revisar, atualizar e melhorar o texto legal. Então, nesse sentido, eu gostaria
que o projeto da minha autoria, de nº 184, também entrasse na pauta. Essa
é minha primeira Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Eu vou pedir aos colegas que, sem prejuízo claro do desejo de cada um se
manifestar sobre algum tema especifico, que sejamos mais objetivos, porque
nós temos uma hora e cinco minutos de sessão e já conseguimos apreciar
o primeiro item da pauta. Nesse ritmo, nós vamos terminar mais ou menos
umas quatro da tarde, então só para que a gente tenha mais objetividade
nas falas. Deputado Duarte, respondendo a sua Questão de Ordem,
infelizmente não poderemos incluir o projeto de lei na Ordem do Dia dessa
forma, porque nós temos minimamente que cumprir os procedimentos
estabelecidos no Regimento. Todos os projetos que estão vindo para
Ordem do Dia, eles já têm parecer das comissões, estão prontos para
votar. Quanto ao item 05, V. Exª falou de uma possível Questão de Ordem,
ele está retirado da Ordem do Dia, então deixemos a Questão de Ordem
referente a esse projeto para a próxima sessão, caso ele retorne. Deputada
Mical, eu já chamei.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Senhor
Presidente, o senhor acabou de responder a minha dúvida aí, obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Fazer alguma
sugestão para o nosso Presidente, que ele estabeleça três minutos, dois,
três, quantos forem possíveis, porque cada um vai fazer os registros que
está na sua pauta, na sua hora de falar, então todo mundo vai querer passar
10, 20, 30, pelo menos, eu queria fazer vários registros que eu vou passar
aqui uns 40 minutos, e os outros mais novos já falaram na minha frente,
então eu vou me pautar em três assuntos só, primeiro é uma sugestão que
se nós formos fazer Emendas e aperfeiçoamentos nessa lei que está sendo
votada aí com autoria do Rigo, o Neto já falou, o Duarte e os demais aí, nós
vamos retardar o projeto, então eu faço uma sugestão que aprovemos do
jeito que está e a Comissão de Educação que é a comissão oficial da
educação, é que avoque todos esses problemas de ajustes e a comissão vai
resolvendo, convoca o Sindicato das Escolas Privadas e aí vai aperfeiçoando,
senão cada um deputado vai tendo um ajuste para fazer e não demorar
demais. Outro assunto que fazer registro rápido e já diminui tudo,
presidente, eu vou fazer só três, eu ia fazer trinta, fazer só três. O segundo
é que nós inauguramos aí, a bancada do PL liderada pelo Josimar de
Maranhãozinho, deputado federal, inauguramos semana passada o hospital
de campanha, foi o primeiro do Maranhão no interior com 35 leitos, 10
UTIs e agora, daqui a 15 dias, temos mais 30 leitos inaugurados para a
campanha contra o Covid. Então vamos botar à disposição, inclusive dos
municípios circunvizinhos Santa Inês que está crescendo bastante, Bacabal,
a cidade do Roberto Costa nós vamos ter leitos disponível lá, daqui a 15 ou
20 dias. E outro, cumprimentar aqui o nosso governador pela sensatez,
pela sua interferência que ele tem feito em nível nacional. Muito sensata,
muito proveitosa e eu estou aí parabenizando por meio desse momento
aqui, da nossa Casa, as intervenções que ele tem feito por meio dos meios
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de comunicação, a Globo News, da Globo em si, intervenções sensatas.
Parabéns, governador, pela sua intervenção feita em nível nacional.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado, o requerimento n° 191, de autoria do Deputado Ricardo Rios,
requerendo a votação, em regime de urgência, os projetos n° 148 e 153,
174, 177 e 180, em Segundo Turno, na 8ª Sessão Extraordinária Remota
que está sendo realizada hoje, na verdade, aqui o deputado Ricardo solicita
que esses Projetos que nós apreciaremos agora, Projetos de autoria dos
deputados, deputado Zé Inácio Lula, deputado Yglésio, deputado César
Pires, enfim ele já pede que seja apreciada também em segundo turno. Mas
esse Requerimento eu vou pedir que votemos de forma simbólica, os
deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem
contrários se manifestem acenando ou mandando esta informação para o
Bráulio, aprovado o Requerimento.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Presidente, só dois registros porque o
Requerimento foi feito antes da Sessão, o Projeto nº 153 o deputado Inácio
pediu vista, 177 do deputado Neto foi retirado da Ordem do Dia, então
esses dois Projetos não vão constar na urgência.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Ok, retirados então o Projeto nº 153 e Projeto nº 177, Projeto de Lei
Ordinária 148, de autoria do deputado Zé Inácio dispõe sobre
obrigatoriedade dos laboratórios da rede privada notificarem o Laboratório
Central de Referência em Saúde Pública LACEM e a Secretaria de Estado
da Saúde em caso de suspensão ou confirmação de casos de Covid-19 e
outras doenças infecciosas no Estado do Maranhão.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Senhor Presidente, nesse Projeto do deputado
Inácio foi anexado também o 150 do deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- O conteúdo semelhante foi anexado ao Projeto do deputado Zé Inácio,
foi protocolado anteriormente. Deputada Ana do Gás.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS – A favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Adelmo Soares.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES – Sim, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Parabéns ao Deputado
Zé Inácio. Parabéns ao Deputado Wellington do Curso pela aprovação,
Senhor presidente.

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

A SENHORA DEPUTADA ANDREIA MARTINS REZENDE
– Só um rápido registro de boas-vindas a nossa amiga Ana do Gás, e que
Deus abençoe seus projetos, minha amiga. Voto Sim, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO – Senhor
Presidente, antes de tudo, eu queria parabenizar nosso vice-governador

pela passagem que é o aniversário dele, e tudo de bom aconteça com ele. E
meu voto é Sim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Arnaldo Melo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Voto Sim,
Senhor presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Obrigado,
Presidente. Obrigado Bráulio. Eu também quero fazer um registro de
parabéns ao Brandão e já tive oportunidade de conversar o Brandão também
é colega meu antigo, parabenizar o retorno da deputada Ana do Gás e dizer
Ana que eu te agradeço porque toda vez que eu precisei de ti tu não fizeste
fronteira entre a minha posição política e a tua ação como executivo do
governo. Quero parabenizar também e já vi muitos em épocas passadas,
pretéritas, parabenizar Roseana pelo aniversário dela ontem que tive
oportunidade também e desejar, sem sombra de dúvida, à Thaiza Hortegal,
pessoa de frente e veja bem as pessoas de frente que tiveram lá dentro,
convivendo com as dores alheias também passaram a ser delas contraíram
como é o caso da Thaiza Hortegal e do Leonardo, a quem eu desejo um
restabelecimento e um retorno para nós. Presidente, eu estou notando que
nós crescemos muito e se você observar 11h29 pelo meu telefone e se nós
inclusive eu agora com os meus pecados também que eu estou cometendo,
se nós fizéssemos apenas um voto simbólico como você fez o Requerimento
e alguém quiser se manifestar e se manifestar normalmente o autor do
projeto, nós teríamos maior celeridade sem perda, porque o que eu estou
vendo é muito mais alusões, mas uma coisa eu queria deixar uma pergunta
aqui para o deputado Roberto Costa e para alguém aí que tratou sobre a
questão dos dois hospitais de campanha: um em Bacabal e outro em Santa
Inês. Eu quero perguntar: foram recursos do governo municipal ou recursos
do governo estadual? Eu estou falando isso porque Codó do lado não teve
nenhum recurso municipal, hospital de campanha, um dos maiores
indicadores de Covid é lá mil e tanto já não teve esse hospital de campanha,
se foi uma ação do governo ou se foi uma ação de acordo com o recurso
público municipal. Só esse esclarecimento pelo deputado Roberto Costa,
não pela vaidade de perguntar, mas pelo esclarecimento, deputado Roberto,
e se tiver algum colega também de Santa Inês que viu a construção desse...
ele disse que já foi com recurso do deputado Josimar...que qualquer coisa
que vale, eu queria saber se esses dois também de que ordem foram gastos
nesta situação. Meus parabéns a Ana pelo retorno, ao Brandão pelo
aniversário, ao restabelecimento dos dois colegas Thaiza e Leonardo, e
parabenizar toda a Casa. E quero dizer também das atitudes do Presidente
da CCJ em jogar para hoje foi importante, porque, daqui há pouco, todos
esses projetos voltados para o Covid vão perder objeto. E isso foi
importante, Presidente, o seu aceite, o aceite dos pares que a gente pudesse
votar em primeiro e segundo turno hoje. Mas se nós não tivermos celeridade,
não vai ser quatro, não. Pela ordem que estou colocando aqui, vai ser muito
mais, então que fosse simbólico tudo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bráulio, a sugestão do Deputado César é pertinente. Aprecie aí e depois
me dê o parecer.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Presidente, eu já tenho a resposta. Palavra
simbólica a gente não pode utilizar porque na Resolução não prevê isso,
mas a gente pode contabilizar o registro da PEC, que são 31 votos. Se
chegar mais algum deputado, a gente acrescenta nas votações. Prevalece
aquela votação da PEC, mas as votações todas serão nominais e vai
prevalecer aquele voto para os outros projetos. Se aparecer mais algum
deputado, a gente acrescenta. Nãos sei se o senhor entendeu o que eu falei.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO

– Não.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS - Não entendeu?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Não.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – A PEC teve 31 votos, 31 deputados se
manifestaram, 11 estiveram ausentes. Este resultado vai valer para os
outros projetos, a não ser que algum deputado diga “não quero, vou votar
contra”, ou algum outro apareceu fora os 31, porque a votação tem que ser
nominal.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Seria o caso de nós fazermos a alteração na Resolução para permitir esta
votação simbólica ou você não acha adequado?

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS - Podemos fazer, sai mais adequado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Então vamos preparar Bráulio para que nós apreciemos na próxima
sessão essa alteração na resolução, porque aí nós ganharemos em
objetividade. Mesmo levando em consideração que, provavelmente, nós
passaremos a ter sessões presenciais a partir do dia 16 de junho, nós não
deixaremos de, inicialmente, fazer as sessões por videoconferência. Então
seria interessante a gente fazer esse ajuste, para que ganhemos em
objetividade, porque, de fato, perde até a dinâmica da sessão, onde nós
temos que chamar um por um todas as vezes, então façamos assim. Nós
vamos seguir esta metodologia hoje ainda, com a compreensão dos colegas
de deixarem para fazer alguma manifestação no último item da pauta e, no
caso, quando nós formos chamando, o colega vai botando SIM ou NÃO e,
assim, a gente ganha tempo em objetividade. Deputado César, acho que
sua sugestão ficou quase que totalmente acatada. Peço que libere o áudio
do Deputado César para que ele se manifeste.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Obrigado,
Presidente. É mais um sentido que eu estou vendo agora parece que a
questão virtual ou remota ela deu mais língua aos nossos colegas e todo
mundo quer mérito por necessidade e por regimento o direito de poder
participar, mais presidente V. Exa. falou diz 16 me permita uma evolução
de uma situação de um processo de discussão um pouco mais avançado em
relação a essa situação nós temos que compreender que nós somos esses
últimos 90 dias pressionado pelo medo e eu quero saber qual é o protocolo
que a Assembleia tem, pra colocar ...dos pares embora o ...mais o prejuízo
não é ...da presidência e do Executivo o prejuízo é sistêmico e como tal ele
deve ser trabalhado o protocolo que nós estamos apresentando como é
que vamos fazer, como que é isso? Porque uns podem, outros não podem,
outros têm medo e outros não têm. Mas para mim, que estou convivendo
com dificuldade agora, inclusive esse projeto de lei meu eu vou explicar
porque, um projeto muito mais distraído da convivência e das necessidades
do que propriamente da cultura livresca, ou então de ensinamentos aí de
perto, mas só para poder fazer, mas de qualquer maneira eu lhe agradeço
por me ouvir.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Não se preocupem, Deputado César e os demais deputados, que nós
estamos estudando a forma de voltar com os critérios devidos. Aqueles
deputados que estão em grupo de risco, ou por idade, ou por comorbidades,
não terão a presença obrigatória. Nós estamos incluindo na Resolução que
vai ser submetida à Mesa a alternativa de participar, por videoconferência,
da sessão presencial, exclusivamente para os deputados que estejam no
grupo de risco. Ou seja, mas eu, Othelino, não pude participar

presencialmente de uma sessão, então eu poderei participar de forma
remota. Não será exclusivo para os deputados em grupo de risco. Mas
vamos estudar bem isso. Como eu disse, nesse cenário de pandemia, a
decisão de hoje pode ser modificada amanhã. Então nós estamos debatendo
isso, mas para que nós não também gastemos muito tempo discutindo
esse item aqui, a gente pode, na próxima sessão, combinar de chegar 15
minutos, meia hora antes, para a gente debater um pouco esse processo de
volta.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS -Presidente, só uma palavrinha aqui. Me lembra
aqui o Paulo Marcelo que o sistema de votação remota pelo celular, através
do aplicativo, já está disponibilizado para a gente naquele sistema que
anteriormente ofereceram e agora botaram a custo zero, para nós. Se o
senhor tiver interesse, a gente já pode instalar isso na próxima sessão, e o
deputado, no lugar de falar, só vai clicar no mesmo link do zoom, SIM,
NÃO ou se abster. Aí eu acho que a gente vai ganhar bastante tempo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Muito bem, sigamos. Projeto de Lei do Deputado Zé Inácio Lula.eu já
tinha começado a chamar. Estava no Deputado Ciro Neto. Deputado Ciro
Neto. Ausente. Deputada Daniella Tema.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – Eu me
manifestaria, mas em compreensão e respeito ao Presidente que acabou de
colocar (inaudível) e eu voto a favor da matéria.

