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MENSAGEM Nº 038/2020

São Luís,         de                  de 2020.

Senhor Presidente

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados
e das Senhoras Deputadas o presente Projeto Lei que autoriza o Poder
Executivo a alienar imóvel que especifica para viabilizar a consecução do
Projeto “Cidade da Justiça”.

É consabido que a propriedade, por determinação constitucional
(art. 5º, inciso XXIII da Constituição da República), deve cumprir a sua
respectiva função social, a qual corresponde à destinação economicamente
útil do bem, em nome do interesse público, do progresso e da satisfação da
comunidade.

Nessa perspectiva, considerando a relevância das atribuições das
instituições que compõem o Sistema de Justiça Maranhense, em especial
o Poder Judiciário, o Projeto de Lei em apreço autoriza o Estado do
Maranhão a alienar imóvel de sua propriedade com vistas a viabilizar a
consecução do Projeto “Cidade da Justiça”, edifício funcional que abrigará
a sede dos órgãos que compõem o referido Poder.

Para cumprimento desta finalidade, o Poder Executivo poderá
alienar o imóvel mediante quaisquer das formas legais admitidas, transferi-
lo, inclusive mediante doação, à empresa estatal Maranhão Parcerias -
MAPA ou integralizá-lo junto ao Fundo Estadual Imobiliário - FEI,
instituído pela Lei nº 11.140, de 23 de outubro de 2019.

O imóvel corresponde à área a ser desmembrada de outra maior,
apresentando formato de polígono regular, com tamanho de 5,8 hectares,
limitando-se: de frente - com a Avenida Carlos Cunha, medindo 250,00m;
de fundo - com terras de propriedade do Fundo Estadual de Pensão e
Aposentadoria - FEPA, medindo 250,00m; de lateral direita - com o
Tribunal de Contas do Estado, medindo 232,00m; de lateral esquerda -
com terras do FEPA, medindo 232,00m.

Os problemas de ordem estrutural se afiguram como um dos mais
expressivos do Judiciário brasileiro, sobretudo em face do contexto de
progressivo aumento de casos levados à apreciação jurisdicional, que
demandam a ampliação do quadro funcional e impõem uma estrutura física
adequada.

Desse modo, esta proposta legislativa, ao passo que promove
para o adequado aparelhamento físico dos órgãos vinculados à instituição
integrante do Sistema de Justiça do Estado do Maranhão, contribui para a
ampliação e aprimoramento da qualidade do atendimento ao cidadão, bem
como das condições de trabalho dos servidores públicos e demais
operadores do direito.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar a
importância da presente proposta legislativa, minha expectativa é de que
o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N. 221/2020

Autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel que
especifica para viabilizar a consecução do Projeto
“Cidade da Justiça”.

Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a alienar,
mediante quaisquer das formas legais admitidas, imóvel de propriedade do
Estado do Maranhão, área a ser desmembrada de outra maior, apresentando
o formato de um polígono regular, com tamanho de 5,8 hectares, limitando-
se: de frente - com a Avenida Carlos Cunha, medindo 250,00m; de fundo -
com terras de propriedade do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
- FEPA, medindo 250,00m; de lateral direita - com o Tribunal de Contas

do Estado, medindo 232,00m; de lateral esquerda - com terras do FEPA,
medindo 232,00m.

Parágrafo único. Fica, igualmente, o Poder Executivo autorizado a
transferir, inclusive mediante doação, o imóvel referido no art. 1º desta Lei
à empresa estatal Maranhão Parcerias - MAPA, vinculada à Secretaria de
Estado de Governo do Maranhão, ou a integralizá-lo junto ao Fundo
Estadual Imobiliário - FEI, instituído pela Lei nº 11.140, de 23 de outubro
de 2019, caso referidas providências sejam necessárias e adequadas ao
êxito da finalidade da alienação.

Art. 2º A alienação a que se refere o art. 1º será realizada com vistas
a viabilizar a consecução do Projeto “Cidade da Justiça”, com a construção
de edifício funcional que abrigará a sede de órgãos do Sistema de Justiça.

Art. 3º A alienação autorizada por esta Lei será precedida de
licitação, ressalvadas as exceções legais, obedecendo ainda os demais
requisitos normativos correlatos à forma de alienação adotada e às condições
estabelecidas no respectivo edital, com as necessárias cláusulas de
salvaguarda.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 039 /2020

São Luís, 03 de junho de 2020.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput,
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por padecer
de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 099/2020, que dispõe
sobre as diretrizes para o enfrentamento do Estado de Calamidade Pública
decorrente da Pandemia da COVID-19/CORONAVÍRUS, no âmbito do
Estado do Maranhão.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 099/2020, que dispõe
sobre as diretrizes para o enfrentamento do Estado
de Calamidade Pública decorrente da Pandemia da
COVID-19/CORONAVÍRUS, no âmbito do Estado
do Maranhão.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64,
IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de Lei nº 099/
2020.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa, em linhas gerais, tem por finalidade
estabelecer as diretrizes a ser observadas pelo Poder Público durante o
estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de COVID-19,
declarado por meio do Decreto nº 35.672, de 19 de março de 2020.

Em que pese a iniciativa do legislador, há de ser negada sanção à
parcela de seus dispositivos, pelas razões a seguir delineadas.

O inciso VII do art. 3º do Projeto de Lei nº 099/2020 assim
dispõe:
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Art. 3º Para o enfrentamento da pandemia de COVID-19,
poderão ser adotadas pela autoridade competente as seguintes
medidas, entre outras:
[...]
VII - autorização excepcional e temporária para importação
de produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa -, desde que
registrados por autoridade sanitária estrangeira e previstos
em ato do Ministério da Saúde;
[grifo nosso]

Como medida de enfrentamento ao Coronavírus (SARS-CoV-2),
a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 (art. 3º, inciso VIII),
estabeleceu a possibilidade de ser concedida autorização excepcional e
temporária para a importação e distribuição de quaisquer materiais,
medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde que, mesmo
sem registro na ANVISA, sejam considerados essenciais para auxiliar no
combate à pandemia.

Embora tenha redação semelhante, o inciso VII do art. 3º do
Projeto de Lei nº 099/2020 não se coaduna com a Lei Federal nº 13.979/
2020, vez que estabelece critérios diferentes no que tange à obtenção
de autorização para importação e distribuição de materiais, medicamentos,
equipamentos e insumos essenciais ao combate da COVID-19.

Enquanto a proposta legislativa fixa a necessidade de registro em
qualquer autoridade sanitária estrangeira, a Lei Federal nº 13.979/2020
toma como parâmetro quatro agências regulatórias, quais sejam:
Food and Drug Administration (Estados Unidos da América), European
Medicines Agency (União Europeia), Pharmaceuticals and Medical Devices
Agency (Japão) e National Medical Products Administration (China).

Ademais, a norma federal não exige que os materiais,
medicamentos, equipamentos e insumos estejam previstos em atos do
Ministério da Saúde.

Desse modo, considerando que a proposta legislativa em apreço
disciplina a matéria em sentido diverso do constante da Lei Federal nº
13.979/2020 e que, em razão da competência da ANVISA, os Estados-
Membros não podem estabelecer normas gerais sobre controle sanitário
da produção e comercialização de produtos e serviços submetidos à
vigilância sanitária, oponho veto ao inciso VII do art. 3º do Projeto de Lei
nº 099/2020.

O inciso XII do art. 3º estabelece como medida a ser adotada pelo
Estado do Maranhão a descentralização do atendimento emergencial de
saúde, especialmente por meio da construção regionalizada de hospitais
de campanha.

Inicialmente, faz-se oportuno registrar que a rede estadual de saúde
é uma das mais descentralizadas do Brasil.

O dispositivo acaba por reduzir as formas de descentralização da
rede estadual de saúde à construção de hospitais de campanha. Não obstante,
a descentralização do atendimento emergencial em saúde pode ser
promovida por outros meios, a exemplo da utilização de UTIs aéreas
que interligam as diversas unidades de saúde da rede estadual e permitem
a distribuição eficiente dos pacientes acometidos pela COVID-19 em todo
o território maranhense.

Desse modo, por restringir a forma de descentralização da rede
estadual da saúde à construção de hospitais de campanha, à revelia de
outras formas de descentralização, oponho veto ao XII do art. 3º do
Projeto de Lei nº 099/2020.

O § 1º do art. 3º da proposta legislativa assim prevê:

Art. 3º [...]
[...]
§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser
tomadas com base em evidências científicas e análises sobre
informações estratégicas em saúde e se limitarão, no tempo e
no espaço, ao mínimo indispensável à promoção e à
preservação da saúde pública.
[grifo nosso]

Considerando a fundamentalidade do direito à saúde, bem como a
crise sanitária vigente, diversas das medidas constantes do art. 3º da proposta
legislativa (a exemplo, do estudo e avaliação epidemiológica, acesso a
medicamentos solicitados por meio remoto, ao acesso aos serviços e às
ações de saúde na modalidade virtual, bem como incentivo à contratação
de médicos e profissionais de saúde) devem ser executadas em seu máximo.

Isso porque, de acordo com o princípio da resolutividade, norma
insculpida no art. 7º, XII, da Lei Federal nº 8.080/90, as ações e os serviços
de saúde devem ser desenvolvidos de modo eficiente a fim de identificar
e intervir sobre as causas e fatores de risco, buscando, de forma contínua,
o seu aprimoramento1.

Nessas circunstâncias, por desconsiderar a fundamentalidade do
direito à saúde, bem como por estar em dissonância com o princípio da
resolutividade, oponho veto ao § 1º do art. 3º do Projeto de Lei nº 99/
2020.

A proposta legislativa, no inciso VI do art. 4º, dispõe sobre a
garantia de acesso dos profissionais de saúde do Estado do Maranhão
atuantes no combate à pandemia de COVID-19 a hospedagem próxima ao
local de trabalho caso haja necessidade e interesse público, nos termos de
regulamento.

Acerca desse dispositivo, faz-se oportuno registrar que a matéria
já se encontra disciplinada por meio da Lei nº 11.261, de 25 de maio
de 2020, fruto da Medida Provisória nº 312, de 30 de abril de 2020, editada
pelo Poder Executivo.

A referida Medida Provisória instituiu o Programa Reembolso -
Saúde que se destina a assegurar a hospedagem aos profissionais de saúde
da rede estadual que atendam pacientes contaminados por COVID-19, ou
que diretamente realizem exames para detecção do Coronavírus (SARS-
CoV-2), e que não possam retornar para suas residências em virtude do
risco de exposição de suas famílias ao vírus.

O Programa Reembolso - Saúde garante, aos profissionais da saúde,
hospedagem em hotéis, apart-hotel e similares. Os custos com a
hospedagem serão arcados pelo Estado do Maranhão mediante sistema de
reembolso.

Nessas circunstâncias, por não trazer qualquer novidade legislativa
capaz de justificar sua sanção, oponho veto ao VI do art. 4º do Projeto de
Lei nº 099/2020.

O inciso VII do art. 4º objetiva suspender, enquanto vigente o
estado de calamidade pública do Estado do Maranhão, o prazo de validade
dos concursos públicos estaduais, nos seguintes termos:

Art. 4º Com o objetivo de ampliar o alcance do combate aos
efeitos da pandemia da COVID-19, poderão ser adotadas as
seguintes medidas:
VII - suspensão do prazo de validade dos concursos públicos
estaduais, independentemente de homologação, enquanto
perdurar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia
de COVID-19;

Acerca desse dispositivo, faz-se oportuno registrar que a mesma
matéria constava do Projeto de Lei nº 081/2020, que, depois de sancionado
integralmente pelo Chefe do Poder Executivo, foi convolado na Lei nº
11.270, de 1º de junho de 2020.