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

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO –
Presidente, eu voto a favor, mas eu quero aqui, rapidamente, dar as boas-
vindas à Deputada Ana, uma pessoa corajosa, que consegue atingir os seus
objetivos, com luta, com trabalho. Quero desejar à Thaiza e ao Leonardo,
exemplo de trabalho junto com os pacientes, um breve retorno. E quero
aqui também agradecer (inaudível) ao Secretário da Indústria e Comércio
Simplício Araújo, que doou uma ambulância que eu pedi para Matões, que
tem desenvolvido um belo trabalho fortalecendo pequenos negócios, criando
medidas para regular o funcionamento dos serviços essenciais; e abraçar o
meu amigo, humilde, trabalhador e fiel Carlos Brandão. Era só isso. Eu
voto a favor, SIM.

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

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE –
Presidente, eu voto a favor. Eu também queria, rapidamente, parabenizar
o meu colega vice-governador Deputado Carlos Brandão. Foi meu colega
porque a nossa infância foi junta na mesma praça Duque de Caxias. E dizer
a minha alegria de estar aqui com a nossa Deputada Ana do Gás, esse
sorriso, essa força da mulher que nos representa e nos deixa seguras,
sabendo que ela está aqui do nosso lado. Eu voto a favor, Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Senhor
Presidente, não é criando embaraço ao trabalho, mas é porque a gente
acaba tendo que tirar algumas dúvidas aqui para que não haja nenhum tipo
de erro, de equívoco. Eu levantei essa questão de ordem sobre o Projeto de
Lei n° 184/2020, exatamente porque tem outros projetos, inclusive, com
temas semelhantes. Não consta aqui nos diários, pelo menos não foi
publicado ainda e não foi disponibilizado pareceres das comissões. De
qualquer modo, sobre esse Projeto n° 184, que garante ao consumidor que



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                             SEGUNDA-FEIRA, 08 DE JUNHO DE 2020 17
é beneficiário do ProUni, do FIES, de programas do Governo federal,
estadual o desconto previsto na lei das mensalidades, se não puder ser
inserido na ordem do dia de hoje, eu gostaria de pedir a V.Exa. que seja
inserido na ordem do dia da próxima sessão. Aproveito também para
parabenizar o Deputado Ricardo Rios pelo pedido de urgência. Isso
demonstra a sensibilidade. Como o Deputado César Pires bem mencionou,
esses projetos, se não forem apreciados logo, pode ser que haja o
perecimento do objeto, e são projetos de extrema importância para que
possam garantir os direitos do cidadão. Por fim, o Projeto177 que foi
retirado de pauta, Senhor Presidente. É um projeto muito importante,
inclusive eu apresentei um projeto sobre esse mesmo objeto, sobre essa
mesma matéria, o Projeto de nº 09/2020, que foi protocolado ainda em
janeiro. Ou seja, esse Projeto 177/2020 trata sobre matéria idêntica ao
projeto que eu apresentei, então eu gostaria de pedir a Vossa Excelência
que fossem unificados os projetos em razão do meu projeto anterior ao de
janeiro, a própria numeração é 09/2020. Então, que pudesse haver a unificação
do Projeto 177 ao Projeto 099, pois unindo essas forças com certeza a
gente conseguiria garantir mais direitos ao cidadão maranhense. O meu
voto, Senhor Presidente, é favorável, eu voto SIM e parabenizo os colegas
parlamentares por esse projeto. São essas as minhas Questões de Ordem.

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

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO – Presidente, está
me ouvindo?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Estou lhe ouvindo.

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO – Presidente,
rapidamente. Eu gostaria também de parabenizar o nosso vice-governador
Carlos Brandão, desejando a ele sucesso, paz, saúde e muitos anos de vida.
Gostaria também de desejar boas-vindas a nossa Deputada Ana do Gás,
embora por poucos dias, e sucesso na continuidade dos seus trabalhos lá
na Secretaria da Mulher. Gostaria também de desejar aqui pronto
restabelecimento dos nossos Deputados Thaiza Hortegal e Leonardo Sá.
Meu voto é SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Fábio Macedo.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Gostaria aqui
de dar boas-vindas, muito feliz de ver a nossa colega, minha vizinha, terra
natal, Dom Pedro é um pouco mais de 20 quilômetros da cidade dela, sua
terra natal, seu esposo Eunélio, de Santo Antônio dos Lopes. Muito feliz
de tê-la aqui hoje nesta sessão. Um abraço, minha colega Ana do Gás. E
também desejar um breve retorno ao nosso colega Deputado Leonardo Sá,
que ele tenha uma boa recuperação. Meu voto é SIM, Senhor Presidente.
Muito obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Voto a favor,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Hélio Soares.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Voto SIM,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Marcos Caldas.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Mical Damasceno.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Voto SIM,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Othelino Neto. Voto SIM. Deputado Pará Figueiredo. Deputada
Mical Damasceno.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Neto Evangelista.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Othelino Neto vota SIM. Deputado Pará Figueiredo?
Deputado Paulo Neto? Importante que os Deputados já deixem o áudio
liberado, porque automaticamente, quando os Deputados concluem os
votos, já é bloqueado lá pelo Paulo Marcelo o áudio, não é isso? Deputado
Paulo Neto conseguiu habilitar o áudio? Deputado Professor Marco Aurélio?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Voto SIM,
Senhor Presidente. Quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar a
Deputada Ana do Gás. Bom vê-la novamente aqui nas nossas sessões.
Parabenizar mais uma ação do governo do Estado do Maranhão, Senhor
Presidente, distribuindo ambulâncias para o interior do estado neste
momento muito importante. Agradecer aí o empenho do Secretário
Simplício, da Seinc, com relação à parceria para aquisição dessas
ambulâncias, inclusive Timon está recebendo uma ambulância dessas
também, como a Deputada Dra. Cleide falou, o que vai nos ajudar muito
aqui no transporte dos pacientes entre as unidades, entre a UPA e o
Hospital Alarico Pacheco. Também aproveitar o espaço para parabenizar
e cumprimentar o nosso vice-governador Carlos Brandão com muita saúde,
ele que vem ao lado do Governador Flávio Dino desenvolvendo o nosso
estado, o nosso Maranhão. Voto SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Ricardo Rios.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rigo Teles.
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O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES - Primeiro agradecer a

Deus pelo restabelecimento da saúde da Deputada Thaiza Hortegal e do
Deputado Leonardo Sá que estiveram acometidos pela covid-19, mas com
certeza, logo, logo, estarão conosco nas sessões, tanto virtuais como
também vão chegar nas sessões presenciais. Meu voto é SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rildo Amaral. Habilite o áudio, Deputado. Deputado Roberto
Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Presidente, eu
quero só destacar, como o Deputado César falou, que ontem foi aniversário
da nossa querida ex-governadora Roseana e hoje também quero me
congratular com o vice-governador Carlos Brandão. Respondendo ao
Deputado César sobre o hospital de campanha de Bacabal, o hospital de
campanha foi construído pela Prefeitura de Bacabal, mas tem uma parceria
importante com o governo do Estado, inclusive ele já tem respiradores que
foram cedidos, que foram doados pelo governo do Estado, médicos também
já foram encaminhados para a cidade de Bacabal, da força-tarefa da saúde
do Estado, além de medicamentos também. Nós estamos fazendo a nossa
parte com o Prefeito Edvaldo Brandão e o governo do Estado tem garantido
também esse apoio, esse suporte importante para o hospital de campanha
de Bacabal para o hospital regional. Agente tem, digamos assim, vencido
essa luta porque a união de todos tem feito uma diferença importante
nesta luta. Voto SIM, Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, quero só destacar o Projeto nº 7.548, de autoria do
Deputado Zé Inácio, o Projeto nº 150, de nossa autoria, e o projeto anexado,
como já foi lembrado pelo Bráulio, ao Projeto nº 148 por ter o mesmo teor.
Eu peço para fazer observação em relação ao projeto, mas eu peço a
benevolência dos senhores e demais pares. O outro ponto que eu queria
chamar atenção das nossas fiscalizações é acercadas nossas preocupações
com a saúde pública do estado do Maranhão. O primeiro com relação ao
projeto de suma importância para que todos os laboratórios possam ser
notificados pela Secretaria do Estado na suspensão e confirmação não só
em caso de covid-19, mas de outras doenças infecciosas. Nós temos o
combate à covid-19, combate ao coronavírus, mas muitas pessoas
esquecendo do H1N1 nesse período. Uma cobrança que nós fazemos à
Prefeitura de São Luís com relação não só à vacinação, mas também aos
boletins nesses casos identificados e diagnosticados e também de óbitos
no estado do Maranhão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto
também importante é que nós precisamos dessas informações para que o
governo do Estado, para que a administração pública possa fazer um
planejamento e tomar as suas decisões como, por exemplo, a abertura do
comércio, que é feito com base em informações fidedignas, informações
reais e não com achismos, e aí a minha preocupação com relação as
fiscalizações que nós fazemos, Presidente, eu quero chamar a atenção de
alguns pontos, eu vou ser breve, numa outra oportunidade eu falo com
mais detalhe, mas eu quero chamar atenção para os profissionais de saúde,
hoje recebemos duas denúncias, os profissionais de saúde do Estado do
Maranhão, primeiro de enfermeiros, da rede particular e da rede pública,
enfermeiros da rede particular, reclamando que eles foram obrigados a
assinar um termo de aumento da escala, de mudança na escala, e aumento
na escala de até 50%.Nós já estamos notificando, o COREN, Conselho
Regional de Enfermagem, já estamos notificando também o Ministério
Público do Trabalho, estamos notificando também a Superintendência
Regional do Trabalho, para que possa investigar, para que possa averiguar
o que está acontecendo, e uma outra reclamação também, Presidente, é
com relação aos enfermeiros que estão trabalhando na rede pública estadual,
tanto nas UPAs, como nos hospitais, que o governo não pagou os 40% de
insalubridade, não foi abrangido nesses 40% de insalubridade, os enfermeiros
estão na luta para todos da categoria, todos da classe, e hoje recebemos

também uma denúncia, e já estamos solicitando informações do Conselho
Regional de Medicina, Sindicato dos Médicos, e da Associação dos Médicos
do Brasil, com relação à redução de salários de médicos, inclusive eu estou
com a documentação para encaminhar ao Presidente Othelino, dessa redução
nos salários de médicos, nas UPAs, em São Luís, então, no momento de
pandemia, no momento de combate ao coronavírus, e os profissionais de
saúde, passando por constrangimento, tendo um aumento na escala de
serviço, mudança na escala de serviço na rede particular e na rede pública
os profissionais de saúde passam nesse momento, não só pelo
constrangimento, mas também pela instabilidade, na redução de salário, de
escalas e também podendo perder os seus postos de trabalho. Então fica
aqui a nossa reclamação, a nossa denúncia e vamos oficiar com relação aos
enfermeiros da rede particular, da rede pública e também dos médicos que
denunciaram hoje, que tiveram os seus salários reduzidos. Faço essa primeira
observação, em outro momento eu faço a dos hospitais no interior do
Estado que são os hospitais de campanha na capital. Era o que tinha para
o momento, o meu voto é Sim, senhor presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Senhor Presidente,
primeiro, eu quero agradecer por ter colocado esse projeto em pauta,
agradecer ao deputado Ricardo Rios, presidente da CCJ, que não só pautou
o projeto, mas também entrou com esse importante requerimento que faz
com que esse projeto seja votado em primeiro e segundo turno para que
possamos ganhar tempo, eu queria, com a sua permissão fazer um rápido
comentário sobre a importância do projeto, primeiro destacando que o
projeto dispõe sobre a obrigatoriedade dos laboratórios da rede privada
notificarem o Laboratório Central de Referência em saúde pública do
Estado - LACEN, e a Secretaria de Estado da Saúde, uns casos confirmados
ou suspeito de Covid-19, e outras doenças infecciosas também. Isso fará
com que haja uma melhor concentração das informações por parte do
estado. Porque nós sabemos que muitos laboratórios de análises clínicas
fazem os testes, os exames e não têm informado ou não informam qual a
velocidade que esse momento requer ao governo do Estado. Então, com
essa medida a gente passa ter essas informações mais centralizadas. Da
mesma medida, eu acho que nós passamos a dimensionar melhor a
propagação da doença no Estado do Maranhão. De forma que a gente pode
até impedir, ou melhor, deixar de subestimar os números da doença no
Estado do Maranhão. Isso nos permite, permite ao governo do Estado,
permite aos prefeitos dos municípios, aos secretários de Saúde, também
melhor planejar as suas ações de enfrentamento ao Covid-19. De modo
que a gente tenha uma noção mais próxima da realidade de como está a
propagação da doença no Estado do Maranhão. E aí podemos tomar
medidas de forma mais acertadas, se programar melhor, e aí dessa forma
possamos estar salvando mais vidas. E eu concluo, Senhor Presidente,
trazendo um dado que me chamou muita atenção para eu apresentar esse
projeto, que são, na verdade, as subnotificações. Se nós formos
considerarmos os dados do Brasil, o Brasil tem 4 mil, trezentos e setenta
e oito testes para um milhão de habitantes. Outros países como a Rússia,
chegam a setenta e três mil para um milhão de habitantes, a Espanha, a
Itália, o Estados Unidos, a Alemanha todos esses acima de cinquenta mil,
sessenta mil, oitenta mil testes para um milhão de habitantes. Isso não
demonstra o quadro real da pandemia no Brasil, ao ponto de que alguns
especialistas, alguns estudiosos desses casos, até universidades têm
apresentado números que o Brasil possa ter hoje em torno de cinco milhões
de infectados, trazendo a proporção para o Maranhão, que hoje tem cerca
de sessenta mil testes feitos no Estado, e um contágio de trinta e seis mil
pessoas, nós podemos também se utilizando desses estudos, dizer que o
Maranhão possa ter em torno de trezentos mil casos hoje, enquanto nós
temos testado e notificado em torno de trinta e seis mil, e com esse
propósito na tentativa de busca, de melhor entender a realidade da
pandemia, o avanço da pandemia no nosso Estado, que eu considero
importante esse Projeto. E aí eu quero agradecer o apoio de todos os
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colegas, e também destacar o apoio, o mesmo entendimento que tem sobre
a matéria, que o deputado Wellington que apresentou o Projeto tratando
da mesma matéria, Projeto...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Conclua, deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Que foi anexado, era
isso Senhor Presidente, muito obrigado pela atenção.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Chamar os ausentes: Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - A favor,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Carlinhos Florêncio, ausente. Deputado Ciro Neto, ausente.
Deputado Detinha, ausente. Deputado Dr. Leonardo Sá, ausente. Deputado
Dr. Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente, eu voto
a favor. E gostaria rapidamente de fazer um apanhado sobre essa questão
do coronavírus, da Covid-19 no estado e o papel dos profissionais. Os
hospitais UDI, São Domingos, essa semana, nós recebemos uma denúncia,
inclusive gravamos um vídeo agora, postamos nas redes sociais pela manhã,
um vídeo que nós gravamos ontem, sobre o aumento de carga horária
absurdo que teve para esses profissionais. Quem tinha um turno de trabalho
e tinha duas folgas em seguida, perdeu uma das folgas, teve um aumento
significativo dessa carga horária para esses profissionais, teve um aumento
dessa carga horária para esses profissionais. Portanto, um desrespeito
total aos direitos dos trabalhadores. Nós estamos acompanhando, nos
casos em que houve algum tipo de aumento, para aumento aí na ordem de
R$ 100,00, R$ 150,00, para um aumento de quase 50% de carga horária.
Portanto, a gente não pode compactuar. Vamos estar presentes agora na
quinta-feira nas manifestações em frente os hospitais UDI, São Domingos,
agora na quinta-feira próxima, às7h e 11h, e em ambos os hospitais,
acompanhando os funcionários da saúde, e também aqui levantar um ponto
que já foi tratado pelo Deputado Wellington, que foi sobre a redução do
valor plantão dos profissionais médicos, dos médicos nas unidades do
Estado. A gente acredita que, apesar de haver uma melhora dos índices aqui
na Ilha de São Luís, a Covid-19 é uma doença de 12 a 16 semanas. A gente
já começa a ter uma estabilização de fato nos casos, uma redução dos
atendimentos, mas a gente tem ainda que aguardar os efeitos da reabertura
econômica para ver o que, de fato, vai acontecer. Nós temos que ter muita
cautela nesse momento para evitar uma segunda onda da doença aqui no
Maranhão. E uma situação como essa de redução de salário. Não é nem
salário, porque eles não recebem salários. Médicos são pagos por uma
empresa. Eles terminam recebendo os plantões, quando adoecem não têm
compensações, quando tem qualquer tipo de situação laboral adversa, eles
também não têm garantias, portanto é um cenário de precarização que não
é de hoje, já vinha desses governos. Isso começou mais de 10 anos atrás
aqui no Maranhão. Isso da data da Roseana esse processo de precarização,
de terceirização, às vezes, de quarteirização profissional. Mas a gente não
pode, nesse momento, deixar de registrar isso e discordar do que está
prestes a acontecer. Eu espero que a Secretaria Estadual de Saúde, que
Carlos Lula, que é uma pessoa que a gente tem tido acesso junto a ele
também, que o Governador tenha um olhar carinhoso e justo,
principalmente. Além de qualquer outra coisa, que seja justo. Num
momento como esse de pandemia, a gente tem profissionais submetidos a
riscos, muita gente foi afastada, teve perdas importantes e a gente deseja
que o Estado veja com muita cautela essa coisa do retorno do valor do
plantão, do valor anterior. A gente deseja que, de fato, seja mantido, porque
a gente ainda não venceu a Covid-19 e a gente não pode desmotivar a tropa
de enfrentamento da Covid-19 neste momento. Fazer este retrocesso

salarial, sem dúvida, é desmotivar as pessoas que estão ali se sacrificando,
colocando sua saúde à disposição da população.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Dra. Thaiza, ausente. Deputado Edivaldo, ausente. Deputado
Felipe dos Pneus. Ausente. Deputado Fernando Pessoa. Ausente. Deputado
Pará Figueiredo.

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO – Pela
aprovação, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Paulo Neto.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO – Pela aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Vinícius Louro. Ausente. Deputado Wendell Lages. Ausente.
Deputado Zé Gentil. Ausente. Votação encerrada. Trinta e um votos
favoráveis e registrando 11 ausências. Projeto do Deputado Zé Inácio
aprovado. Vai à Sanção. Projeto de Lei Ordinária nº 174, de autoria do
Deputado Dr. Yglésio (lê). Como vota a Deputada Ana do Gás?

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS – Favorável. Voto
SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Adelmo Soares.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente, eu
vou voto pela aprovação do projeto e queria só colocar aqui uma situação
sobre essa questão empregatícia da grande maioria dos funcionários da
área de saúde. Foi até mencionado pelo Deputado doutor Yglésio que isso
começou, segundo ele, na época da Roseana. O que eu gostaria de colocar
aqui é que o Governador Flávio Dino já está no seu segundo mandato e, se
tiver alguma coisa de errado, se tivesse uma coisa de errado nesse processo,
seria ao Flávio Dino corrigir em seis anos de mandato. Como ele não fez,
então isso quer dizer que esse processo, segundo os últimos governantes,
incluindo o senhor Flávio Dino, é o processo adequado. O que eu não
acho, eu pessoalmente. Independente de não participar do governo da
Roseana, mas de ser seu parente, eu acho que esse processo já deveria ter,
de fato, finalizado, já deveria, de fato, ter com que os funcionários da saúde
fossem, de fato, funcionários do governo, efetivos e que sejam, claro, bem
tratados como pessoas que merecem planos de carreiras, que merecem um
apoio do Governo, um salário digno e uma carreira digna. Essas são as
minhas palavras, Senhor Presidente. Voto pela aprovação do projeto.

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

A SENHORA DEPUTADA ANDREIA MARTINS REZENDE
- Voto pela aprovação do projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Senhor
Presidente, esse projeto que estamos votando, votamos ontem na CCJ, na
realidade, ele vem acrescentar uns descontos importantes no projeto que
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votamos, se não me engano, dia 14 de maio. É uma mudança, mas acho que
acrescenta pontos importantes.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Isso, acrescenta alguns aspectos para aperfeiçoar a Lei n° 11.259.Depois
o Deputado Yglésio vai explicar com mais detalhes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Voto a favor,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Ariston.

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO – Bom dia,
Presidente. Quero também parabenizar a nossa Deputada Ana do Gás
pelo trabalho prestado ao Estado do Maranhão, juntamente ao Governo
Flávio Dino na Secretaria da Mulher. E o meu voto é SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Arnaldo Melo.

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

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

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – A favor.

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

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – Eu voto pela
aprovação da matéria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Detinha. Ausente. Deputado Dr. Leonardo Sá. Ausente.
Deputado Dr. Yglésio, autor do projeto. Deputado Yglésio, V. Ex.ª pode,
por gentileza, fazer um breve resumo sobre a razão de V. Ex.ª ter apresentado
um projeto de lei alterando a lei recentemente sancionada?

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Sim, Presidente. Eu
vou abrir para os colegas para fazer essa avaliação. É interessante a gente
falar um pouquinho, porque são alguns itens muito importantes que eu
tinha considerado de certa forma abertos. E as escolas, obviamente, se
manifestaram no sentido de se aproveitarem dessa pequena lacuna para
maximizar os seus lucros e confundirem os pais (inaudível) de uma relação.
Então, assim, no primeiro parágrafo, no artigo primeiro, na verdade, nós
colocamos as instituições de ensino infantil. Elas não estavam contempladas
pelo fato de não estarem, literalmente, colocadas. Na lei passada, não
deram o desconto, não foi observada a simetria, o bom senso e, eu posso
dizer aqui, até o caráter dos diretores, dos dirigentes de escolas
(inaudível)nesse sentido. Também se colocou aqui, adicionamos os incisos
IV e V do artigo primeiro. O inciso IV diz que a gente vai ter 100% de
desconto para os alunos com síndrome de espectro autista, com transtorno
de espectro autista, ou para qualquer outra condição de deficiência que
impossibilita o acompanhamento das aulas ministradas telepresencialmente.
A gente entende que os alunos nessas condições tão singulares precisam de
uma atenção que o telensino muitas vezes não consegue contemplar, e não
é justo você fazer uma oneração dos pais de maneira desproporcional. A
outra questão também aqui do ensino integral, que é o inciso V, que a gente
colocou o desconto proporcional à carga horária do contraturno que não
estiver sendo ministrado, portanto, vai ter que ter o desconto. Escolas de
ensino integral não estavam dando o desconto no contraturno que não
estava sendo ministrado, e que é um absurdo. Portanto, nesses casos, a
gente vai ter descontos bem superiores a 30% para quem tem a questão do

ensino integral. Nós modificamos o parágrafo único do artigo 3°, a restituição
estava prevista para 12 parcelas, os pais de maneira unânime, por meio
das associações de país, e eu mando aqui um abraço ao nosso companheiro
Marcelo, para Gorete, para Linda da associação de pais. Nós temos
discutido bastante e colocamos isso na lei para que reduzisse esse prazo de
12 para seis meses para devolução dos valores pagos adiantados. Também
colocamos aqui o fim da decretação, modificamos o artigo 4°, fazendo um
aperfeiçoamento junto ao decreto, que passa a ser o Decreto n° 35.662
também. E modificamos o artigo 6°, criamos um Parágrafo Único para que
fique muito claro o período de vigência da lei e a retroatividade. O Parágrafo
Único diz: “Os descontos não concedidos antes da publicação desta lei
deverão ser efetuados nas mensalidades vincendas correspondentes ao
desconto devido em cada mês não usufruído anteriormente”. Portanto,
criam um dispositivo muito claro, cristalino de retroatividade e acaba com
essa história das escolas quererem dizer que o desconto é só a partir de
junho, a partir de maio. Não existe isso, já estava expresso na lei anterior,
na lei original, na Lei n° 11.250. Com essa alteração, deixamos cristalino, e
eu espero que as escolas não inventem novas desculpas para não
concederemos descontos. Agradeço ao Senhor Presidente a oportunidade
de colocar essas considerações aqui e voto a favor.