Nessas circunstâncias, por não trazer qualquer novidade legislativa
capaz de justificar sua sanção, oponho veto ao VII do art. 4º do Projeto de
Lei nº 099/2020.

O parágrafo único do art. 4º assim estabelece:
Art. 4º [...]
[...]
Parágrafo único.   Serão adotadas todas as medidas possíveis
para fornecer aos profissionais da saúde pública e aos integrantes
da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da
Polícia Civil, do sistema prisional e do sistema
socioeducativo do Estado do Maranhão os equipamentos
de proteção individual necessários ao exercício de suas
funções, a exemplo de álcool em gel, máscaras, óculos de
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proteção e luvas, nos termos recomendados pelo Ministério da
Saúde e pela Organização Mundial da Saúde - OMS.
[grifo nosso]

Além de padecer de vício de inconstitucionalidade formal, por
interferir no regime jurídico de servidores vinculados ao Poder Executivo,
o dispositivo dá a entender que todas as categorias profissionais
especificadas deverão dispor dos mesmos equipamentos quando do
exercício de suas atribuições, o que não se mostra razoável vez que
desconsidera as peculiaridades de cada cargo relativamente ao local e
condições de trabalho.

Em seu art. 10, a proposta legislativa estabelece uma série de
medidas a ser observadas para fins de proteção ao consumidor. Em que
pese a nobre intenção da propositura, há de ser negada sanção ao inciso III
do referido dispositivo, abaixo transcrito:

Art. 10. Para fins de proteção do consumidor, o Estado poderá
adotar as seguintes medidas:
[...]
III - fomento de instrumentos que assegurem ao consumidor,
no caso de cancelamento em função da pandemia de COVID-
19, o ressarcimento dos valores pagos em pacotes turísticos,
passagens aéreas e terrestres e hotéis;
[grifo nosso]

Nos termos do art. 24, inciso VIII, da Constituição Federal, é
competência concorrente entre os entes federados legislar sobre direito do
consumidor.

A competência legislativa concorrente corresponde ao que se
denomina condomínio legislativo federado, no qual à União cabe a edição
de normas gerais, cuja vocação é a aplicação federativa uniforme, e
aos Estados cabe a edição da legislação específica, suplementar, que
acresce à legislação geral normas que preenchem lacunas e resolvem
eventuais deficiências de proteção da legislação genérica.

No exercício da competência legislativa para estabelecer normas
gerais sobre direito consumidor, foi editada, pela União, a Medida Provisória
nº 948, de 8 de abril de 2020, que dispõe sobre o cancelamento de serviços,
de reservas e de eventos dos setores de turismo e cultura em razão do
estado de calamidade pública.

Nos termos da referida norma (art. 2º c/c art. 3º, I), na hipótese de
cancelamento de serviços, de reservas e de eventos (incluídos shows e
espetáculos), em razão da pandemia de COVID-19, o prestador de serviços
ou a sociedade empresária, não será obrigado(a) a reembolsar os valores
pagos pelo consumidor, desde que assegurem a remarcação dos serviços,
a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de
outros serviços, reservas e eventos, ou transacione de outro modo com o
consumidor.

Desta feita, considerando que os Estados-Membros, quando do
exercício da competência concorrente para legislar sobre direito do
consumidor, não podem desconsiderar o condomínio legislativo imposto
pela Constituição Federal, forçoso reconhecer a necessidade de veto ao
inciso III do art. 10 do Projeto de Lei nº 099/2020 em razão do vício de
inconstitucionalidade formal.

Isso porque o referido dispositivo, em vez de suplementar a
legislação federal, acaba por excluir a possibilidade de os consumidores
e fornecedores de serviços se utilizarem das outras formas de ajuste (a
exemplo da remarcação e da disponibilização de crédito) previstas na
Medida Provisória nº 948, de 8 de abril de 2020, do Governo Federal.

O art. 11 da proposta legislativa autoriza o Poder Executivo a
adotar uma série de medidas destinadas a amenizar as perdas econômico-
financeiras sofridas pelos estabelecimentos agropecuários,
agroindustriais de pequeno porte ou artesanais, industriais e
comerciais e prestadores de serviço que tiverem suspensas ou
reduzidas suas atividades por ato do poder público destinado ao
enfrentamento à pandemia.

O referido dispositivo, em seu inciso III, dispõe o Estado poderá
promover a obtenção de crédito e de suporte logístico e operacional pelas

microempresas, empresas de pequeno porte e pelos microempreendedores
individuais localizados no Estado.

Em que pese previsto com possibilidade de adoção, faz-se
importante ressaltar que, nos termos do art. 22, inciso VII, da Constituição
Federal, a política de crédito é matéria que se insere na competência
legislativa privativa da União.

Registre-se, ademais, que por meio da Lei Federal nº 13.999, de 18
de maio de 2020, foi criado o Programa Nacional de Apoio às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), para o
desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos negócios.

Nessas circunstâncias, considerando a repartição constitucional
de competências, eventuais medidas que objetivem facilitar o acesso ao
crédito pelas microempresas, empresas de pequeno porte e pelos
microempreendedores individuais necessariamente devem necessariamente
decorrer de atividade legislativa em âmbito nacional.

Por essa razão, oponho veto ao inciso III do art. 11 do Projeto de
Lei nº 099/2020 haja vista o vício de inconstitucionalidade formal.

O inciso VII do art. 11 dispõe que o Estado poderá realizar
gestão junto ao governo federal para a redução da carga tributária de
pequenas e microempresas optantes do regime do Simples Nacional.

A repartição da competência tributária decorre de previsão
constitucional (art. 150 e ss. da Constituição Federal). Desse modo,
relativamente a tributos cuja competência para instituição e exação seja
atribuída à União, a decisão para eventual criação de regime tributário
diferenciado deve partir de autoridades federais.

Nessas circunstâncias, em observância ao princípio do pacto
federativo e à repartição constitucional de competências tributárias (arts.
1º, caput, e 153 da Constituição Federal), oponho veto ao inciso VII do
art. 11 da proposta legislativa em apreço.

O inciso VIII do art. 11 prevê que o Poder Público poderá avaliar
a possibilidade de suspensão temporária de cobranças relativas à utilização
da infraestrutura de postes e demais equipamentos do Estado para os
provedores de internet sediados no Maranhão.

Faz-se oportuno ressaltar que, conforme enuncia o caput, as
medidas constantes do art. 11 têm por objetivo amenizar as perdas
econômico-financeiras sofridas por aqueles que tiveram suspensas ou
reduzidas suas atividades por ato do poder público.

Não há registros de que os serviços desenvolvidos pelos
provedores de internet com atuação no Estado tenham sido suspensos
por ato do poder público, visto que, mesmo durante o período de
maior restrição na Região da Ilha do Maranhão (São Luís, São José
de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa), determinado pelo Decreto nº
35.784, de 03 de maio de 2020, foi assegurada expressamente a
manutenção de tal atividade.

Ademais, há precedentes no Supremo Tribunal Federal que
vinculam tais cobranças, quanto a postes, à legislação federal, já que se
cuida de serviço de competência da União delegado a concessionárias, no
caso, à Equatorial Energia Maranhão.

Assim, considerando a competência da União para disciplinar o
serviço de internet e para definir os termos da exploração do serviço de
energia elétrica, bem como por não haver qualquer ato do Poder Público
estadual que suspenda ou interfira no funcionamento das atividades dos
provedores de internet, oponho veto ao inciso VIII do art. 11 do Projeto
de Lei nº 099/2020.

O inciso I do art. 12 da proposta legislativa em comento propõe
que o Estado, em articulação com a União e os municípios, conceda renda
mínima emergencial e temporária aos grupos vulneráveis que especifica
com vistas a garantir as condições de sobrevivência, segurança alimentar e
higiene necessárias à prevenção da COVID-19.

É consabido que a crise sanitária decorrente da pandemia do
Coronavírus (SARS-CoV-2) reverbera na economia, em especial, em virtude
da desaceleração das atividades econômicas que decorre da necessidade de
redução das interações sociais.

Em que pese a nobre intenção do Legislador, há de ser negada
sanção ao inciso I do art. 12 e suas respectivas alíneas.

A União, por meio da Lei Federal nº 13.982, de 2 de abril de
2020, já instituiu auxílio que se presta às mesmas finalidades e tem
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público-alvo semelhante ao constante do Projeto de Lei em comento,
de modo que eventual pleito para parceria e instituição de benefício
restrito à determinada porção do território nacional restaria
prejudicado.

As políticas públicas são instrumentos de execução de programas
políticos baseados na intervenção estatal na sociedade com vistas a assegurar
igualdade de oportunidades e condições materiais de existência digna a
todos os cidadãos.

A eficácia de políticas públicas consistentes depende diretamente
do grau de articulação entre os poderes e agentes públicos envolvidos,
em especial no âmbito dos direitos sociais, nos quais as prestações do
Estado resultam da operação de um sistema extremamente complexo de
estruturas organizacionais, recursos financeiros e institutos
jurídicos.

Desse modo, apesar de a proposta legislativa estabelecer a
possibilidade de instituição da renda mínima emergencial, forçoso reconhecer
a necessidade de veto ao inciso I (e suas respectivas alíneas) do art.
12, considerando que para que uma política pública seja efetiva e bem-
sucedida, é preciso, antes de qualquer coisa, estudo acerca de qual público
será seu destinatário, bem como análise rigorosa das necessidades do público-
alvo e da capacidade do Estado.

Registre-se, ademais, que o sistema orçamentário brasileiro é regido
pelo princípio da legalidade, a partir do qual se pode qualificar a despesa
pública como “todo dispêndio previsto no orçamento”. Assim, qualquer
despesa somente pode ser criada acaso seja indicada a respectiva fonte de
custeio e seja possível aferir seu respectivo impacto orçamentário e
financeiro.

 Por todo o exposto, oponho veto aos incisos VII e XII e ao § 1º
do art. 3º, aos incisos VI e VII e ao parágrafo único do art. 4º, ao inciso
III do art. 10, aos incisos III, VII e VIII do art. 11 e ao inciso I (e
respectivas alíneas) do art. 12 do Projeto de Lei nº 099/2020.

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

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram
vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 099/2020.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 03 DE JUNHO DE 2020, 199º DA
INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 040/2020

São Luís, 08 de junho de 2020.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados
e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que altera a Lei nº
6.513, de 30 de novembro de 1995, que dispõe sobre o Estatuto dos
Policiais-Militares da Polícia Militar do Maranhão e dá outras providências.

É consabido que, com o advento da Emenda Constitucional nº
103, de 12 de novembro de 2019, a União passou a ter competência
privativa para legislar sobre normas gerais de inatividades e pensões das
polícias e corpos de bombeiros militares (art. 22, XXI, Constituição Federal).

No âmbito federal, foi editada a Lei nº 13.954, de 16 de dezembro
de 2019, que além de alterar diversos diplomas legislativos que regem os
direitos e deveres dos militares das Forças Armadas, com fundamento na
simetria, vincula os servidores militares estaduais aos parâmetros federais.