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

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO - A
favor, Senhor Presidente.

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

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

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

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Senhor
Presidente, meu voto é favorável à alteração, à revisão do projeto. Já na
época da votação, é importante lembrar que eu tentei apresentar algumas
modificações para a melhoria do projeto. Mais uma vez aqui eu reforço o
Projeto n° 184 no sentido de garantir também a revisão no que é pertinente
aos pontos que garantem acumulação com os demais descontos garantidos
aos alunos que têm algum tipo de benefício nas mensalidades, algum tipo
de bolsa. É importante também agente tornar ainda mais claro, como já
está sendo feito agora em alguns outros itens, isso é importante, parabenizo
os consumidores, parabenizo os pais, porque todas essas melhorias são
oriundas das contribuições que eles nos trazem pelas redes sociais, pelos
grupos do WhatsApp. Meu voto é favorável, mais uma vez em prol do
consumidor, em benefício daqueles que mais precisam.

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

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

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

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS - Bom dia a
todos. Bom dia, Senhor Presidente. Quero aproveitar um tempinho rápido
aqui só para parabenizar o vice-governador Brandão pelo seu aniversário
hoje. Em se tratando do projeto de lei, eu sou favorável. Voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Fernando Pessoa ausente. Deputado Glalbert Cutrim.
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O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM –A favor,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Hélio Soares.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Marcos Caldas.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS –Senhor
Presidente, eu voto SIM. Mas também queria deixar aqui um abraço para
nosso vice-governador Carlos Brandão pelo seu dia de hoje. Muita paz,
muitas felicidades. Meu voto é SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Mical Damasceno?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Voto SIM,
Presidente.

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Paulo Neto?

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rafael Leitoa?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Voto SIM,
Senhor Presidente. Parabenizar as alterações feitas pelo Deputado Dr.
Yglésio.

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,
primeiro quero parabenizar o nosso Vice-Governador Carlos Brandão,

que Deus continue a lhe dar muita saúde, sabedoria, com muitas felicidades
e paz neste dia. Meu voto é SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rildo Amaral?

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Eu voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Roberto Costa?

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – SIM,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Vinicius Louro? Ausente. Deputado Wellington do Curso?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, meu voto é SIM e quero chamar atenção para esse assunto de
suma importância não só apara a classe estudantil, os alunos das redes
pública e particular, mas também chamar a atenção para o que está
acontecendo nas faculdades da rede privada. Muitos estão indo às
faculdades, mas não estão conseguindo descontos. E aí parabenizar o
Deputado Yglésio pela sensibilidade de fazer essa alteração, e mais
importante também é a fiscalização, pois os alunos não estão com esse
amparo, não estão tendo a quem recorrer e aí vão às faculdades e escolas,
os pais vão às escolas, mas tem a reclamação constante, pertinente
principalmente em torno do desconto, fazendo com que ele fosse
cumulativo. Por exemplo, numa escola particular cuja mensalidade custa
R$ 2 mil, com o desconto de 30%, já vai para R$ 1.400.Agora, ela não quer
dar o desconto de 30%, dizendo que já faz o desconto para quem paga em
dia. Então, esse desconto não pode ser cumulativo. Os pais e alunos
devem ser beneficiados com esse desconto já em cima dos descontos que
já eram concedidos anteriormente, ou seja, nos R$ 1.400.A nossa
preocupação e a nossa luta é para que a fiscalização por parte do Procon,
por parte dos órgãos, inclusive Ministério Público, possa ser intensificada
e que todas as escolas, todas as faculdades possam respeitar a lei, possam
atender à lei e possam realmente fazer o desconto, dar o desconto para
todos os estudantes, pais de alunos das escolas e das faculdades do estado
do Maranhão. Meu voto é SIM, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - A favor, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Chamar os ausentes: Deputado Carlinhos Florêncio, Deputado Ciro
Neto, Deputada Detinha, Deputado Dr. Leonardo Sá, Deputada Dra.
Thaiza Hortegal, Deputado Edivaldo Holanda, Deputado Fábio Macedo,
ausente; deputado Felipe dos Pneus, já votou; deputado Fernando Pessoa,
deputado Fernando Pessoa ausente; deputado Rildo Amaral, ausente;
deputado Roberto Costa, já votou; deputado Vinicius Louro ausente;
deputado Wendell Lages ausente; deputado Zé Gentil ausente; votação
encerrada, projeto aprovado, 31 votos favoráveis, 11 ausentes, projeto de
lei vai à sanção. Item cinco foi retirado da pauta, vamos apreciar o item seis
projeto de lei ordinária, de autoria do deputado César Pires, que dispõe
sobre o tempo máximo de manifestação dos planos de saúde sobre
autorização do procedimentos requisitados para paciente com Covid,
deputada, como vota a deputada Ana do Gás. Deputada Ana.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS - Voto favorável,
voto Sim, presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO

– Deputado Adelmo Soares, deputado Adriano. Deputada Andreia Martins
Resende.

A SENHORA DEPUTADA ANDREIA MARTINS REZENDE
-Voto SIM, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – A favor,
senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Ariston.

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO – Eu voto SIM,
senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
-Deputado Arnaldo Melo.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Carlinhos Florêncio, ausente. Deputado César Pires, autor do
projeto.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - O que me motivou
fazer esse projeto de lei, foi extraído de uma vivência de necessidade. Um
amigo nosso que todos conhecem aqui no meio político ficou doente e aí na
evolução de tratamento precisou do ECMO, um aparelho que funciona
tipo pulmão, como se fosse um aparelho substituindo um rim. Meu amigo,
só que o hospital disse que não podia fazer porque o plano de saúde não
autorizava porque era muito caro. Entrou na Justiça, a Justiça concedeu a
liminar de fazer imediato, o plano de saúde disse que ainda passar 12, 20
horas examinando onde que tinha mais barato e o protocolo exigia que
fosse feito. A esposa do paciente teve que ir ao hospital deixar um monte
de cheque. Entrei em contato com a Rede D’Or para ver como era o
posicionamento, o que a Rede D’Or faz? Se a Rede D’Or aceita o plano de
saúde, aceita as consequências. Me disse mais o gestor: “nós temos 100
advogados espalhados no Brasil que é justamente para dar garantia dos
nossos pacientes.” Só que ele não estava lá, tive que ligar para o proprietário
do Hospital, para uma hora da manhã foi feito o ECMO e o sujeito está até
melhorando, está evoluindo bem. A Rede D’Or, antigamente, quando era
UDI, tinha apenas um aparelho desse, me disse um de seus antigos
proprietários. Olha a dificuldade, enquanto isso a pessoa indefesa atrás de
tratamento do Covid. E lá ele me passou alguém que pertenceu ao hospital
UDI antes, me passou um texto do Valor Econômico onde o Valor
Econômico tinha apurado o caso do Einstein e também do Sírio Libanês e
que tinha reduzido em 40% o lucro, e por que isso? Porque, segundo eles,
olha bem, a diária paga pelo Governo, em relação ao Covid, quando é
necessária, é 40% a menos do que aquilo que é pago por outro paciente
qualquer. Olha essas distorções todas, eu conversei com dois juízes, eles
que estão desrespeitando tudo, enquanto isso o fulano morrendo. Olha
bem, numa rede privada, com plano de saúde, a Justiça concede a liminar
e o sujeito ia morrer, se não houvesse o empenho político e a possibilidade
de nós publicizarmos essa situação e, com certeza, pela imunidade que nós
temos, agravar o hospital perante as pessoas que são atendidas por ele.
Então, esse plano de lei, reduz para seis horas, mas ainda assim impõe esse
risco, risco de um plano de não pagar nada, nada em relação a isso. E mais,
ainda pode entrar na Justiça dizendo que o plano não tem sede em São
Luís, só tem sede em São Paulo, onde a lei não alcança. Foram essas
situações que gravitaram e que orbitaram em torno dessa situação. Então,
eu te pergunto uma coisa, aí eu digo que o poder político, Presidente, ainda

é muito importante pelo pavor que as pessoas têm de serem colocadas em
evidência, e sobretudo as evidências negativas das pessoas, esse projeto de
lei teve justamente essa finalidade, hoje o sujeito tem evoluído e há pouco
eu recebi o boletim médico do hospital, onde e senão tivesse havido mais
breve possível a utilização do ECMO, esse paciente já teria ido a óbito.
Então, essa é a importância que nós levamos a juízo dos nossos pares na
CCJ e a sensibilidade do presidente Ricardo colocou para ser votado de
ordem imediato e aprovado para V.Exa. ter uma ideia de como a gente
convive. O Valor Econômico trouxe um arrazoado e um corolário de
informações que dizem que está diminuindo o núcleo dos hospitais com a
Covid. E aí cai nessa situação que o EMSERH faz aqui, de diminuir o valor
e aumentar a carga horária. E mais grave do que isso, todas as pessoas
ligadas ao EMSERH têm contratos fajutos, sem nenhum tipo de solidez.
Estive no Ministério do Trabalho, estive com o desembargador do Trabalho,
não tem, aquelas carteiras que eles assinavam, não sei se depois da denúncia
começaram a assinar. Não tem os 40% de salubridade que iria ter e aumentar
a carga horária. É um descompasso diante da pandemia, tem gente do
poder público enriquecendo, tem outros que estão levando lucro, a vida
humana está ficando, na verdade, em segundo plano. E lhe digo isso porque
eu fui uma pessoa que ajudei a construir o espaço dentro de um hospital de
uma hora da manhã. Rezo a Deus e rogo a Deus e com o Dr. Osnir não foi
diferente de Codó, 55 anos era para chegar, chegou ontem e, graças a Deus,
mandaram buscar de avião. Então, é uma coisa entre o discurso e a realidade
quando você precisa, Presidente, o fosso muito grande, é um hiato
gigantesco, gigantesco mesmo, quilométrico entre a realidade e os fatos.
Aumento e funcionário mal servido, plano de saúde não respeita a legislação,
não respeita nada e eu acho que o último caminho que nós temos é um dia
que criarmos um projeto que começou com Maura Jorge, que eu dei
continuidade de se criar o Procon, lá dentro da Assembleia. Porque aí tudo
que tiver de ruim, que não for resolvido, nós publicizaremos. Cria mais
medo a perda do bolso do que pela morte do padre. É só pra poder
agradecer a vocês pela votação dos que já votaram e dizer que o que eu
estou fazendo eu tenho consciência de que talvez não leve a ter por conta
de tudo isso do que eu li, que eu vi, que eu acompanhei pessoal, inclusive,
da Rede D’Or, que não é o caso, não estava internando lá não, mas só pra
poder mostrar pra vocês essas dificuldades que a gente tem. Mas, de qual
quer forma, é abreviar 48 horas, o protocolo exigia que fosse imediato,
mesmo o hospital dizendo isso, fazendo a junta dada requisição médica
não valeu nada, ainda com a liminar o paciente ia morrer, olha bem a
gravidade do que nós estamos vivendo aqui em São Luís. Mas, obrigado,
Presidente, por me tolerar. Eu voto a favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Ciro Neto, ausente. Deputada Daniella Tema.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA - Eu voto pela
aprovação do Projeto, tendo em vista que nós estamos no último item da
pauta antes de votarmos nos Decretos. Eu gostaria aqui de dar as boas-
vindas a nossa querida amiga e deputada Ana do Gás, dizer que para nós é
motivo de muita alegria tê-la mais uma vez conosco, mesmo que seja por
um breve período de tempo. Também gostaria de externar aqui ao meu
amigo e colega deputado Leonardo Sá o meu desejo de melhora para ele,
assim como também agradecer a Deus por estar restabelecendo a saúde da
nossa colega Thaiza Hortegal. Não posso também deixar aqui de parabenizar
a ex-governadora Roseana Sarney pela passagem do seu aniversário, assim
como o nosso vice-governador, o dileto amigo que eu tenho por estar
completando mais um ano de vida hoje, desejando a ele muita saúde e
muita prosperidade. Gostaria também aqui de me solidarizar aos
enfermeiros (inaudível) particulares. Também tenho recebido várias
mensagens de colegas enfermeiros fazendo essa reclamação, essa justa
reclamação do aumento da carga horária sem o aumento dos vencimentos.
E dizer que eu repudio esse ato. Num momento em que esses profissionais
deveriam estar sendo reconhecidos, eles estão sendo explorados. Explorados
fisicamente, porque é uma carga de trabalho alta que os impede até de ter
outros vínculos. Então eu me uno aqui aos demais colegas deputados que
também estão encabeçando essa causa. Deixo registrado aqui o meu repúdio
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a esse ato exploratório das unidades hospitalares privadas com a classe da
enfermagem. Meu voto é favorável e desejo que Deus continue a nos
abençoar com saúde para que a gente continue executando o nosso trabalho.