A referida norma estabelece, dentre outros ditames, regras para
cálculo da remuneração do militar quando em inatividade, idades-limites
para a transferência para a reserva-remunerada e para a reforma, além de

fixar as alíquotas da contribuição a ser realizada, pelos servidores, para o
custeio da inatividade e das pensões militares.

Nos termos do art. 24, inciso IV, do Decreto-Lei nº 667, de 2 de
julho de 1969, a transferência para a reserva remunerada, de ofício, por
atingimento da idade-limite do posto ou graduação, se prevista, deve ser
disciplinada por lei específica do ente federativo, observada como parâmetro
mínimo a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas
do correspondente posto ou graduação. 

Isso implica dizer que nenhum militar estadual poderá ser
transferido para inatividade com idade inferior à idade-limite para
transferência para reserva remunerada prevista para militares das Forças
Armadas do mesmo posto ou graduação.

Considerando a necessidade de fortalecer o efetivo da Polícia Militar
e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão, instituições
essenciais para o desenvolvimento das atividades de segurança pública, a
presente Medida Provisória altera as idades de transferência para a reserva
remunerada e de reforma dos militares estaduais, permitindo que, todos os
postos e graduações, possam colaborar por mais tempo para o cumprimento
das missões institucionais de suas respectivas corporações, bem como
possam ter a oportunidade de alcançar os graus hierárquicos mais elevados
de seus quadros.

Em atenção ao princípio da segurança jurídica, são reforçadas as
regras de direito adquirido e de transição previstas, respectivamente, nos
arts. 24-F e 24-G do Decreto-Lei nº 667/69.

Assim, o militar em atividade na data de publicação da Lei Federal
13.954, de 16 de dezembro de 2019, poderá requerer a transferência para
a reserva remunerada com remuneração integral a do posto ou graduação se
contar, até a data de 31 de dezembro de 2021, com 30 (trinta) anos de
contribuição, se do sexo masculino, ou 25 (vinte e cinco) anos de
contribuição, se do sexo feminino.

Para os militares que não atingirem, até 31 de dezembro de 2021,
o referido tempo mínimo de contribuição, é estabelecida regra de transição,
conforme já enuncia o art. 24-G do Decreto-Lei nº 667/69.

Por fim, com vistas a garantir o fluxo regular e equilibrado entre os
graus hierárquicos da carreira militar, é estabelecido que a hipótese de
transferência compulsória para a reserva remunerada prevista no inciso II
do art. 120 da Lei Estadual nº 6.513, de 30 de novembro de 1995, somente
se aplica aos militares nomeados após o início da vigência da Lei Federal nº
13.954, de 16 de dezembro de 2019.

Para os militares em atividade na data da publicação Lei Federal nº
13.954, de 16 de dezembro de 2019, a transferência para a reserva
remunerada dar-se-á quando completarem 5 (cinco) anos no último posto
do seu quadro, desde que contem, até 31 de dezembro de 2021,com mais
de 30 (trinta) anos de tempo de serviço, se do sexo masculino, ou mais de
25 (vinte e cinco) anos de tempo de serviço, se do sexo feminino.

A relevância da matéria tratada na Medida Provisória em apreço
reside, em especial, na necessidade de fortalecer o efetivo da Polícia Militar
e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão e, assim, garantir
a manutenção da prestação adequada e contínua dos serviços de segurança
pública.

Por outro lado, a urgência decorre do princípio da eficiência,
insculpido no art. 37, caput, da Constituição da República, e do princípio
da supremacia do interesse público, os quais demandam velocidade na
realização de mudanças administrativas com vistas a assegurar a adequada
prestação dos serviços públicos.

Resta, portanto, devidamente demonstrado o preenchimento dos
requisitos previstos no artigo 42, §1º, da Constituição Estadual, aptos a
legitimar e respaldar juridicamente a edição da Medida Provisória ora
proposta.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar a
importância da presente proposta legislativa, verificada, em especial, no
fortalecimento da administração penitenciária, minha expectativa é de que
o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 317, 05 DE JUNHO DE 2020
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO.

Altera a Lei nº 6.513, de 30 de novembro de 1995,
que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares
da Polícia Militar do Maranhão e dá outras
providências.

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

Art. 1º O item 2 da alínea “a” e a alínea “c” do inciso I do art. 120,
os itens 1 e 2 da alínea “a” e alínea “b” do inciso I do art. 125 da Lei nº
6.513, de 30 de novembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 120. (...)
I - (...)
a) (...)
1. (...)
2. Demais postos: 65 (sessenta e cinco) anos.
(...)
c) Para Praças: 65 (sessenta e cinco) anos.
(...)
Art. 125. (...)
I - (...)
a) (...)
1. Coronel, Tenente-Coronel e Major: 72 (setenta e dois) anos;
2. Demais postos: 70 (setenta) anos.
b) Para Praças: 70 (setenta) anos.” (NR)

Art. 2º O art. 120 da Lei nº 6.513, de 30 de novembro de 1995,
passa a vigorar acrescido dos §§ 6º e 7º, os quais terão a seguinte redação:

“(...)
Art. 120 (...)
(...)
§ 6º O disposto no inciso II deste artigo somente se aplica aos
militares nomeados após o início da vigência da Lei Federal nº
13.954, de 16 de dezembro de 2019.
§ 7º Os militares em atividade na data de publicação da Lei
Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019:
I - serão compulsoriamente transferidos para reserva
remunerada ao completar 5 (cinco) anos no último posto do
seu quadro, desde que contem, até 31 de dezembro de 2021,com
mais de 30 (trinta) anos de tempo de serviço, se do sexo
masculino, ou mais de 25 (vinte e cinco) anos de tempo de
serviço, se do sexo feminino.
II - A partir de 1º de janeiro de 2022, será compulsoriamente
transferido para reserva remunerada o oficial que completar
30 (trinta) anos de tempo de serviço, se do sexo masculino, ou
25 (vinte e cinco), se do sexo feminino, acrescidos de 17 %
(dezessete por cento) por ano faltante, cumulativamente com 5
(cinco) anos no último posto do seu quadro.”

Art. 3º O Capítulo II do Título IV da Lei nº 6.513, de 30 de
novembro de 1995, passa a vigorar acrescido da Seção III-A, a qual terá a
seguinte redação:

“TÍTULO IV
(...)
CAPÍTULO II
(...)
Seção III-A
Do Direito Adquirido e das Regras de Transição

Art. 132-A O militar em atividade na data de publicação da Lei
Federal 13.954, de 16 de dezembro de 2019, poderá requerer
a transferência para a reserva remunerada com remuneração
integral a do posto ou graduação se contar, até a data de 31 de
dezembro de 2021, com 30 (trinta) anos de contribuição, se do
sexo masculino, ou 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se
do sexo feminino.
Art. 132-B O militar que não atingir, até 31 de dezembro de
2021, o tempo mínimo de contribuição a que se refere o art.
132-A deverá cumprir o tempo de contribuição faltante para
30 (trinta) anos de serviço, se do sexo masculino, ou 25 (vinte
e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, acrescido de 17%
(dezessete por cento).
Parágrafo único. A partir de 1º de janeiro de 2022, sem prejuízo
do disposto no caput deste artigo, o militar deverá possuir 25
anos de exercício de atividade de natureza militar, acrescido de
4 meses por cada ano faltante para atingir o tempo mínimo
exigido pela legislação estadual, limitado a cinco anos de
acréscimo.”

Art. 4º Ficam revogados os itens 3 a 6 da alínea “a”, a alínea “b” e
respectivos itens e os itens 1 a 6 da alínea “c”, todos do inciso I do art. 120,
bem como os itens 3 a 6 da alínea “a” do inciso I do art. 125 da Lei nº 6.513,
de 30 de novembro de 1995.

Art. 5º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS,  05 DE JUNHO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊNCIA
E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

MENSAGEM N° 041 /2020

Senhor Presidente

São Luís, 09 de junho de 2020.

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados
e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que cria o Fundo
Estadual de Apoio aos Povos Indígenas - FEAPI, e dá outras providências.

É consabido que, nos termos do art. 231 da Constituição Federal,
são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas,
crenças e tradições, bem como os direitos originários sobre as terras que
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e
fazer respeitar todos os seus bens, sendo assegurados, ainda, a posse
permanente e usufruto exclusivo das riquezas do solo, rios e lagos.

Com esteio no Federalismo Cooperativo e em razão do
compromisso do Estado do Maranhão com os Direitos Humanos, em
especial com o respeito aos povos indígenas e a preservação dos seus
direitos, foi instituído, por meio do Decreto nº 34.557, de 14 de novembro
de 2018, o Plano Decenal Estadual de Políticas Públicas voltadas para os
Povos Indígenas no Maranhão - PPPI, que possui como eixos de atuação
a gestão territorial e ambiental, a segurança e soberania alimentar e nutricional
dos povos indígenas.

No mesmo sentido, este Projeto de Lei propõe a criação do Fundo
Estadual de Apoio aos Povos Indígenas - FEAPI que terá por finalidade
captar e gerir recursos destinados ao fomento de ações de conservação e
produção voltadas aos povos indígenas, no âmbito do Estado do Maranhão.

Os recursos serão destinados, dentre outras finalidades, para o
financiamento de atividades voltadas para a conservação e produção que
estejam relacionadas com a segurança alimentar e geração de renda das
famílias indígenas, das ações voltadas à implementação do Plano Decenal



SEGUNDA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 2020                                                                                   DIÁRIO DA ASSEMBLEIA8
Estadual de Políticas Públicas para os Povos Indígenas no Maranhão -
PPPI e das ações de educação ambiental.

O Projeto de Lei em apreço reflete o reconhecimento, por parte do
Estado. do Maranhão, da importância da atuação estatal na garantia da
dignidade de vida aos povos indígenas, que está diretamente associada à
garantia da. segurança alimentar e nutricional e à melhoria das condições
socioeconômicas, em especial, por meio de alternativas que viabilizem a
geração de renda.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar a
importância da presente proposta legislativa, minha expectativa é de que
o digno Parlamento lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N.º 214/2020

Cria o Fundo Estadual de Apoio aos Povos Indígenas
- FEAPI, e dá outras providências.

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado dos
Direitos Humanos e Participação Popular - SEDIHPOP, o Fundo Estadual
de Apoio aos Povos Indígenas - FEAPI que terá por finalidade captar e
gerir recursos destinados ao fomento de ações de conservação e produção
voltadas aos povos indígenas, no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 2º O FEAPI será constituído por:
I - recursos provenientes de sanções pecuniárias resultantes das

condenações, multas ou indenizações, determinadas ou aplicadas em face
de danos morais ou patrimoniais infligidos a direitos ou interesses dos
povos indígenas e seus territórios;

II - percentuais de compensações, indenizações e multas,
estabelecidas em termos de ajustamento de conduta celebrados pelo
Ministério Público, ou resultantes de condenações em ações civis públicas,
que tenham por objeto compensar, reparar, conservar ou prevenir danos
aos bens, valores e interesses dos povos indígenas e seus territórios;

III - rendimentos auferidos da aplicação de seus recursos;
IV - dotações orçamentárias próprias do Estado;
V - receitas de convênios, consórcios, contratos ou outros ajustes

celebrados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais
ou estrangeiras;

VI - contribuições, doações, legados ou outros atos de pessoas
físicas ou jurídicas

de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras;
VII - transferências específicas de outros fundos correlatos,

nacionais ou estrangeiros;
VIII - outros recursos que lhe forem destinados.
Art. 30 Os recursos arrecadados pelo Fundo Estadual de Apoio

aos Povos Indígenas - FEAPI serão destinados ao financiamento de:
I - atividades voltadas para a conservação e produção que estejam

relacionadas com a segurança alimentar e a geração de renda das famílias
indígenas no Estado do Maranhão;

II - ações voltadas à implementação do Plano Decenal Estadual de
Políticas Públicas para os Povos Indígenas no Maranhão - PPPI (2018-
2028);

III - ações de gestão ambiental e territorial de terras indígenas, a
saber:

a) proteção territorial e dos recursos naturais;
b) prevenção e recuperação de danos ambientais;
c) uso sustentável de recursos naturais e iniciativas produtivas

indígenas;
d) propriedade intelectual e patrimônio genético;
e) educação ambiental.
Art. 4° Os recursos do Fundo Estadual de Apoio aos Povos

Indígenas - FEAPI serão depositados e movimentados em instituição
financeira oficial.

Art. 5° Fica criado o Conselho Gestor do Fundo Estadual de

Apoio aos Povos Indígenas, órgão consultivo e deliberativo, vinculado à
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular -
SEDIHPOP, com a seguinte composição:

I - Secretário de Estado dos Direitos Humanos e Participação
Popular - SEDIHPOP, que o presidirá;

II - um representante da Secretaria de Estado do Planejamento e
Orçamento - SEPLAN;

III - um representante da Secretaria de Estado do Meio Ambiente
e Recursos Naturais - SEMA;

IV - um representante da Secretaria de Estado de Agricultura
Familiar - SAF;

V - três representantes indígenas indicados e aprovados na
Comissão Estadual de Articulação de Políticas Públicas para os Povos
Indígenas no Estado do Maranhão (COEPI), considerando a representação
das terras indígenas do norte, centro e sul do Estado;

§ 1 ° Os membros do Conselho Gestor terão mandato de 02 (dois)
anos podendo ser reconduzidos por igual período.

§ 2° Os membros a que se referem os incisos I a IV deste artigo são
membros natos.

§ 3° Em caso ~e impedimento do Presidente do Conselho Gestor,
a presidência será exercida pelo representante da Secretaria de Estado do
Planejamento e Orçamento - SEPLAN.

Art. 6° Os membros do Conselho Gestor e seus respectivos
suplentes serão indicados pelos titulares dos órgãos a que estejam
vinculados e pela COEPI, e nomeados por ato do Governador do Estado.

Art. 7° O Conselho Gestor reunir-se-á, quadrimestralmente, em
sessões ordinárias e, extraordinariamente, quando convocado pelo Secretário
de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular.  Parágrafo único.
As decisões serão tomadas pela maioria absoluta dos seus membros.

Art. 8° Compete ao Conselho Gestor:
I - orientar a aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Apoio

aos Povos Indígenas - FEAPI, observando, prioritariamente, o disposto
no art. 3°, inciso I, desta Lei;

II - apresentar e aprovar o plano de trabalho anual do Fundo, bem
como acompanhar a sua execução;

III - apresentar e aprovar a prestação de contas do Fundo.
Parágrafo único. O Conselho Gestor fará publicar

quadrimestralmente o demonstrativo das captações de recursos e suas
aplicações.

Art. 9° O Conselho Gestor contará com uma Secretaria Executiva
que terá por finalidade acompanhar as atividades do Conselho e estudar as
matérias que lhe forem submetidas, emitindo sobre estas parecer
conclusivo.

Art. 10. O Conselho Gestor poderá solicitar, por meio da
Presidência, servidores da Administração Pública Estadual para auxiliar no
cumprimento de suas atribuições e convidar, a título de colaboração,
membros de universidades, órgãos públicos, sociedade civil e demais
entidades com atuação socioambiental e indigenista.

Art. 11. É vedada a remuneração, a qualquer título, dos seus
dirigentes e convidados, sendo a atividade considerada como serviço público
relevante.

Art. 12. O Poder Executivo poderá autorizar a abertura de crédito
especial para atender as despesas de implantação e funcionamento do
Fundo Estadual para os Povos Indígenas - FEAPI.

Art. 13. O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por
meio da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Executivo
para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma classificação
funcional programática, expressa por categorias de programação em seu
menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária Anual.

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

FLAVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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MENSAGEM Nº 042/2020

São Luís, 09 de junho de 2020.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados
e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que altera a Lei nº
6.915, de 11 de abril de 1997, que dispõe sobre a contratação, por tempo
determinado, de pessoal para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 19, da
Constituição Estadual, e dá outras providências.

A Constituição Federal (art. 37, inciso II) fixou como regra a
investidura em cargo ou emprego público mediante aprovação prévia em
concurso público. No entanto, estabeleceu a possibilidade de contratação
por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público (art. 37, IX).

A Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, regulamenta a matéria em
âmbito estadual e, em seu art. 2º, inciso VII, fixa a admissão de professores
para o ensino fundamental, ensino especial, ensino médio como necessidade
temporária de excepcional interesse público. De acordo com o art. 4º,
inciso II e § 1º, da referida norma, tais contratos vigorarão por 12 (doze)
meses, prorrogáveis até o limite máximo de quatro anos.

Tendo em vista a pandemia de COVID-19 declarada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), a alta taxa de transmissibilidade
do Coronavírus (SARS-CoV-2) e a inexistência, até o momento, de
medicamentos e vacinas específicos que curem e impeçam a transmissão
do vírus, o Estado do Maranhão, considerando a eficácia das estratégias
não farmacológicas de distanciamento social, suspendeu, até 14 de junho
de 2020, as aulas presenciais nas unidades de ensino estaduais (Secretaria
de Estado da Educação, Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia
do Maranhão - IEMA, Universidade Estadual do Maranhão - UEMA e
Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL),
bem como das instituições de ensino das redes municipais e nas escolas e
instituições de ensino superior da rede privada localizadas no Estado do
Maranhão.

Considerando que a suspensão das aulas presenciais repercute no
calendário escolar, a presente Medida Provisória autoriza a prorrogação,
por 90 (noventa) dias, da vigência dos contratos temporários firmados
com fulcro no art. 2º, inciso VII, da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

Registre-se que, por meio da Medida Provisória nº 316, de 18, de
maio de 2020, medida semelhante já foi adotada em relação aos professores
substituto e visitante contratados, temporariamente, pelas instituições
estaduais de ensino superior.

A proposta objetiva, especialmente, garantir que, quando da
possibilidade de retorno seguro das aulas presenciais, os docentes
contratados temporariamente possam dar prosseguimento às atividades
escolares, garantindo-se o direito à educação aos discentes, conforme
práticas de ensino e de formação antes iniciadas, sendo essa, pois, a
relevância da matéria.

Por outro lado, a urgência decorre da necessidade de se evitar, com
a maior brevidade possível, que os contratos temporários tenham sua
vigência exaurida à revelia do calendário escolar, o que poderia comprometer
a continuidade dos serviços educacionais pelas instituições da rede estadual
de educação.

Resta, portanto, devidamente demonstrado o preenchimento dos
requisitos constitucionais de relevância e urgência, previstos no artigo 42,
§1º, da Constituição Estadual, aptos a legitimar e respaldar juridicamente
a edição da Medida Provisória ora proposta.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar a
Medida Provisória em apreço, minha expectativa é de que o digno
Parlamento maranhense lhe dê boa acolhida e a necessária aprovação.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 318 DE 08 DE JUNHO DE 2020.

Altera a Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, que
dispõe sobre a contratação, por tempo determinado,
de pessoal para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos do inciso
IX do art. 19, da Constituição Estadual, e dá outras
providências.

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

Art. 1º O §3º do art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º (...)
(...)
§ 3º Tendo em vista a suspensão das aulas presenciais nas
instituições de ensino localizadas no Estado do Maranhão em
virtude da Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus, e do estado de pandemia de COVID-19, enquanto
perdurar o estado de calamidade pública declarado pelo Decreto
nº 35.672, de 19 de março de 2020, a vigência dos contratos
temporários firmados com fulcro no art. 2º, inciso IV e VII,
desta Lei, poderá ser prorrogada por 90 (noventa) dias além
dos prazos fixados, respectivamente, pelos §§ 2º e 1º deste
artigo.” (NR)

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 08 DE JUNHO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊNCIA
E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

MENSAGEM Nº 043/2020

São Luís, 09 de junho de 2020.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados
e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que extingue a Gerência
de Inclusão Socioprodutiva - GISP, órgão desconcentrado vinculado à
estrutura da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES,
dispõe sobre a condução de veículos oficiais por servidores públicos para
o exercício de suas atribuições funcionais, altera a Lei nº 6.513, de 30 de
novembro de 1995, e dá outras providências.

É consabido que o princípio da eficiência, insculpido no art. 37,
caput, da Constituição Federal, impõe a execução dos serviços públicos
com presteza, perfeição e rendimento funcional, bem como a reorganização
da estrutura administrativa com vistas a obter a qualidade da execução das
atividades a seu cargo.

Desse modo, o Projeto de Lei em apreço propõe a extinção da
Gerência de Inclusão Socioprodutiva e a consequente criação, no âmbito
da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES, da Secretaria-
Adjunta de Inclusão Socioprodutiva. Assim, as ações de promoção dos
direitos econômicos e sociais (a exemplo da capacitação para o mercado de
trabalho e empreendedorismo e do fomento às atividades produtivas)
passam a ser executadas diretamente pela SEDES.
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Na oportunidade, são estabelecidas, ainda, as diretrizes para a

condução de veículos oficiais de transporte individual de passageiros, no
âmbito do Poder Executivo, bem como é alterada a Lei nº 6.513, de novembro
de 1995, para fixar prazo máximo de duração dos cursos de formação,
habilitação e aperfeiçoamento necessários ao desenvolvimento do militar
na carreira.

Com exceção do Curso de Formação de Oficiais, tais cursos terão
duração de 4 (quatro) meses. Ademais, os cursos serão oferecidos
exclusivamente no Estado do Maranhão e, em situações excepcionais,
mediante requerimento motivado, o Secretário de Estado de Segurança
Pública poderá autorizar a participação em curso de formação, habilitação
e aperfeiçoamento realizados em outros Estados da Federação, com duração
que neles for praticada.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar a
importância da presente proposta legislativa, minha expectativa é de que
o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N. 215/2020

Extingue a Gerência de Inclusão Socioprodutiva -
GISP, órgão desconcentrado vinculado à estrutura
da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social -
SEDES, dispõe sobre a condução de veículos oficiais
por servidores públicos para o exercício de suas
atribuições funcionais, altera a Lei nº 6.513, de 30 de
novembro de 1995, e dá outras providências.

Art. 1º Esta Lei extingue a Gerência de Inclusão Socioprodutiva -
GISP, órgão desconcentrado vinculado à estrutura da Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Social - SEDES, dispõe sobre a condução de veículos
oficiais por servidores públicos para o exercício de suas atribuições
funcionais, altera a Lei nº 6.513, de 30 de novembro de 1995, e dá outras
providências.

Art. 2º Fica extinta a Gerência de Inclusão Socioprodutiva - GISP,
órgão desconcentrado vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Social - SEDES.

Art. 3º Fica criada, na estrutura da SEDES, a Secretaria-Adjunta
de Inclusão Socioprodutiva, a qual terá estrutura e competências e definidas
em Decreto.

Parágrafo único. Os cargos da extinta Gerência de Inclusão
Socioprodutiva - GISP passam a compor a estrutura da SEDES, com
lotação na Secretaria-Adjunta de Inclusão Socioprodutiva, não havendo
qualquer aumento de despesas.