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.
Lamento, volto a lamentar o que tem acontecido com a questão dos
profissionais de saúde. A gente espera que essa pandemia seja uma lição
para todos os gestores, tanto do setor público, quanto do setor privado, no
sentido de valorizar os profissionais. E digo com toda certeza que a luta só
começou. E vai deixar, a partir de agora, cada vez mais fazer esse apoio
incondicional aos funcionários da saúde e todas as classes que constroem
a saúde no Maranhão e Brasil.

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

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO – Pela
aprovação, 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 Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, meu voto é favorável ao projeto. E esse assunto que agora foi
levantado aqui esse importante assunto que foi levantado aqui na sessão
pelos demais colegas deputados, de fato, eu também tenho recebido
centenas de denúncias. Ontem à noite, já me manifestei sobre esse assunto,
uma situação extremamente absurda, porque os profissionais da saúde
precisam muito mais do que aplausos. Eles precisam da sua verba alimentar,
eles precisam dos seus salários. E o que está acontecendo em alguns
hospitais como, por exemplo, Hospital São Domingos, é que eles estão
obrigando esses funcionários a assinarem um termo com a mudança da
escala para passar a ser de 12/36 horas e não mais de 12/60 horas. Dessa
forma vai aumentar em 50% o horário de trabalho, configurando aí uma
prática abusiva, uma prática ilegal de acordo com o artigo nº 468 da CNP.
Então o que nós estamos falando aqui não é de favor. Nós estamos falando
aqui do cumprimento dos direitos garantidos a esses trabalhadores. Vale
lembrar que o direito do trabalhador é uma garantia constitucional que
precisa ser respeitada. Qualquer tipo de cláusula neste sentido é ilegal,
logo nula de pleno direito. Então, por essa razão, eu já estou oficiando, no
dia de hoje, o Hospital São Domingos para que, em 48 horas, eles possam
prestar informações sobre esse caso. Eu falei, agora pela manhã, com o
Procurador do Trabalho, meu querido amigo professor Maurício Pessoa
Lima. Tive a honra de ser seu aluno na faculdade de Direito. Já existe
alguns procedimentos instaurados no Ministério Público do Trabalho. E
nós vamos apresentar todas essas informações e documentos ao Ministério
Público do Trabalho e também à Superintendência Regional do Trabalho
para garantir o direito desses heróis. São heróis porque se esforçam muito,
mas não têm super poderes e é por isso que precisam receber o seu salário
justo, digno porque a lei assim estabelece, e nós vamos lutar por isso.

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

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

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

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS -
Primeiramente, quero parabenizar o projeto de lei do Deputado César
Pires e até pela sua atuação como deputado, um dos deputados da Casa
que eu admiro pelos seus projetos, pelo trabalho que vem sendo
desempenhado na Casa. E é claro, voto a favor do projeto de lei.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Fernando Pessoa. Ausente. Deputado Glalbert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor
Presidente, voto a favor. Eu só queria fazer um registro aqui rapidamente,
porque eu não sei se vou conseguir continuar até o final da sessão. É
apenas para desejar felicidade ao companheiro Carlos Brandão, uma pessoa
por quem tenho muita consideração, uma pessoa que gosto demais. Sempre
me tratou muito bem, assim como a toda a minha família. E também
parabenizar ao Deputado César e ao Deputado Yglésio, que tem um projeto
muito importante com essas pautas de hoje. E dizer que se eu não conseguir
continuar na sessão, só para constar em ata o meu voto favorável a todos
os projetos que estão na sessão, apesar de saber que não estando presente,
o voto não vai poder ser computado. Obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Hélio Soares.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Senhor Presidente,
vou ser bem sucinto aqui no meu voto, mas até lhe parabenizo pela sensatez
como V. Exa. conduz as sessões, mas se V. Exa. não for enérgico com
relação ao tempo nós vamos passar aqui o dia todo para fazer uma sessão
que pode ser uma sessão rápida. E as sessões virtuais têm que ser rápidas.
Eu não queria aqui me pautar em cima da fala do César sobre a utilidade de
criarmos o Procon legislativo, projeto o qual eu já apresentei por três
legislaturas, inclusive na sua agora recente. Ano passado eu apresentei
porque eu vejo a necessidade de criarmos o Procon Legislativo para ser um
órgão auxiliar do Procon do Estado, devido às muitas demandas existentes
no nosso Estado. Mas eu voto SIM pela matéria e já faço requerimento
verbal pela edição, para editar novamente esse projeto de nossa autoria.
Obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Marcos Caldas.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Mical Damasceno.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Senhor
Presidente, antes da minha votação, eu serei bem sucinta. No dia 28 agora,
nós tivemos uma reunião remota com o nosso Governador Flávio Dino.
Eu quero agradecer, juntamente com várias lideranças evangélicas,
presidentes das convenções. E foi uma reunião para decidir a questão do
retorno das atividades religiosas. E eu creio que vai haver essa flexibilização.
Quero aqui agradecer, Presidente Othelino, por nos ajudar com essa iniciativa.
Eu creio que nossas igrejas evangélicas também, não são somente as igrejas
evangélicas, qualquer atividade religiosa, temos condições de atender as
normas das autoridades sanitárias e espero que, brevemente, a gente possa
realizar esse desejo que é de todas as igrejas e todas as atividades religiosas.
Voto SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Mical, eu quero inclusive cumprimentá-la pela sua luta, pela
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sua dedicação, principalmente pela capacidade de diálogo. Nós sabemos
que esse não é um tema simples e foi essa determinação sua que provocou,
por meio de indicação e depois de um documento enviado ao Governador,
que acabou gerando esta reunião e está gerando, por consequência, a solução
a partir daí para o retorno aos cultos presenciais, mediante os cuidados
sanitários que o momento exige. Então, esse resultado certamente sairá
agora e, na semana que vem, já poderão os cultos, imagino eu, os cultos
presenciais retornar. E isso se deve muito a sua dedicação e à forma
equilibrada como V.Exa. conduziu, equilibrada e determinada. Deputado
Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente, eu voto SIM e aproveito para parabenizar o autor do projeto
e também fazer o registro da luta da Deputada Mical no que diz respeito
à reabertura responsável das igrejas em todo o Maranhão e a sua liderança
nesse campo tão importante do nosso estado, sobretudo, no momento em
que vivenciamos, quando é necessário que as igrejas estejam unidas, estejam
orando pelo povo brasileiro. Então, foi importante, muito importante a
sua atuação, Deputada Mical. Ficam aqui os meus parabéns à senhora pela
sua atuação nessa causa tão nobre.

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

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

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

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Eu voto SIM, Presidente. E cumprimentar o Deputado César Pires pela
matéria de grande relevância. Parabéns, Deputado César. E me permita
também cumprimentar o vice-governador Carlos Brandão pela passagem
do seu aniversário. Que Deus o abençoe sempre. E desejando também a
recuperação dos nossos colegas, Deputado Leonardo Sá e Deputada Thaiza,
que, graças a Deus, já está bem melhor. Obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Presidente, eu
cumprimento o Deputado César, a gente discutiu bastante o projeto da
sua autoria ontem na Comissão da CCJ e teve esse entendimento. Eu voto
favorável ao projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Ricardo Rios.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES - Presidente, primeiro
eu quero parabenizar a Prefeita Josinha, de Zé Doca, o Deputado Josimar
de Maranhãozinho por ter conseguido o recurso para instalar o hospital de
campanha em Zé Doca que muito bem vai servir àquela região. Então,
estão de parabéns os dois. E o meu voto é SIM, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Rildo Amaral.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL - Bom dia, Senhor
Presidente e todos os Deputados. O meu voto é a favor do projeto, Senhor

Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Eu quero
primeiro parabenizar o Deputado César Pires, que é autor desse projeto,
Presidente, que são esses projetos que mostram a importância do Poder
Legislativo do Maranhão, principalmente nesse momento de pandemia,
um projeto que atende, digamos, socialmente uma parcela importante da
população num momento de maior, digamos assim, crise na sua vida.
Então, quero votar SIM.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, o meu voto é SIM. Quero parabenizar o Deputado César Pires
pela sensibilidade. Como ele bem mencionou, ele captou essa necessidade,
essa demanda tão urgente para que os planos de saúde possam se adaptar
e possam dar essa satisfação rápida para os seus usuários, para a população.
Então, Deputado César Pires, mais uma vez parabéns pelo projeto e
aprovação de forma unânime. Presidente, eu quero aproveitar mais uma
vez, só contando com a benevolência de V.Exa. e dos demais Deputados,
eu preciso pontuar essa minha fala agora em dois momentos. O primeiro
em defesa dos profissionais de saúde, de médicos, enfermeiros, técnicos
de enfermagem, e não uma denúncia seletiva, não é cobrança seletiva só
para os profissionais de saúde que trabalham na rede particular como tem
gente que faz só cobrança de particular. Nós cobramos da rede particular e
cobramos do governo do Estado. Com a defesa dos profissionais de saúde,
hoje recebemos a denúncia da redução dos valores de plantões de médicos
em todas as UPAS, portanto, nós estamos solicitando esclarecimentos do
governo do Estado para que possa reverter essa decisão e não reduza os
salários dos médicos que estão de plantão, redução para clínica médica,
para pediatria e para área intensiva. Nós solicitamos porque os médicos,
os enfermeiros e os técnicos de enfermagem estão na linha de frente. E
muitas vezes longe de seus familiares no combate ao coronavírus,
enfrentando essa pandemia diariamente e ainda terem os seus salários
reduzidos, seus plantões reduzidos. Então, eu acho que não é o momento
e nós precisamos reverter isso de forma rápida. Recebemos também
denúncias de que o governo do Estado está fazendo a demissão de
enfermeiros e técnicos de enfermagem. Estamos coletando informações e
vamos solicitar esclarecimentos para que o governo do Estado possa reverter
também essas denúncias. Primeiro, Presidente, em defesa dos profissionais
de saúde, médicos e enfermeiros e em defesa da população. Nós estamos
acompanhando na linha de frente, na porta dos hospitais e das UPAS,
reclamação da Baixada Maranhense, pois não estão sendo atendidos no
Hospital Macrorregional de Pinheiro. Os 17 municípios da Macrorregional
de Pinheiro e os nove municípios do litoral ocidental. Então, muitas
reclamações de atendimentos nesses hospitais e das procissões de
ambulâncias vindas do interior do estado para São Luís. Antes de ontem,
nós acompanhamos a dor e o sofrimento de uma pessoa vindo da cidade de
Bom Jardim que não encontrou o apoio e o atendimento no hospital de
Santa Inês ou de Zé Doca, como foi anunciado agora, e ia ter que vir para
São Luís. O deslocamento durante cinco horas, estradas ruins, intrafegáveis
e, ao chegar a São Luís, Presidente, tendo chegado às 08h30 da noite, saiu
às 15h da tarde, ao chegar a São Luís, depois de uma hora, veio a óbito.
Então, as pessoas estão saindo do interior para ter atendimento na capital,
mas estão morrendo na capital. Nós estamos solicitando ao governo do
Estado com relação aos procedimentos e que realmente os hospitais no
interior funcionem de verdade, não na mentira e não na propaganda do
Governador Flávio Dino. Nosso voto é SIM ao projeto do Deputado
César Pires.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Com relação ao Hospital Jackson Lago, hospital da Baixada, Deputado
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Wellington, não se trata de uma defesa do governo até porque essa atribuição
é do competentíssimo Deputado Rafael Leitoa, mas, só a título de
informação, eu já tratei algumas vezes com o Secretário Lula sobre o
hospital macrorregional da Baixada, lá foram ampliados os leitos para
Covid até antes de ontem. Até ontem, eram 17, o Secretário Lula se
comprometeu que chegarão a 30 leitos de UTI exclusivos para Covid. O
hospital também hoje já está praticamente chegando perto da totalidade
dos seus leitos com exclusividade para Covid a fim de poder atender a
região. O Hospital Antenor Abreu está atendendo também com a sua
estrutura lá, tem uma ampliação que eu não sei qual é exatamente a quantidade
de leitos de UTI, mas já houve essa ampliação no atendimento relativo no
Hospital Jackson Lago para os municípios da região da Baixada. No
município de São Bento, acho que a Prefeitura concluirá, de hoje para
amanhã, a ampliação do atendimento ambulatorial e do atendimento de
leitos de enfermaria para pacientes com Covid e também já vai começar a
funcionar esta semana leitos de UTI no hospital que foi criado, hospital de
campanha, pode se dizer assim, para o município de São Bento, neste
caso, criado e construído pela Prefeitura de São Bento com o apoio do
governo do Estado. Deputado Wendell Lages.