Art. 4º Os servidores públicos estaduais, dos órgãos e entidades
integrantes da Administração Pública Estadual direta, autárquica e
fundacional, no interesse do serviço e no exercício de suas próprias
atribuições, poderão dirigir veículos oficiais, de transporte individual de
passageiros, desde que possuidores da Carteira Nacional de Habilitação e
devidamente autorizados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade a
que pertençam.

Parágrafo único. Quando o deslocamento por meio de veículo
automotor for inerente ao exercício de suas atribuições funcionais, a
condução do veículo será realizada pelo servidor, se assim determinado
pelo titular do órgão ou entidade do Poder Executivo.

Art. 5º O texto da Lei nº 6.513, de 30 de novembro de 1995, passa
a vigorar acrescido do art. 78-A, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 78-A Os cursos de formação, habilitação e
aperfeiçoamento necessários ao desenvolvimento do militar
na carreira serão oferecidos exclusivamente no Estado do
Maranhão e terão prazo máximo de duração de 4 (quatro)
meses, à exceção do Curso de Formação de Oficiais.

Parágrafo único. Excepcionalmente, mediante requerimento
motivado, o Secretário de Estado de Segurança Pública poderá
autorizar a participação em curso de formação, habilitação e
aperfeiçoamento realizados em outros Estados da Federação,
com duração que neles for praticada.”.

Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação das disposições
desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 7º O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Executivo
para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma classificação
funcional programática, expressa por categorias de programação em seu
menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária Anual.

Art. 8º O Poder Executivo poderá regulamentar, mediante Decreto,
o disposto nesta Lei.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 212 /2020

Altera a lei ordinária estadual nº 11.274 de 04 de
junho de 2020, que dispõe em caráter excepcional
sobre a suspensão do cumprimento de obrigações
financeiras referentes a empréstimos consignados
contraídos por servidores públicos estaduais e
municipais e empregados públicos e privados, no
âmbito do Estado do Maranhão pelo prazo de 90
dias e dá outras providências.

Art. 1° Modifica-se o art. 3º da lei ordinária estadual nº 11.274 de
04 de junho de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º Findo o prazo de 3 (três) meses ou estado de emergência
pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
as instituições financeiras conveniadas deverão oferecer
condições facilitadas para o pagamento das parcelas vencidas
durante o período de suspensão.
§1º Para fins de quitação do valor prorrogado, as parcelas
suspensas serão incorporadas ao final de cada contrato,
SEMPRE RESPEITANDO O LIMITE DE
COMPROMETIMENTO DA RENDA DO
CONSIGNATÁRIO CONTRATADO, na forma do decreto
que regulamenta esta Lei a ser editado e publicado pelo Poder
Executivo.
§2º Não incidirá juros de mora, multa ou correção monetária
sobre o valor das parcelas suspensas.
§3° O consignatário poderá optar por condições de quitação
diversa do disposto no  §1° desde que o faça mediante solicitação
ao consignante e a instituição financeira conveniada, sempre no
melhor interesse do cliente, sem juros ou multas. (NR)”

Art. 2º Ficam acrescentandos os art. 5° A e 5° B na lei ordinária
estadual nº 11.274 de 04 de junho de 2020, com a seguinte redação:

“Art. 5º-A ºMinistério Público e Defensoria Pública do estado
do Maranhão, bem como órgãos de defesa do consumidor
poderão receber denúncias, proceder à fiscalização e punir, no
que couber, eventuais descumprimentos desta Lei”
“Art. 5°- B O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo
de até 5 (cinco) dias a contar da  data de sua publicação

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 05 de junho de 2020. –ADRIANO –
Deputado Estadual - PV

JUSTIFICATIVA

Nosso projeto de lei pretende aperfeiçoar a lei ordinária estadual
nº 11.274 de 04 de junho de 2020, a fim de atender o preceito constitucional
de primazia pelo interesse público no momento que atende o publico alvo
desta Lei, permitindo que as parcelas suspensas sejam acrescidas ao final
do contrato, sem adição de juros e multa, além de deixar cristalino a
necessidade iminente de regulamentação de uma lei tão importante em que
o momento social clama mais do que nunca. Por todas as razões expostas,
apresento a presente Proposta, conclamando o apoio dos Nobres Pares
para a regular tramitação e consequente, aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 213 /2020

Inclui o Dia da Família no calendário de atividades
das Escolas Públicas e Privadas do Estado do
Maranhão.

Art. 1º Fica instituído, no Estado do Maranhão, o Dia da Família
no âmbito das Escolas Públicas e Privadas.

Art. 2° A comemoração dar-se-á anualmente no dia 15 (quinze) de
maio.

Art. 3° No dia indicado no art. 2° desta Lei, as escolas do Estado
do Maranhão ficam obrigadas a promover atividades relacionadas à
importância da Família na Escola, em pelo menos uma das seguintes
modalidades:

I – palestras;
II – simpósios;
III – seminários; ou
IV – oficinas.
Art. 3° Em caso de descumprimento da presente Lei, a unidade de

ensino escolar estará sujeita às seguintes sanções:
I – Advertência;
II – Multa de até 10 (dez) salários mínimos;
III – Suspensão do alvará de funcionamento.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO

“MANUEL BECKMAN”, em 23 de maio de 2020. - MICAL
DAMASCENO - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 216 / 2020

Estabelece critérios para reconhecimento de estado
de calamidade pública nos municípios do Estado do
Maranhão pela Assembleia legislativa, para efeitos
do artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de
4 de maio de 2000.

Artigo 1º - A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
poderá reconhecer a ocorrência de calamidade pública nos municípios
maranhenses, para efeitos do artigo 65 da Lei Complementar Federal nº
101, de 4 de maio de 2000, desde que requeridas pelos prefeitos municipais.

§ 1º -   O requerimento previsto no caput deverá ser realizado no
prazo máximo de dez dias após a ocorrência do fato que culminou a
decretação da Calamidade Pública, devendo ser instruído com as seguintes
informações:

I. - Tipo de situação anormal detectada;
II. - Descrição da área afetada, das causas e dos efeitos;
III. - Estimativa de danos humanos, materiais, ambientais e serviços

essenciais prejudicados;
IV. - Declaração das medidas e ações em curso, capacidade de

atuação e recursos humanos, materiais, institucionais e financeiros

empregados pelo respectivo ente federado para o restabelecimento da
normalidade;

V. - Comprovação de encaminhamento do Decreto à Câmara
Municipal.. 

§ 2º  Considerando a intensidade da calamidade pública e seus
impactos social, econômico e ambiental, a Assembleia Legislativa
reconhecerá, independentemente do fornecimento das informações previstas
no §1º, a situação de emergência ou o estado de calamidade pública com
base no Decreto do respectivo ente federado. 

Artigo 2º - Ficam suspensas a contagem dos prazos e as
disposições estabelecidas nos artigos 23 e 31 da Lei Complementar Federal
nº 101, de 4 de maio de 2000, enquanto perdurar o estado de calamidade
pública.

Artigo 3º - Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a proceder,
mediante decreto, à abertura de crédito extraordinário nos termos previstos
nos artigos 41, inciso III, e 44, ambos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964; bem como as movimentações de dotações por meio de
transposição, remanejamento, transferência e utilização da reserva de
contingência, dando-se imediato conhecimento ao Poder Legislativo
correspondente.

Artigo 4º - Os atos e despesas decorrentes da situação de
calamidade pública devem ser divulgados amplamente no correspondente
Portal de Transparência, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101,
de 4 de maio de 2000, e da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de
2011.

Artigo 5º - Caberá ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA)
o controle e a fiscalização dos atos praticados enquanto perdurar o estado
de calamidade pública, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos
interessados da Administração responsáveis pela demonstração da
legalidade e regularidade dos atos administrativos, da despesa e sua execução.

Artigo 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2020.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, SÃO LUÍS – MA, 10 de Junho de 2020. - É de
luta, é da terra! - ZÉ INÁCIO LULA - Deputado Estadual - PT

JUSTIFICATIVA

A presente proposta legislativa estabelece critérios para
reconhecimento de estado de calamidade pública nos municípios do Estado
do Maranhão pela Assembleia legislativa, para efeitos do artigo 65 da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Esta Casa Legislativa já aprovou inúmeros pedidos de
reconhecimento de estado de calamidade pública nos municípios do estado,
considerando o aumento do número de casos suspeitos e comprovados
diante do enfrentamento à Pandemia por COVID-19.

Para discussão da matéria, devido a sua importância em face de
notícias de supostos desvios de finalidades divulgados na imprensa em
decorrência da inexata sensação e um suposto afrouxamento da legislação
na aplicação dos recursos públicos municipais utilizados na pandemia,
faz-se necessário esclarecer efetivamente critérios para essa decretação
nesta Casa, o que se dá nesta proposição legislativa.

Convém destacar que o termo “calamidade pública” costuma ser
associado à “estado de emergência”. Ambos estão relacionados, mas não
significam exatamente a mesma coisa em termos legais. O “estado de
emergência” ocorre quando há entendimento de que danos à saúde e aos
serviços públicos são iminentes, ou seja, quando esses danos estão muito
próximos de se concretizar. A “calamidade pública” é justamente o passo
seguinte à emergência: ocorre quando a situação de prejuízo já estiver
instalada, como é o caso do COVID-19.

No trâmite exigido pela legislação, para  que o prefeito Municipal 
faça o  pedido de estado de calamidade, ele  deve tornar pública a situação
anormal com a publicação de um Decreto. O documento deverá ser enviado
para a Assembleia Legislativa para ser analisado. Aprovado, o decreto será
encaminhado para homologação pelo Governador do Estado. Com isso,
há a possibilidade dos municípios obterem recursos públicos de outros
entes (Estado e a União).
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Sem estar em estado de Calamidade Pública, todos os entes da

Administração Pública, tem a obrigação de cumprirem com a Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), que busca o equilíbrio das contas públicas.

Com o reconhecimento do estado de calamidade pública solicitado
pelos Municípios na Assembleia Legislativa, as normas da LRF permitem
a flexibilização do cumprimento de prazos, metas e realização de licitações.
No entanto, já existem indícios divulgados pela imprensa de supostos
desvios da finalidade expressa com o estado de calamidade e com isso o
combate ao novo coronavírus não está com a eficiência necessária, tendo
em vista o assustador aumento dos casos nos municípios do interior do
Maranhão.

Tal flexibilização advinda com a decretação do estado de calamidade
é necessária. No entanto, jamais poderá ser intencionalmente confundida
com plena licenciosidade, de modo a permitir desvios e abusos, notadamente
no momento tão crítico da saúde pública do nosso Maranhão, com óbitos
sendo registrado em todos os municípios por causa do COVID-19.

Com a presente proposição legislativa, fica claro a necessidade de
atuação dos órgãos de controlo, interno e externo, como o Tribunal de
Contas do Estado (TCE-MA), Ministério Público, Câmaras Municipais,
a necessidade das informações dos Municípios relacionadas ao emprego
dos recursos públicos estarem no Portal da Transparência de cada
Município, além de outras a disposição da sociedade civil, para acompanhar
efetivamente as ações da administração pública municipal.

A sensação que podemos ter é que não estamos tendo o devido
controle com a perigosa expansão do COVID-19 nos municípios do
Maranhão, com a explosão de casos diuturnamente registrados, e tal situação
deve ser enfrentada com a seriedade necessária, notadamente com o correto
emprego dos recursos recebidos diante do estado de calamidade.