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES – Pela aprovação,
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zé Gentil, ausente. Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Pela aprovação.

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

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Senhor presidente, eu
recebi aqui exatos 1.137 denúncias, dentre elas, servidores do Estado,
servidores de municípios, funcionários da iniciativa privada, todos estes
da área da saúde reclamando da falta de respeito que as empresas privadas,
os hospitais, o governo estadual, a prefeitura estão tendo com estes
profissionais, inclusive fizeram um questionamento; “muitos gostam de
nos chamar de heróis e agora que nós estamos precisando, nós precisamos
de respostas urgentes, de respostas certas”. Então, estou entrando, de
fato, com uma representação no Ministério Público para que o Ministério
Público apurar toda esta situação tanto das empresas que nós gostamos
muitas vezes criticar aqui, mas também com muita coragem governo do
Estado e prefeituras também, então, senhor presidente, eu quero parabenizar
o deputado César Pires pela iniciativa pelo projeto de lei e o meu voto é a
favor do projeto de lei em questão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Carlinhos Florêncio, ausente; deputado Ciro Neto, ausente;
deputada Detinha, ausente; deputado doutor Leonardo Sá, ausente;
deputada doutora Thaiza Hortegal, ausente; deputado Edivaldo Holanda,
ausente; deputado Fabio Macedo, ausente; deputado Fernando Pessoa
ausente; deputado Paulo Neto, ausente; deputado Vinicius Louro, ausente;
deputado Zé Gentil, deputado Vinicius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINICIUS LOURO - Presidente,
primeiramente, bom dia a todos, e pedir desculpa aí pelo atraso, estava aí
na estrada de São Luís e aí eu quero só que o senhor me orientasse,
orientasse não, me fornecesse qual é a votação, porque eu estava na estrada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Vinicius, estamos lhe ouvindo.

O SENHOR DEPUTADO VINICIUS LOURO – Fale sobre a
votação, senhor presidente, eu estava ausente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Vossa Excelência quer saber qual é o item que nós estamos apreciando?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Isso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Nós estamos apreciando o item 6, projeto de lei do deputado César Pires,
que dispõe sobre o tempo máximo de manifestação dos planos de saúde,
sobre autorização de procedimentos requisitados para pacientes com Covid.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Certo, eu vou
votar com a matéria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Zé Gentil, ausente. Matéria aprovada com 31 votos favoráveis
e 11 ausentes.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS - Presidente, nós temos 27 decretos a serem
apreciados. Todos eles já passaram pelo crivo da CCJ, tem parecer favorável
que a gente pode votar isso em bloco.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Muito bem. Senhores deputados, senhoras deputadas, nós temos todos
esses decretos aqui, vamos fazer como de costume, apreciar em bloco. Eu
vou dizer aqui os nomes dos municípios, antes de anunciar os nomes dos
municípios, eu quero informar aos Deputados Antônio Pereira, Marco
Aurélio e Rildo Amaral, me solicitaram que incluísse na Ordem do Dia de
hoje, está na Ordem do Dia de hoje, vamos apreciar, o decreto de calamidade
pública no município de Imperatriz. Então, nós já apreciaremos hoje,
cumprimento V.Exas., que apesar de serem adversários políticos do prefeito,
tiveram a grandeza de pedir que nós apreciássemos, com rapidez, o referido
decreto da Cidade de Imperatriz. Também, antes de começarmos apreciar,
registro para o deputado Marcos Caldas, que também solicitou, que nós
apreciaremos o decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade
pública no município de Brejo. Deputado Rafael, também está na Ordem
do Dia o pedido de reconhecimento do decreto de calamidade pública no
município de Coelho Neto que V.Exa. solicitou, inclusive...

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Dra. Cleide, de Santa Filomena, também está na
Ordem do Dia, Dra. Cleide, um pedido seu.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Sim, Deputada Cleide o que V.Exa. pediu de Santa Filomena, também vai
ser apreciado hoje e acho que foram esses que os deputados falaram
conosco.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Deputado Adriano também solicitou, Presidente,
Maracaçumé que também está na Ordem do Dia.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Adriano, Maracaçumé também está aqui na Ordem do Dia.
Deputada Andreia Martins Rezende, está também na Ordem do Dia o
decreto do município de Raposa e deputado Ricardo Rios o decreto do
município de Morros também consta da Ordem do Dia.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Duque Bacelar, pedido do Deputado Adelmo,
também está na Ordem do Dia, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Glalbert, V.Exa. pediu a palavra?
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O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Senhor

Presidente, eu acabei na correria aqui e acabei esquecendo de mencionar a
volta da Deputada Ana, queria só fazer esse registro aqui e bem rapidamente.
E dizer que é bom estar com ela novamente, apesar de virtualmente. A
Deputada Ana que fez um bom trabalho na Secretária da Mulher e assim
como o César falou que, por divergências políticas, não deixou nada afetar
essa boa relação e ela como secretária me tratou muito bem. Nós temos os
nossos embates tanto na cidade de Santo Antônio dos Lopes, quanto em
algumas cidades próximas da região, mas sempre nos tratamos com muito
respeito, com muito carinho e essa reciprocidade de respeito e de carinho
é que me faz fazer esse registro agora. E eu queria tirar uma dúvida,
Presidente, saber se o município de Axixá foi incluso na sessão de hoje?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Foi sim, deputado, nós registramos o seu pedido e está na Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Está ótimo,
obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Item 26. E, finalmente, antes de apreciarmos, Deputado Arnaldo estão na
Ordem do Dia, o decreto de calamidade pública de Passagem Franca e
também de Alto Alegre do Maranhão. Registrando a solicitação que V.Exa.
fez. Vamos apreciar os projetos de decretos legislativos, oriundos da CCJ,
que aprova o pedido de reconhecimento de estado de calamidade pública
nos municípios de São Francisco do Brejão, Santa Filomena do Maranhão,
Peritoró, Maracaçumé, Coelho Neto, Porto Rico, Duque Bacelar, São
Roberto, Itaipava do Grajaú, João Lisboa, Turilândia, Santo Amaro, Nina
Rodrigues, Alto Alegre do Maranhão, Satubinha, Imperatriz, Raposa,
Morros, Brejo, Axixá, Monção, São Raimundo Doca Bezerra, Serrano,
Passagem Franca, Bela Vista do Maranhão, Porto Franco e Buritirana.
Deputados, vamos fazer, neste caso aqui, a apreciação simbólica com a
concordância de todos. Se alguém for contrário se manifeste fazendo um
aceno com a mão, contrário à votação simbólica. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão e os que forem contrários se manifestem ou
acenando ou informando para o Bráulio para que registre o voto contrário.
Aprovados todos por unanimidade. Trinta e um votos favoráveis e 11
ausências.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Os projetos vão à promulgação, Presidente. Os
projetos de decreto vão ser promulgados e vão sair no Diário de amanhã.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bráulio, o pedido de licença da Deputada Ana fica para a próxima
sessão?

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Ela vai protocolar amanhã e fica para a próxima
Sessão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Certo. Bom, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, nós encerramos
a nossa sessão, a nossa Ordem do Dia de hoje. Nós teremos uma nova
sessão na próxima terça-feira. Peço aos Deputados, que desejarem que
seus respectivos projetos estejam na próxima sessão, que já tratem com o
Bráulio para que ele possa informar em quais comissões terão que passar
para que, com antecedência, esses projetos possam receber os pareceres.
O Bráulio tem me pedido reiteradas vezes que a gente evite que um projeto
de lei que seja protocolado, por exemplo, na sexta-feira, a gente já inclua na
Ordem do Dia da terça por uma razão que eu considero justa. Como nós
estamos trabalhando remotamente e com a quantidade de servidores muito
reduzida, nós não temos condições de apreciar com o devido cuidado e
podem acontecer, por exemplo, projetos coincidentes sem que tenham
sido observados antes de vir para a Ordem do Dia. Não é comum acontecer,
mas dada a forma, às vezes, atribulada como ocorre, pode facilitar que

cometamos equívocos. Então, eu pediria a V.Exas. que evitem protocolar
um projeto, por exemplo, na quinta ou na sexta-feira para que ele já esteja
na Ordem do Dia da terça-feira, nós não teremos tempo para fazer a devida
tramitação, me refiro a esse período das sessões remotas, especialmente,
se no normal já é difícil um projeto de lei tramitar tão rapidamente, imaginem
com as sessões remotas. Enfim, nada mais havendo a tratar, declaro
encerrada a presente Sessão e nos veremos na próxima terça-feira. Uma
boa tarde a todos!
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Nº 1.030, DE 24 DE MARÇO DE 2020, QUE INSTITUI O SISTEMA
DE DELIBERAÇÃO REMOTA POR VIDEOCONFERÊNCIA.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
DEPUTADO ADRIANO – PRESIDENTE
DEPUTADA DOUTORA HELENA DUAILIBE
DEPUTADO ARISTON SOUSA
DEPUTADO ZITO ROLIM
DEPUTADO VINICIUS LOURO
DEPUTADA MICAL DAMASCENO
DEPUTADO ZÉ GENTIL

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 001/2020 -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

081/2020 – que suspende os prazos relativos aos concursos públicos sob
a responsabilidade dos poderes do Estado, em razão da pandemia do
covid-19 (coronavírus).

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA:  Deputado ADRIANO
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do  voto

do Relator.
PARECER Nº002/2020- Emitido ao PROJETO DE Nº 125/2020

- que dispõe sobre normas de concursos públicos para profissionais da
área de saúde que atuaram no combate Covid-19 no âmbito da Administração
Pública Estadual no Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado OTHELINO NETO
RELATORIA: Deputado ADRIANO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº003/2020- Emitido ao PROJETO DE Nº 100/2020

-  que Dispõe sobre a suspenção do desconto salarial de empregados
públicos e aposentados pelo Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
dá outras providências.

AUTORIA: Deputada DOUTORA HELENA DUAILIBE
RELATORIA: Deputado ADRIANO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 08 de junho de 2020.

NADJA FERREIRA DA SILVA
Secretária da Comissão, em exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

DECRETO N° 100, de 25 de MARÇO DE 2020.

DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA
NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO
DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS/MA, EM
VIRTUDE DA SUSPEITA DE CASOS DE
CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19, NO
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO
BARRO/MA, DO AUMENTO DE INFECÇÕES
CAUSADAS PELOS VÍRUS H1N1 E
CORONAVÍRUS (COVID-19), NO ESTADO DO
MARANHÃO, E DOS DANOS CAUSADOS PELAS
FORTES CHUVAS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL,
E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

A Prefeita Municipal de Governador Eugênio Barros/MA, MARIA
DA LUZ BANDEIRA BEZERRA FIGUEIREDO, no uso de suas
atribuições legais e constitucionais, conforme Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 196 da Constituição
Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas públicas e econômicas que visem à redução de doenças e de
outros agravos;

CONSIDERANDO que, em 11 de Março de 2020, a
Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o Novo
Coronavírus (COVID-19) foi classificada como uma Pandemia;

CONSIDERANDO que, o Ministério da Saúde, por meio da
Portaria n° 188, de 03 de fevereiro de 2020, declarou emergência em
Saúde Pública de importância nacional em decorrência da infecção humana
pelo Novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o surto do Vírus INFLUENZA H1N1, que
acomete o Estado do Maranhão;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, no
Município de Governador Eugênio Barros, da Lei Federal n° 13979/
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
Saúde Pública decorrentes do Coronavírus;

CONSIDERANDO que, o Município de Governador Eugênio
Barros/ MA não tendo, até o momento, nenhum caso de Coronavírus ou
de H1N1 confirmado, embora apresente 05 (cinco) casos suspeitos, que já
foram informados aos órgãos competentes e retirado material para teste,
cabe a Administração Pública adotar medidas temporárias de prevenção ao
contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), bem como do Vírus
H1N1;

CONSIDERANDO o PLANO ESTADUAL DE
CONTIGÊNCIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) que
orienta os serviços de saúde do setor público e privado de forma coordenada
para minimizar os impactos da doença na saúde pública do Estado,
PORTARIA/SES/MA Nº 127 DE 17 DE MARÇO DE 2020 que
estabelece protocolo clínico para síndromes respiratórias gripais em razão
do Novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO que, o Município editou o DECRETO Nº
099 de 22 de março de 2020, dispõe sobre medidas temporárias de
prevenção ao avanço pelo novo Coronavírus (COVID-19) e Influenza
H1N1, no âmbito do território do Município de Governador Eugênio
Barros, bem como o Plano de Contingência para combates dos mesmos;

CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de
infecção e transmissão local e preservar a saúde da população em geral;
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CONSIDERANDO que, em março do corrente ano, o grande

volume de chuvas no território municipal tem superado a média histórica,
ocasionando eventos adversos associados ao volume de corpos hídricos e
à intensidade das precipitações pluviométricas, tais como: alagamentos,
erosões e destruição de vias públicas, entre outros;

CONSIDERANDO que, as condições meteorológicas (umidade,
vento e intensas chuvas) têm causado impactos em várias localidades do
Município, impossibilitando o deslocamento da população às unidades de
saúde, bem como das equipes de saúde aos locais atingidos, além de favorecer
a disseminação de doenças de transmissão respiratória, a exemplo, das
infecções virais;

CONSIDERANDO que, os danos e prejuízos causados pelos
desastres naturais de origens hidrológicas, meteorológicas e, principalmente,
biológicas, comprometem parcialmente a capacidade de resposta do poder
público municipal;

CONSIDERANDO o Parecer da Coordenadoria Estadual de
Proteção e Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão,
que relata que a ocorrência de desastres secundários, de origem natural
(Chuvas intensas - COBRADE 1.3.2.1.4), potencializa os efeitos oriundos
da iminência de um problema biológico (Doença Infecciosa Viral -
COBRADE 1.5.1.1.0), sendo, portanto, favorável à declaração de estado
de calamidade pública.

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado estado de calamidade pública, em todo o
território do Município de Governador Eugênio Barros/MA, para fins
de prevenção e enfrentamento ao vírus H1N1 e à COVID-19 (Doença
Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0), bem como para prestação de
socorro e assistência humanitária à população atingida pelas fortes chuvas
no território municipal.

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 justa
indenização, nos termos do art. 50, 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. 30, 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 pública, nos termos
do art. 24, inciso IV, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 4º,
da Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

III – serão realizadas barreiras sanitárias nas saídas do Município,
a fim de inspecionar os veículos e seus ocupantes, que estejam em trânsito
pelo território municipal de Governador Eugênio Barros/MA, cabendo
aplicação de sanções àqueles que descumprirem os protocolos de segurança
de saúde, adotados em âmbito nacional e internacional;

Art. 4º. Serão mantidas as medidas de prevenção, adotadas por
meio do Decreto Municipal nº 099, de 22 de março de 2020.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Prefeita do Município de Governador Eugênio Barros

(MA), aos 25 dias do mês de Março de 2020.

Maria da Luz Bandeira Bezerra Figueiredo
Prefeita Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PRFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

OFÍCIO Nº. 025/2020

 Apicum-Açu/MA, 25 de maio de 2020.

Ao excelentíssimo senhor
OTHELINO NOVA ALVES NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão.

Assunto: Solicitação de recebimento do Decreto nº 021/2020 - Estado de
Emergência do Municipio de Apicum-Açu/MA.

Ilustre,

CLÁUDIO LUIZ LIMA CUNHA, Prefeito do Município de
Apicum-Açu/MA, no uso de suas atribuições legais, vem, mui
respeitosamente, à presença de Vossas Excelências,

CONSIDERANDO que, desde 30.01.2020, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo
Coronavírus (COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de
Importância Internacional (ESPII);

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/2020 que prevê
diversas medidas para o enfrentamento da infecção, bem como a Portaria
MS no 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização da
referida lei;

CONSIDERANDO a edição do Decreto no 35.672, de 19 de
março de 2020, declarando situação de calamidade no Estado do Maranhão
em virtude do aumento do número de infecções pelo vírus H1N1, da
existência de casos suspeitos  de contaminação pelo novo coronavírus
(COVID-19), bem como da ocorrência de chuvas intensas nos municípios
que especifica;

CONSIDERANDO o teor do Decreto n° 35.677, de 21 de março
2020, editado pelo Exmo. Sr. Governador do Estado do Maranhão, Flavio
Dino, estabelecendo medidas de prevenção do contágio e de combate à
propagação da transmissão da COVID-19, infecção humana causada pelo
novo coronavírus;

CONIDERANDO o conteúdo do Decreto Municipal nº 21, de 20
de março de 2020, que declara situação de emergência no Município de
Apicum- Açu/MA, em virtude do aumento do número de infecções por
H1N1, da existência de casos suspeitos e confirmados de infecção por
coronavírus (COVID 19).

Apresentar, em cumprimento à legislação supra, o Município de
Apicum-Açu, por meio de seu representante Legal, comunica a edição e
consequente publicação do Decreto Municipal nº 21, de 20 março de
2020, que estabelece Situação de Emergência para conhecimento e
providências que forem necessárias.

Para tanto submetemos o supracitado Decreto, cópia em anexo,
ao legislativo estadual visando à ratificação de nosso instrumento normativo.
Ficamos a disposição para mais informações ou esclarecimentos
complementares que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

CLAUDIO LUIZ LIMA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL DE APICUM-AÇU/MA

DECRETO Nº. 21, DE 20 DE MARÇO DE 2020.

Declara situação de emergência no Município de
Apicum-Açu/MA em virtude do aumento do número
de infecções pelo vírus H1N1, da existência de casos
suspeitos de contaminação pelo Coronavírus
(COVID-19) e define outras medidas para o
enfrentamento da pandemia.

CLÁUDIO LUIZ LIMA CUNHA, Prefeito do Município de
Apicum-Açu/MA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica
Municipal e

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria nº. 188, de 3 de
fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana
pelo novo Coronavírus (COVID-19), o que exige esforço conjunto de todo
o Sistema Único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências,
bem como a adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos;

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde (OMS)
declarou, em 11 de março de 2020, o estado de PANDEMIA de COVID-
19;
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CONSIDERANDO o Decreto nº. 20, de 18 de março de 2020,

que dispõe sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção da
transmissão do Coronavírus (COVID-19), institui o Comitê de Prevenção
e Combate do Coronavírus (COVID-19) no Município de Apicum-Açu/
MA;

CONSIDERANDO que o Município de Apicum-Açu/MA já
elaborou o Plano de Contingência e 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 em
âmbito municipal;

CONSIDERANDO o aumento brusco, significativo e transitório
da ocorrência de doenças infecciosas geradas pelo vírus H1N1, bem como
a existência de casos suspeitos de contaminação pelo Coronavírus (COVID-
19), no Estado do Maranhão:

DECRETA

Art. 1º. Fica declarada situação de emergência no Município de
Apicum-Açu/MA, para fins de prevenção e enfrentamento ao vírus H1N1
e à COVID-19.

Art. 2º. Para o enfrentamento da situação de emergência ora
declarada, 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 justa
indenização, nos termos do artigo 5º, inciso XXV, da Constituição Federal,
do artigo 15, inciso XIII, da Lei Federal nº. 8.080, de 19 de setembro de
1990, e do artigo 3º, inciso VII, da Lei nº. 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 emergência, nos termos do
artigo 24, inciso IV, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e do artigo 4º
da Lei Federal nº. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

III - ficam suspensas as férias dos profissionais da saúde;
IV - fica suspenso, por 15 (quinze) dias, a partir da zero hora do

dia 20 de março de 2020, passível de prorrogação, o funcionamento de:
a) bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres;
b) templos, igrejas e demais instituições religiosas;
c) academias, clubes, centros de ginástica e estabelecimentos

similares;
d) lojas ou estabelecimentos que pratiquem o comércio ou prestem

serviços de natureza privada, excetuadas as dos ramos farmacêutico,
alimentício, produtos de limpeza e higiene pessoal, estabelecimentos
médicos, odontológicos para serviços de emergência, hospitalares,
laboratórios de análises clínicas, psicológicos, clínicas de fisioterapia e de
vacinação, distribuidoras e revendedoras de água e gás, distribuidores de
energia elétrica, segurança privada, postos de combustíveis, funerárias,
estabelecimentos bancários, lotéricas, padarias, clínicas veterinárias, lojas
de produtos para animais e lavanderias;

e) camelôs e vendedores ambulantes;
V - fica vedado, por 15 (quinze) dias, o trânsito intermunicipal e

interestadual de barcos, ônibus, micro-ônibus, vans ou similares no
Município de Apicum-Açu/MA.

§ 1º. No período de que trata o inciso IV, deste artigo, restaurantes,
lanchonetes e estabelecimentos congêneres poderão funcionar apenas por
serviços de entrega.

§ 2º. O descumprimento do disposto neste artigo ensejará ao
infrator a aplicação de multa diária de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem
prejuízo da adoção de medidas como a apreensão, a interdição e o emprego
de força policial.

Art. 3º. 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.

Art. 4º. 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. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e
produzirá efeitos enquanto perdurar o estado de emergência de que trata o
artigo 1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APICUM-AÇU,
ESTADO DO MARANHÃO, 20 DE MARÇO DE 2020.

CLAUDIO LUIZ LIMA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL DE APICUM-AÇU/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

Cedral-MA, 1º de Junho de 2020.

À sua Excelência o Senhor
OTHELINO NOVA ALVES NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
São Luís/MA

Senhor Presidente,

Tendo em vista o agravamento da crise enfrentada por este
Município, em razão da expansão, por todo o Estado, da pandemia
provocada pelo COVID-19, não obstante os esforços empreendidos para
minimizar seus efeitos em nosso território, se fez mister a declaração do
“estado de calamidade pública”, através do Decreto nº 92, de 1º de
Junho de 2020.

A crise provocada pelo coronavírus repercute sobre a saúde e a
economia e coloca na pauta dos governantes um dilema de natureza
extremamente complexa, que é conciliar a preservação da vida humana e os
meios de sua subsistência. Ambas são igualmente importantes, sendo a
vida força motora primária e a economia a condição para preservá-la.
Nesta primeira etapa de anormalidade, a saúde se sobrepõe e a economia
sofre um colapso, em todas as áreas, principalmente nas finanças públicas
em decorrência do aumento de gastos com o combate  à epidemia somado
ao  impacto  negativo ocorrido nas principais receitas, principalmente nas
receitas municipais, cujo equilíbrio orçamentário foi altamente afetado
pela pandemia.

Constata-se que a arrecadação própria, como as transferências
constitucionais, deverá gerar uma “substancial” redução nas receitas do
município, ainda não “completamente mensurável” nesse momento inicial
de crise.

 O Imposto sobre Serviços (ISS), que é o principal imposto
municipal, certamente será muito afetado.

Além disso, a principal preocupação é com  a preservação da vida
do nosso povo e também com as receitas,  que são as verbas que bancam,
por exemplo, as despesas com pessoal e a manutenção de serviços públicos,
principalmente agora com a saúde, sem contar a necessidade de aumento
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temporário de servidores na área da saúde, que poderá refletir também
no índice de pessoal estabelecido pela LRF. Como acima especificado,
declarar o “estado de calamidade pública” nos foi imposto pela situação
que se agrava a cada dia, quando é crescente o número de pessoas infectadas
pelo coronavirus, inclusive ocasionando óbitos, conforme demonstrado
no anexo Relatório Epidemiológico, expedido pela Secretaria Municipal
de Saúde, parte integrante deste documento.