 Diante do todo exposto, atendidas as formalidades legais, venho
apresentar o presente Projeto de Lei que estabelece critérios para
reconhecimento de estado de calamidade pública nos municípios do
Maranhão, pelo que solicito o amplo e indispensável apoio dos (as)
eminentes pares desta Casa Legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, SÃO LUÍS – MA, 10 de Junho de 2020. - É de
luta, é da terra! - Deputado ZÉ INÁCIO LULA - Deputado Estadual – PT

PROJETO DE LEI Nº 217/ 2020

Dispõe sobre obrigatoriedade da realização dos testes
diagnóstica coronavírus SARS - COV2, aos
professores e funcionários de instituições de ensino,
publicas e privadas, antes do reinicio de suas
atividades, no período decorrente da pandemia do
novo coronavínus (COVID-19).

Artigo 1º - Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização dos
testes diagnósticos do coronavírus SARS-COV2, aos professores e
funcionários de instituições de ensino públicas e privadas, antes do reinício
de suas atividades no âmbito do Estado do Maranhão, no período decorrente
da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

Parágrafo Único - Os testes utilizados serão os da
METODOLOGIA RT-PCR.

Artigo 2º - A Secretaria de Estado da Saúde deverá regulamentar o
aqui disposto, podendo editar resolução conjunta com a Secretaria de
Estado da Educação para garantir o seu fiel cumprimento.

Artigo 3º - O reinício das atividades nas instituições de ensino
dar-se-á após autorização, para este fim, expressa em decreto do Poder
Público Estadual.

Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO

MANUEL BECKMAN, SÃO LUÍS – MA, 11 de Junho de 2020. - É de
luta, é da terra! - ZÉ INÁCIO LULA - Deputado Estadual - PT

JUSTIFICATIVA
A presente proposta legislativa visa à obrigatoriedade da realização

dos testes diagnósticos do coronavírus-SARS-COV2, aos professores e

funcionários de instituições de ensino públicas e privadas, antes do reinício
de suas atividades no âmbito do Estado do Maranhão, no período decorrente
da pandemia do novo coronavínus (COVID-19).

Com as medidas de flexibilização que estão sendo tomadas pelo
Poder Público e prevendo que as instituições de ensino farão parte delas,
envolvendo-se escolas estaduais, municipais, particulares, universidades,
fatec’s e até cursos de inglês faz-se necessário resguardar docentes, alunos,
funcionários e todas as pessoas que contribuem e fazem parte da estrutura
e funcionamento de tais instituições com a adoção de medidas de prevenção
para conter os riscos de transmissão da doença.

A exigência para apresentação de testes negativos SARS - COV2,
causador da atual pandemia de covid 19, torna-se indispensável nesse
momento, devido às altas taxas de contaminação pelo vírus. Os testes de
diagnóstico por RT-PCR são altamente eficazes, sendo considerado o
padrão de teste definitivo segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS).

Diante do todo exposto, atendidas as formalidades legais, para
resguardara saúde da população na efetiva contenção da pandemia, venho
apresentar o presente Projeto de Lei com o objetivo de minimizar os
impactos da transmissão em todas as instituições de ensino no Estado do
Maranhão, pelo que solicito o amplo e indispensável apoio dos (as)
eminentes pares desta Casa Legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, SÃO LUÍS – MA, 11 de Junho de 2020. - É de
luta, é da terra! - Deputado ZÉ INÁCIO LULA - Deputado Estadual – PT

PROJETO DE LEI Nº 218 /2020

Fixa o piso salarial do Nutricionista no âmbito do
Estado do Maranhão

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º – Fica fixado no âmbito do Estado do Maranhão, nos

diversos lugares que o profissional nutricionista desenvolver suas
atividades, o piso salarial do Nutricionista, no valor de:

I – R$ 4.226,49 (quatro mil duzentos e vinte e seis reais, e quarenta
e nove centavos) por 44 horas semanais trabalhadas;

II – R$ 3.842,25 (Três mil oitocentos e quarenta e dois reais, e
vinte e cinco centavos) por 40 horas semanais trabalhadas;

III – R$ 2.881,89 (Dois mil oitocentos e oitenta e um reais, e
oitenta e nove centavos) por 30 horas semanais trabalhadas;

IV – R$ 2.068,34 (Dois mil e sessenta e oito reais, e trinta e quatro
reais) por 20 horas semanais trabalhadas;

Art. 2º – Para os nutricionistas que exercerem as funções de
Responsabilidade Técnica-RT, o Ente contratante deverá acrescentar a
esse piso salarial, um adicional de RT no percentual mínimo de 20% (vinte
por cento).

Art. 3º – Todo ano deverá ser concedido um reajuste mínimo, a
partir da competência janeiro de cada ano, levando em conta para isso, os
índices de reajustes estaduais recomendados pelo Sindicato dos
Nutricionistas do Estado Maranhão, sendo que o percentual nunca será
inferior ao concedido pela Federação Nacional dos Nutricionistas – FNN.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de junho de 2020. -

DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Esse momento de pandemia está servindo bastante para
repensarmos a valorização dos profissionais da Saúde. E quando falamos
desses, não se resume somente a médicos e enfermeiros, mas a vários
outros profissionais, entre eles, temos o Nutricionista, que particularmente
tenho o prazer e a alegria de ser um desses.

Temos recebido várias reclamações em nosso gabinete de situações
terríveis de desvalorização dos nutricionistas nos interiores do Maranhão
e até na capital, que além de serem submetidos a uma carga horária intensa,
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ainda recebem salários próximo ao mínimo, em média R$1.200,00(hum
mil e duzentos reais) para cargas horárias de 30h e até 40h semanais, sendo
um total desrespeito ao que recomenda tanto o Sindicato dos Nutricionistas
do Maranhão-SINUMA como a Federação Nacional dos Nutricionistas-
FNN.

Uma prova pública e notória da desvalorização salarial dos
nutricionistas são as indecentes remunerações oferecidas em dois editais
que foram lançados recentemente pelas prefeituras de Santa Helena/MA e
Araioses/MA, que oferecem respectivamente, R$ 1200,00 para 40h
semanais trabalhadas e R$ 1200,00 para 30 horas semanais trabalhadas.
Como pode se observar nos links:

https://arquivo.pciconcursos.com.br/concurso-publico-com-mais-
de-200-vagas-tem-inscricoes-suspensas-pela-prefeitura-de-santa-helena-
ma/1509574/35aec3f1d2/edital_de_abertura_n_01_2020.pdf

https://arquivo.pciconcursos.com.br/concurso-publico-com-mais-
de-150-vagas-e-aberto-pela-prefeitura-de-araioses-ma/1508584/
700f4a39e3/edital_de_abertura_n_01_2020.pdf

Observemos os recortes dos respectivos editais supracitados:

Pelos editais expostos, fica cristalino que é uma realidade comum
a desvalorização salarial da categoria no Maranhão a fora. É um absurdo
que um profissional de Nível Superior que passou 04(quatro) anos de sua
vida se dedicando ao estudo e pesquisa, conseguindo a tão sonhada graduação
possa ser tão desvalorizado.

Vale a pena destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 7º,
no inciso V, prevê e assegura aos trabalhadores rurais e urbanos a garantia
de um piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.

Os valores de piso salarial que propomos para cada carga horária
está conforme o proposto pelo SINUMA, disponíveis no endereço: https:/
/www.fnn.org.br/arquivos/TabelaMA2019.pdf

Desse modo, esse projeto visa estabelecer esse piso salarial justo
em todo o Estado, sendo como política pública de reconhecimento do
profissional, bem como valorização da atividade do Nutricionista para a
Saúde Pública.

Nestes termos, apresento o presente projeto de lei, sendo de
grande importância a aprovação do mesmo e é o que se pleiteia e espera.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de junho de 2020.-
DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 032 / 2020

Cria na Estrutura do Poder Legislativo do Estado
do Maranhão o Serviço do Instituto de Promoção
e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão
- PROCON ASSEMBLEIA  e dá outras
providências.

Art. 1º – Fica criado o Serviço do Instituto de Promoção e
Defesa do Cidadão e Consumidor – PROCON ASSEMBLEIA –
no âmbito da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, para fins de aplicação das normas relativas às relações
de consumo, especialmente as estabe-lecidas nos arts. 4º, II, “a”; 5º, I;
6º, VII, da Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, e no
Decreto Federal n.º 2.181, de 20 de março de 1997.

Art. 2º – O PROCON ASSEMBLEIA tem por objetivo a
proteção, a defesa e a orientação do consumidor, a divulgação de seus
direitos e a promoção da educação para o consumo no Estado, de
acordo com a legislação referente às relações de consumo.

Art. 3º - O PROCON ASSEMBLEIA integra o Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC –, previsto no art. 105 da

Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 e no art. 2º do Decreto 2.181, de
20 de março de 1997.

Art. 4º – Compete ao PROCON ASSEMBLEIA:
I – dar atendimento e orientação permanente ao consumidor

sobre seus direitos e garantias processando regularmente as reclamações
fundamentais;

II – receber, analisar, avaliar e apurar consultas e denúncias
apresentadas por enti-dades representativas ou pessoas jurídicas de
direito público ou privado ou por consumi-dores individuais;

III – processar administrativamente, nos termos do regulamento,
as reclamações e denúncias consideradas procedentes;

IV – informar e conscientizar o consumidor motivando-o para
o exercício de seus direitos, por intermédio dos diferentes meios de
comunicação;

V – fiscalizar as relações de consumo e aplicar as sanções e
penalidades adminis-trativas previstas na Lei Federal n.º 8.078, de 11
de setembro de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do
consumidor, observados o disposto no inciso XIII;

VI – funcionar, no processo administrativo, como instância de
conciliação, no âm-bito de sua competência, de acordo com regras
fixadas pela Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e pela
legislação complementar;

VII – expedir notificações aos fornecedores para prestarem
informações sobre re-clamações apresentadas pelos consumidores,
conforme prevê o § 4º, do art. 55 da Lei Federal n.º 8.078, de 11 de
setembro de 1990;

VIII – orientar o consumidor a recorrer ao Poder Judiciário nos
casos não resolvidos administrativamente;

IX – representar ao Ministério Público os casos tipificados
como infração penal pre-vista na Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro
de 1990, bem como os que tratarem de interesses ou direitos difusos,
coletivos ou individuais homogêneos;

X – incentivar e apoiar a criação e organização de órgãos e
entidades de defesa do consumidor;

XI – efetuar e disponibilizar aos consumidores pesquisa de
preços de produtos e serviços;

XII – elaborar e divulgar anualmente cadastro de reclamações
fundamentadas con-tra fornecedores de produtos e serviços, nos termos
do art. 44 da Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, e
remeter cópia ao órgão estadual ou federal incumbidos das
co-ordenações políticas dos respectivos sistemas de defesa do
consumidor;

XIII – celebrar convênios e termos de ajustamento de conduta,
na forma do § 6º do art. 5º da Lei Federal n.º 7.347, de 24 de julho de
1985;

XIV – desenvolver programas relacionados com o tema
“Educação para o Consu-mo”, nos termos do disposto no art. 4º, IV,
da Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, bem como estudos
e pesquisas na área de defesa do consumidor;

XV – exercer as demais atividades previstas pela legislação
relativa à defesa do con-sumidor e desenvolver outras compatíveis
com suas finalidades.