Para os fins do disposto no Art. 65 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF), encaminhamos a Vossa Excelência, solicitando
reconhecimento, o Decreto nº 92, que dispõe sobre a declaração de
calamidade pública no Município de Cedral, Estado do Maranhão.

Destacamos que,  nos termos da ADPF 6357, a Suprema Corte,
em medida cautelar, concedeu “INTERPRETAC’AO CONFORME A
CONSTITUIC’AO FEDERAL, aos artigos 14, 16, 17 e 24 da Lei de
Responsabilidade Fiscal e 114, caput, in fine e § 14, da Lei de Diretrizes
Orçamentarias/2020, para, durante a emergência em Saúde Pública de
importância nacional e o estado de calamidade pública decorrente de
COVID-19, afastar a exigência de demonstração de adequação e
compensação orçamentárias em relação a criação/expansão de programas
públicos destinados ao enfrentamento do contexto de calamidade gerado
pela disseminação de COVID-19.”, sendo que referido benefício, por
expressa disposição, “se aplica a todos os entes federativos que, nos
termos constitucionais e legais, tenham decretado estado de calamidade
pública decorrente da pandemia de COVID-19.”

Assim, contando com a valiosa colaboração de Vossa Excelência e
demais componentes dessa Augusta Casa Legislativa, submetemos o
Decreto nº 92, de 1º de Junho de 2020 para à apreciação e reconhecimento
dos senhores deputados, com base na legislação antes mencionada.

Atenciosamente,

JADSON PASSINHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 92/2020.

RECONHECE, PARA OS FINS DO DISPOSTO NO
ART. 65, DA LEI COMPLEMENTAR 101, DE 4 DE
MAIO DE 2000, A OCORRÊNCIA DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE
CEDRAL, ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CEDRAL, ESTADO DO
MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem a Constituição
Federal e a Lei Orgânica do Município;

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 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
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 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 o Decreto Municipal nº 84, de 17.03.2020,
que dispõe sobre o enfrentamento da situação de emergência no âmbito da
saúde pública em razão do risco de surto do coronavirus (COVID19), bem
como de medidas de prevenção e de redução de circulação e aglomeração de
pessoas e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 85, de 03.04.2020,
que dispõe sobre a emergência no âmbito da saúde pública em razão do
coronavirus e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 86, de 08.04.2020,
que dispõe sobre a suspensão temporária do serviço de transporte rodoviário
intermunicipal  com entradas e saídas de passageiros no município de
Cedral, como medida de combate à propagação do COVID 19;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 87, de 13.04.2020,
que dispõe sobre o  funcionamento das atividades econômicas e do serviço
público e regulamenta o ingresso de pessoas e transporte terrestre e
marítimo  como medida de prevenção e combate ao enfrentamento da
situação de emergência no âmbito da saúde pública em razão do risco de
surto do coronavirus (COVID19);

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 88, de 30.04.2020,
que prorrogou até 31.05.2020 os prazos e demais disposições contidos no
Decreto  nº 87, de 13.04.2020;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 91, de 29.05.2020,
que prorrogou até 30.06.2020, os prazos e demais disposições contidos
no Decreto nº 87, de 13.04.2020 e no Decreto nº 88 de 30.04.2020;

CONSIDERANDO, o Decreto Estadual nº 35.672, de
19.03.2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art.
65, da Lei Complementar nº 101/2000, em razão da grave crise de saúde
pública decorrente da pandemia do COVID-19, e suas repercussões nas
finanças públicas do Estado do Maranhão;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 8.666/1993,
que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui
normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências;

CONSIDERANDO o avanço da pandemia causada pelo
COVID-19, no Município de Cedral, Estado do Maranhão, inclusive
com  óbitos, o que pode ser constatado no  Relatório Epidemiológico
expedido diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde e
divulgado no Portal de Transparência deste Município no endereço
eletrônico http://www.cedral.ma.gov.br;

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, a necessidade de redução dos impactos
negativos relativos aos aspectos sociais, econômicos e de saúde pública, e
ainda da necessidade de atuação dos Poderes Públicos do Município para
proteção de todos os seus cidadãos;

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 neste
Município, em razão doCOVID-19, inclusive com a confirmação de casos,
em que  dois evoluiram para óbito.

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado “estado de calamidade
pública” no Município de Cedral, Estado do Maranhão,  em
razão do agravamento da crise de saúde pública decorrente 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 e ainda, suas repercussões nas
finanças públicas municipais, e para os fins do art. 65, da
Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo Único - Serão mantidas todas as previsões e restrições
constantes dos Decretos Municipais nºs 84 de 17.03.2020, de nº85 de
03.04.2020,  nº. 86, de 08.04.2020,  nº. 87, de  13.04.2020, de nº 88,
30.04.2020, de nº 91,de 29.05.2020, acrescidas do que dispõe o presente
ato.

Art. 2º - Ficam os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal
autorizados a adotar medidas excepcionais necessárias para se contrapor à
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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 85, de 03.04.2020.

Art. 3º - Fica determinado no âmbito do município de Cedral,
Estado do Maranhão, a obrigatoriedade de uso de máscaras, cirúrgicas ou
artesanais, durante o deslocamento pelo território municipal para a realização
de qualquer espécie de atividade.

Parágrafo Único - Os estabelecimentos privados cujas atividades
estão permitidas pelo Decreto nº 87 de 13.04.2020, deverão tomar
providencias necessárias para o cumprimento do estabelecido no presente
decreto pelos proprietários, funcionários, colaboradores e clientes, inclusive
quando do ingresso e/ou permanência destes  no local sem a utilização do
equipamento de proteção individual previsto no caput do presente artigo.

Art. 4º - O disposto no presente decreto se aplica também aos
usuários de transporte coletivo municipal, por via terrestre ou marítima,
transporte individual remunerado de passageiros, taxis ou quaisquer outros
tipos de transporte de passageiros.

Art. 5º - O descumprimento das disposições contidas no presente
decreto, sujeitará o infrator, pessoa física ou jurídica, às penalidades da
legislação aplicável à espécie.

Art. 6º - O Poder Executivo Municipal solicitará, por meio de
documento específico do Prefeito deste Município, enviado à Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, o reconhecimento do ”estado de
calamidade pública”, para fins do art. 65, da LRF.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE. COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CEDRAL,

ESTADO DO MARANHÃO, AO 1º DIA DO MÊS DE JUNHO DE
2020,  55º DA EMANCIPAÇÃO POLITICO ADMINISTRATIVA.

JADSON PASSINHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MRANHÃO, DEPUTADO OTHELINO NETO, NOS
TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1030/2020,
CONVOCA OS SENHORES DEPUTADOS E DEPUTADAS PARA
UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A SER REALIZADA PELO
SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA DE
VIDEOCONFERÊNCIA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2020, COM
INÍCIO ÀS 10:00 HORAS, COM A SEGUINTE ORDEM DO DIA.

1. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 149/2020, DE AUTORIA
DO SENHOR DEPUTADO ESTADUAL FELIPE DOS PNEUS, QUE
ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O PROGRAMA ESTADUAL
“PROTEÇÃO DA VIDA DAS MULHERES: COMBATE AO COVID-
19 E À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA” DE MONITORAMENTO DAS
MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DURANTE
O ESTADO DE CALAMIDADE, DECRETADO EM RAZÃO DA
PANDEMIA DO COVID-19 NO ESTADO DO MARANHÃO.
RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

2.  PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 159/2020, DE
AUTORIA DA SENHORA DEPUTADA HELENA DUAILIBE, QUE
INSTITUI O FORMULÁRIO ELETRÔNICO DE AVALIAÇÃO DE
RISCOS MARIA FIRMINA COM O OBJETIVO DE REFORÇAR A
POLÍTICA ESTADUAL PERMANENTE DE PREVENÇÃO E
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
PRATICADA CONTRA MENINAS E MULHERES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

3.  PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 189/2020, DE
AUTORIA DO SENHOR DEPUTADO RIGO TELES, QUE DISPÕE
SOBRE A VISITA VIRTUAL, ATRAVÉS DE VÍDEO CHAMADA, DE
FAMILIARES A PACIENTES INTERNADOS EM ISOLAMENTO,

DECORRENTE DA CONTAMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS, NA
FORMA QUE ESPECIFICA. RELATOR DEPUTADO RICARDO
RIOS.

4. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 153/2020, DE AUTORIA
DO SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE ESTABELECE
PROCEDIMENTO VIRTUAL DE INFORMAÇÕES E
ACOLHIMENTO DOS FAMILIARES DE PESSOAS INTERNADAS
COM DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS, DURANTE
ENDEMIAS, EPIDEMIAS OU PANDEMIAS, EM HOSPITAIS
PÚBLICOS, PRIVADOS OU DE CAMPANHA SEDIADOS NO
ESTADO DO MARANHÃO. COM ANEXAÇÃO DO PROJETO DE
LEI Nº 154, DE AUTORIA DO DEPUTADO ADRIANO,
CONFORME ART. 141 DO REGIMENTO INTERNO. RELATOR
RAFAEL LEITOA.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 027/2020,
DE AUTORIA DA SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA, QUE
PROPÕE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “JACKSON
LAGO” A TODOS OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE MORTOS NO
COMBATE AO COVID-19.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 031/2020,
DE AUTORIA DA MESA DIRETORA, QUE ACRESCENTA O ART.
105 – A,      AO REGIMENTO INTERNO DA  ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

7. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 074/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 373/20, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA
ÁGUA BRANCA.

8. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 075/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 374/20, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS
MARTÍRIO.

9. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 076/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº375/20, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO.

10. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 077/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº376/20, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GONÇALVES DIAS.

11. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº078/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº377/20, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SENADOR LA
ROCQUE.

12. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 079/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº378/20, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA.

13. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 080/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº379/20, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PEDRO DO
ROSÁRIO.

14. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 081/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº380/20, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
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CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-
MIRIM.

15. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 082/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 381/20, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS.

16. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 083/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 386/20, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR
ACHER.

17. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 084/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 383/20, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CEDRAL.

18. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 085/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 384/20, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS

19. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 086/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 385/20, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO  APICUM AÇU.

20. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 087/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 387/20, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR
EUGÊNIO BARROS.

21. REQUERIMENTO Nº 199/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RICARDO RIOS, REQUERENDO A VOTAÇÃO EM
REGIME DE URGENCIA DOS PROJETOS DE LEI NOS 149, 159,
189, 153/2020 E DOS PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
NOS   027 E O31/2020, EM PRIMEIRO E SEGUDO TURNO, NA  9ª
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REMOTA, A SER REALIZADA NO
DIA 09 DE JUNHO DE 2020.

22. REQUERIMENTO Nº 198/2020, DE AUTORIA DOS
DEPUTADOS ROBERTO COSTA E OTHELINO NETO,
REQUERENDO NOS TERMOS QUE DISPÕE O REGIMENTO
INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO,  O
ENVIO DE MENSAGEM DE SOLIDARIEDADE A CANTORA
ALCIONE NAZARETH, FACE AS RECENTES DECLARAÇÕES
RACISTAS E PRECONCEITUOSAS PROFERIDA PELO
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PALMARES, O SENHOR SÉRGIO
CAMARGO.

23. REQUERIMENTO Nª 200/2020, DE AUTORIA DO DEP.
RILDO AMARAL, REQUERENDO NA FORMA REGIMENTAL
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADO MENSAGEM
DE APLAUSOS A TODAS AS INSTITUIÇÕES E PESSOAS QUE
COLABORARAM PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO
CENTRO AMBULATÓRIO DE COMBATE À COVID – 19, NA
CIDADE DE IMPERATRIZ.

24. REQUERIMENTO Nº 197/2020, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANA DO GÁS, REQUERENDO NOS TERMOS DO ART.
72 DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO MARANHÃO, SOLICITO A VOSSA EXCELÊNCIA A
CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIAS DE LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO MÉDICO
ANEXO, ACRESCIDO DE 119 DIAS DE LICENÇA DE CARÁTER
PARTICULAR, TOTALIZANDO 122 DIAS, A CONSIDERAR DO
DIA 03 DE JUNHO DE 2020.

SÃO LUÍS, EM 08 DE JUNHO DE 2020.

DEPUTADO OTHELINO NETO
PRESIDENTE

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
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