Parágrafo único – A competência, as atribuições e a atuação
do PROCON ASSEMBLEIA abrangem todo território do Estado do
Maranhão.

Art. 5º – A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão regulamentará o disposto nesta resolução e estabelecerá
o regimento interno do PROCON ASSEMBLEIA.

Art. 6º - As despesas decorrentes da aplicação da presente
Resolução correrão à conta de dotação orçamentária do Poder Legislativo
Estadual.

Art. 7º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 03 de junho de 2020. - HÉLIO
SOARES - DEP. ESTADUAL – PL
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JUSTIFICATIVA

Os consumidores não mais ficarão reféns da própria sorte. A
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão tem agora a oportunidade
de criar e instalar em suas dependências uma unidade do PROCON. O
PROCON ASSEMBLEIA será mais um aliado da população maranhense
na defesa dos direitos do cidadão como consumidor de produtos e serviços.

O PROCON ASSEMBLEIA estará habilitado a receber as
demandas da população, facilitar o atendimento e buscar soluções para os
impasses originados das relações de consumo. Manterá uma linha direta
para atender as demandas da população.

Com a finalidade de defender o direito dos consumidores de
possíveis danos causados ou oriundos das relações de consumo a que o
consumidor se submete direta ou indiretamente foi criado pela Lei Federal
8.078 de 11 de novembro de 1997, o PROCON, órgão que trata da
proteção do consumidor.

O PROCON tem como função precípua proteger, orientar, educar
e fiscalizar qualquer relação de consumo de forma a garantir relações
comerciais saudáveis e que não gerem riscos aos consumidores.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO dará um passo importante ao instalar em sua sede uma
unidade do PROCON. Estará a ALEMA oferecendo proteção a todo e
qualquer cidadão do Estado que por ventura esteja ou que já tenha sofrido
qualquer dano na constância da relação de consumo, seja esta realizada
dentro ou fora de nosso Estado.

Assim sendo, espero a compreensão e a colaboração dos meus
nobres colegas, no que diz respeito à nossa iniciativa e que a mesma mereça
por parte de Vossas Excelências uma acolhida e posterior aprovação.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 03 de junho de 2020.- HÉLIO SOARES  - DEP.
ESTADUAL – PL

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 033 /2020

Concede o Título de Cidadão Maranhense a
Guilherme Avellar de Carvalho Nunes

Art. 1º Fica concedidoo Título de Cidadão Maranhense a Guilherme
Avellar de Carvalho Nunes, natural de Vitória da Conquista – Bahia.

Art. 2º Este Projeto de Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”
em São Luís, 10 de junho de 2020. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão
dispõe, em seu artigo 138, “h”, Título de Cidadão Maranhense, concedido
a pessoas que tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural,
científica, religiosa, esportiva, política ou de assistência social e
desenvolvimento econômico, comprovados mediante currículo.

Guilherme Avellar de Carvalho Nunes, filho de Ezequias Nunes
Leite Baptista e Mônica Maria Avelar de Carvalho Nunes. Nasceu em
Vitória da Conquista – Bahia. Em 1998, mudou-se para o Maranhão com
seus pais, residindo em São Luís.

Em 2014, formou-se em direito, foi aprovado no exame de ordem,
começou a integrar os quadros da OAB Seccional Maranhão e assumiu a
Secretaria Geral da Comissão de Direito do Consumidor da OAB/MA.
Nesse mesmo ano ingressou no Movimento de Defesa do Consumidor –
MA.

Em 2015, tornou-se membro fundador do Grupo Vem Comigo
que mais tarde passou a se chamar Instituto de Apoio a Advocacia –
Maranhão, um grupo de advogados que produz capacitação e
entretenimento para a advocacia além de ações sociais de várias naturezas,

como, por exemplo, mais de 60 (sessenta) cursos em São Luís e no interior
do Estado do Maranhão, além de incentivo ao esporte e diversos eventos.

Ainda em 2015 começou a lecionar no curso de Direito da Faculdade
do Maranhão, nas disciplinas de Processo Civil, Direito do Consumidor e
Prática Jurídica.

Em 2019, assumiu a presidência do Instituto e à frente dele foram
desenvolvidos diversos cursos, além de realizar o mês do advogado com
capacitação, ações sociais e confraternizações.

Durante o período da pandemia do coronavírus realizou lives
essenciais para discutir alterações em contratos de trabalho, inovações no
setor de tecnologia, violência contra a mulher e novidades no acesso à
justiça.

De forma institucional, encampou o protocolo de isenção de
anuidade aos jovens advogados e iniciou o questionamento à Portaria 23/
2020 do Tribunal de Justiça do Maranhão que ignorou as orientações do
Conselho Nacional de Justiça – CNJ sobre a suspensão dos prazos
processuais durante as medidas restritivas impostas pelo Governo do
Estado.

Como se observa, a trajetória de Guilherme Avellar de Carvalho
Nunes o faz merecedor doTítulo de Cidadão Maranhense.

REQUERIMENTO Nº 201/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 163, IV do Regimento Interno
desta Casa, requeiro a Vossa Excelência, que seja submetido à deliberação
do Plenário, a realização de uma Sessão Solene em homenagem aos
bombeiros civis que estão atuando no combate ao coronavírus no
Estado do Maranhão.

Por meio do Decreto Estadual 35.783 de 02 de maio de 2020 e da
Portaria 016/2020-GABINETE DO COMANDO/CBMMA de 02 de
maio de 2020, foi aberto processo seletivo para a contratação temporária
para prestação de serviço auxiliar e emergencial para a organização de filas
bem como fiscalização do uso de máscaras pelos usuários que se encontram
junto às unidades da Caixa Econômica Federal, para que seja respeitada e
mantida a distância necessária e segura entre as pessoas durante o
atendimento, evitando aglomerações e consequente propagação da COVID-
19.

Esta medida foi necessária ante a falha na prestação dos serviços
prestados pela Caixa Econômica Federal, empresa pública com capital
social oriundo integralmente do Poder Público, no período de calamidade
em saúde pública decretada pelos Governos Federal e Estadual. Isto porque
com o vigor da Lei Federal nº 13.982/2020, que instituiu o auxílio
emergencial, e a adoção do sistema virtual de requerimento e recebimento
do benefício, diversas pessoas enfrentaram problemas variados e ineficiência
nos serviços remotos, o que ocasionou elevada procura às agências
bancárias.

Diante dessa situação, a justiça determinou que todos os bancos
do Estado do Maranhão adotassem protocolos sanitários para o
atendimento da população, como: o distanciamento horizontal com a
disponibilização de funcionários para organização das filas, uso obrigatório
de máscaras e álcool em gel, higienização constante do espaço e limite da
capacidade máxima de clientes no interior das agências.

Ocorre que a decisão não foi cumprida em sua integralidade e, em
razão dessa omissão, o Governo do Estado do Maranhão convocou os
bombeiros civis para prestar a honrosa missão de combater a propagação
do coronavírus.

Desta forma, estes profissionais estão atuando na linha de frente
contra o coronavírus, colocando sua vida e saúde à disposição da sociedade
maranhense, merecendo, portanto, justa e grata homenagem por esta Casa
Legislativa.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 10 de junho de 2020. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
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INDICAÇÃO N° 762 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro, que depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo senhor Governador do Estado
do Maranhão e ao Secretário da Indústria e Comércio, a presente
Indicação, no sentido de implantar, no cronograma governamental, o Projeto
Jovem Empreendedor que consiste num concurso estadual para selecionar
e premiar os melhores Projetos na área do empreendedorismo,
especialmente para aqueles que sabem identificar oportunidades e
transformá-las em uma organização lucrativa. Constitui objetivo do
Programa supramencionado: I – fomentar os brilhantes projetos
empreendedores da juventude maranhense; II - disponibilizar os mecanismos
para aprimoramento desses projetos; III - criar oportunidades de divulgação
em outros estados da federação e/ou outros países dos projetos
desenvolvidos no Maranhão. O Programa Estadual do Jovem
Empreendedor será executado pelo Governo do Estado do Maranhão,
através da Secretaria da Indústria e Comércio em parceria com as Escolas
da rede Estadual de Ensino, a Universidade Estadual do Maranhão –
UEMA e Universidade Federal do Maranhão – UFMA que participarão,
respectivamente, nos níveis (Fundamental, Médio e Superior). Segue em
anexo, proposta de Decreto que poderá ser aproveitado pelo Executivo
para atender a esta importantíssima Indicação que beneficiará em especial
os jovens do Estado do Maranhão, especialmente no período pós pandemia.

MICAL DAMASCENO
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 763/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício à Presidente do PROCON e do Viva, a Senhora Adaltina
Queiroga, solicitando que o órgão consumerista recomende à Associação
de Bares e Restaurantes do Maranhão – ABRASEL-MA e ao Sindicato
dos Bares e Restaurantes do Maranhão – SINDBARES-MA, o
atendimento da Indicação nº 720 de 2020, que enviamos aos seus
respectivos presidentes em 27 de maio de 2020, para que os bares e
restaurantes de São Luís e do Maranhão adotem obrigatoriamente como
forma de prevenção e contenção da COVID-19, quando houver a reabertura
dos estabelecimentos, o QR Code (Código QR) nas mesas e bancadas para
disponibilizar os seus respectivos menus na tela dos celulares dos clientes,
abolindo, assim, os menus físicos e, consequentemente, reduzindo a
contaminação pelo novo coronavirus. Destaque-se que essa é uma das
melhores práticas de nova normalidade adotadas pelo mundo, a exemplo
de Barcelona – Espanha.

Ainda, reitere-se a sugestão feita a este órgão, por meio da Indicação
nº 656 de 2020, em 13 de maio de 2020, para que crie certificado de
segurança ou selo “área com probabilidade reduzida de contaminação”,
para os estabelecimentos comerciais que instalem dispensadores de álcool
em gel, comprovem regularidade da higienização dos ambientes e de testagem
dos funcionários com sintomas de síndromes virais, cumpram demais
normas sanitárias de desinfecção, distanciamento social, distribuição de
equipamentos de proteção individual aos clientes e, com a nova sugestão,
utilizem QR Code para disponibilizar seus cardápios e menus.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de junho
de 2020. – DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS

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

INDICAÇÃO Nº 764 /2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Diretor Geral da ANTT –
Agência Nacional de Transportes Terrestres, Senhor Marcelo Vinard
Prado, ao Superintendente Regional do DNIT/MA, Senhor Glauco
Henrique Ferreira da Silva, e ao Presidente da Agência Estadual de
Mobilidade Urbana e Serviços Públicos-MOB, Senhor Lawrence
Melo Pereira, solicitando a melhoria da sinalização vertical e  horizontal
na estrada de ferro que corta a BR 222, estrada que liga o Entroncamento
a sede de Itapecuru-Mirim.

A linha de trem que corta a BR 222, encontra-se sem a sinalização
adequada de acordo com as Normas da ANTT- Agência Nacional de
Transporte Terrestre. A BR 222 é uma via de grande importância, já que
liga diversos municípios a BR 135, como as cidades de Itapecuru- Mirim,
Presidente Vargas, Vargem Grande, Chapadinha, entre outras. O grande
tráfego de veículos no trecho citado deixa a população insegura diante das
péssimas sinalizações da linha de trem que passa pela BR.

A adoção da providência acima visa garantir mais segurança as
pessoas que diariamente transitam naquela região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 10 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 765 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a Mesa
Diretora, seja encaminhado ofício Excelentíssimo Senhor Secretário Estadual
de Infraestrutura, Clayton Noleto Silva, solicitando providencias sobre
recuperação de urgência na MA 336 que dar acesso aos município de
São Jose dos Brasílios e Joselandia, próximo ao Km 05, próximo ao
povoado Ingá, onde a estrada cedeu, no local onde fica a drenagem
por bueiros e também esta sofrendo erosão a 100 metros, tendo
parte da pista já destruída.

A presente indicação atende à demanda das comunidades que tem
como anseio seu deslocamento com segurança, tendo em vista que nos
últimos dias já ocorreram dois acidentes no local.

Reconhecemos o empenho e o trabalho de Vossa Senhoria, com
vistas a melhorar a cidadania dos maranhenses. Na qualidade de
representante do município de São Jose dos Brasílios e Joselandia no
Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa
propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 12 DE JUNHO DE 2020. - Ciro Neto -
Deputado Estadual

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

JUSTIFICATIVA

O Projeto em referência tem como objetivo promover a saudável
interação entre docentes, discentes e família, no ambiente escolar, sobretudo
pelos preocupantes dados estatísticos relacionados à omissão de alguns
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pais, no acompanhamento das atividades escolares dos seus respectivos
filhos.

É cediço que alguns pais, infelizmente, ignoram a elevada
importância do acompanhamento das atividades pedagógicas dos filhos,
não sabendo que tal atitude prejudica frontalmente o aprendizado e
desenvolvimento intelectual destes, motivo pelo qual se faz necessário um
dia específico para demarcar a importância de tal aproximação.

Vale destacar que no dia 15 (quinze) de maio, as escolas terão
excelente oportunidade para promover ações voltadas a incentivar a
estratégica aproximação entre família, alunos e escola, gerando benefício
social, moral e interativo no espaço educacional.

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

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REMOTA POR
VIDEOCONFERÊNCIA

DO DIA 09 DE JUNHO DE 2020 ÀS 10h.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos (lê ata da Sessão anterior).

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Ata lida e considerada aprovada. Senhores Deputados, hoje, vamos, com
a permissão de todos, inaugurar aquele sistema de votação simbólico, foi o
Deputado César que sugeriu, na última sessão, que nós ganhamos em
objetividade, se houver algum projeto, algum deputado ou deputada
entenda de solicitar a votação nominal o deputado solicita e a gente faz a
votação nominal, tudo bem? E aí nós temos também dois requerimentos
bem simples, aliás, três, e eu queria permitir e eu queria pedir a permissão
dos senhores para que nós já analisássemos os requerimentos. Um
Requerimento é de minha autoria junto com o Deputado Roberto Costa,
no sentido de enviarmos uma Mensagem em Solidariedade à cantora Alcione
em razão das palavras agressivas proferidas contra ela pelo presidente da
Fundação Palmares. E o outro é o requerimento de licença para o tratamento
de saúde da Deputada Ana do Gás, esse é à deliberação da Mesa, que se
nós apreciarmos logo no início da sessão o Deputado Zito, já poderá
participar da sessão. O outro requerimento é do Deputado Rildo, uma
Mensagem de Congratulações às instituições de pessoas que colaboram
com a implantação da Operação do Centro Ambulatorial de Combate à
Covid. Não havendo objeção, a gente vai apreciar esses três itens logo.
Diga, Bráulio.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS - São quatro itens, Presidente. O primeiro item é
o requerimento do Deputado Ricardo que pede urgência dos seis projetos
que estão na Ordem do Dia. Depois vem o requerimento seu e do Deputado
Roberto, em solidariedade à cantora Alcione. O Deputado Rildo em
congratulação às pessoas e as empresas que colaboraram para a implantação
do Centro Ambulatorial de Combate ao Covid, em Imperatriz. E, por
último, à Mesa, da Deputada Cleide e a Deputada Andreia, pedido de
licença da Deputada Ana, que são três dias de saúde e com 119 particular,
ela vai tirar três dias de licença para tratamento de saúde que começou na
quarta-feira passada, quinta e sexta e 119 dias particular. Então, esses
quatros requerimentos que o Presidente pede que vote logo, de maneira
simbólica, para a gente continuar o trabalho de forma mais célere.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Vamos lá, tudo bem, podemos apreciar requerimento 199, de autoria do
deputado Ricardo Rios, requerendo a votação a votação, em regime de
urgência, os projetos de lei 149, 159, 189, 153 e dos projetos de resolução
Legislativa 027, 031, em primeiro e segundo turnos, na 9ª Sessão
Extraordinária Remota que está sendo realizada agora. Os deputados e

deputadas que aprovam permaneçam como estão, se alguém for contra, se
manifeste, fazendo um sinal.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Presidente, há duas manifestações aqui, deputado
Rildo e deputado Zé Inácio Lula.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Sobre os requerimentos?

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – O Deputado Zé Inácio está fazendo aceno.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Se for sobre o requerimento, tudo bem, se não deixemos para um momento
posterior.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Vamos liberar o som dele né, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Só um instante, peço que libere o som do deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Senhor presidente,
bom dia, bom dia a todos os deputados e deputadas a minha intervenção é
só para, com a permissão de V. Exa. e do deputado Roberto, deputado
Rildo Amaral, eu quero subscrever o documento encaminhado contra a
posição do presidente da Fundação Palmares e do requerimento também
do deputado Rildo, com a permissão dos deputados, eu gostaria de
subscrever.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- No caso do Requerimento relativo à solidariedade à cantora Alcione,
todos estão autorizados a subscrever, não sei se o deputado Rildo já está
presente na Sessão.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Está inclusive, ele assinou também, presidente,
ele se manifestou.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Já se manifestou, não é?

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Ele quer falar também, me parece que o Deputado
Rildo também tem alguma palavra aí.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Então, façamos o seguinte: como eu estou percebendo que nenhuma das
manifestações são com relação a esse Requerimento, vamos aprovar esse
Requerimento e em seguida nós vamos apreciar os outros Requerimentos,
aí eu abro para as manifestações que alguém desejar. Os deputados que
aprovam o Requerimento nº 199 permaneçam como estão, se tiver alguém
que queira se manifestar, em contrário, pode se manifestar levantando a
mão ou mandando uma mensagem para o Bráulio, aprovado. Com 33
votos, Requerimento nº 198/2020, de autoria dos deputados Roberto Costa
e Othelino Neto (lê). Alguns deputados que se manifestaram naquela hora
que seria sobre esse tema, além do Deputado Zé Inácio, Deputado Duarte
Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Senhor
Presidente, bom dia a todos e todas, de forma breve, só gostaria de também
subscrever com a sua autorização esse Requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Já está autorizado, Deputado Duarte, grato pela subscrição. Então, os
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deputados que aprovam permaneçam como estão e quem quiser se
manifestar em contrário se manifeste, aprovado com 32 votos. Subscrito
pelo Deputado Zé Inácio, Duarte Júnior. Requerimento nº 200, de autoria
do Deputado Rildo Amaral (lê). Deputado Rildo.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Senhor
Presidente, na verdade, é com senso de justiça e de dever também reconhecer
que essa indicação, esse requerimento meu e do deputado Marco Aurélio.
O Deputado Marco Aurélio, por ser deputado e a gente ter o mesmo
compromisso com a população de Imperatriz e do Maranhão não foi
colocado seu nome, mas o Deputado Marco Aurélio também muito ajudou
para que o grande centro que se fez ali no Centro de Convenções, onde
estava o primeiro atendimento, atendimento ambulatorial, muito ajudou
na diminuição dos índices, principalmente pacientes da região. Então, a
indicação, a solicitação é minha e do Deputado Marco Aurélio, mas também
reconheço toda luta do deputado pela instalação, implantação do Centro
de Convenções aqui um grande movimento na cidade contra a pandemia do
coronavírus.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rildo, ontem, o boletim eu vi uma redução nos casos de
Covid, em Imperatriz, foi algo isolado ou já existe um indicativo de redução
de casos e também de internação e de óbitos?

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Deputado
Othelino, a gente já vê que a cidade flui de melhor maneira, a gente já vê
menos casos, a gente já vê menos pessoas com casos graves inclusive,
principalmente desse primeiro atendimento, as informações mais concretas
que se chegam, principalmente onde muitas pessoas do início se sentiram
até constrangidas de procurar atendimento, hoje já com os primeiros
sintomas já procuram um atendimento mais ambulatorial, onde se preserva
e evita que tenhamos casos graves. E isso, Presidente, aqui meu senso de
justiça em também reconhecer os profissionais de saúde, ontem, nós tivemos
com morte cerebral Dr. Edilson Leão, um médico muito querido, em
Imperatriz, muito amado, no sábado, o Wesley, enfermeiro, inclusive se
formou com meu irmão, a gente lamenta também a morte, são os heróis da
pandemia. E na quinta-feira, nós tivemos a morte, na sexta melhor dizendo,
nós tivemos a morte de um outro grande médico muito querido em
Imperatriz, que é o Dr. Júlio Cesar, então a cidade realmente começa a
sentir melhor clima, melhores ares, mas a gente sempre na responsabilidade
de informar os cuidados que devemos ter, como o uso de máscara, como a
lavagem de mãos direto, e principalmente o distanciamento social.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Obrigado por suas informações, Deputado Rildo. Os deputados que
aprovam o requerimento do deputado Rildo, permaneçam como estão, os
que forem contrários se manifestem, aprovado, com 32 votos. Subscrito
pelo Deputado Zé Inácio Lula, Deputado Glalbert ali novamente muito
bem acompanhado pela Helena. Requerimentos à deliberação da Mesa.
Peço a atenção das deputadas Andreia Martins Rezende e Cleide Coutinho.
Requerimento nº 197, de autoria da Deputada Ana do Gás (lê). Como vota
a deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – Pelo Deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Como vota a deputada Dra. Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA.
CLEIDE COUTINHO – Pelo Deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deferido.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Senhor Presidente, em virtude do afastamento
da deputada Ana, deputado Zito retorna à nossa presença e ele já fica
automaticamente inserido na sessão porque ele já fez o juramento ainda,
este ano, então o deputado Zito já faz parte dessa sessão, a partir de agora.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Ele já foi avisado, Bráulio?

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Já, inclusive ele está conectado aí, a partir de
agora, ele já está conectado já vai ser contabilizada a presença dele nas
votações.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Muito bem, vamos seguir a nossa Ordem do Dia. Projeto de Lei Ordinária
nº 149/20, de autoria do senhor deputado estadual Felipe dos Pneus, que
estabelece as diretrizes para o Programa Estadual de Proteção da Vida das
Mulheres, combate à Covid-19 e a violência doméstica e monitoramento
das mulheres vítimas de violência doméstica durante o estado de
calamidade, decretada em razão da pandemia da Covid-19. Deputado Felipe,
V.Exa. gostaria de fazer algum comentário sobre o seu Projeto de Lei?

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS – Sim, Senhor
Presidente, claro.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Fique à vontade, a palavra é sua.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS – Bom dia,
senhores deputados. É bom poder estar aqui novamente com vocês por
meio dessa videoconferência, poder rever os amigos. Mas a gente teve uma
seguinte informação, do Departamento de Feminicídio do Maranhão. Houve
uma aumento deste ano de assassinatos de mulheres em comparado ao ano
passado, subiu de cinco casos para oito casos, ou seja, aumentou mais de
60% desses assassinatos. E infelizmente esses casos aumentaram em
decorrência desse isolamento social. Dessa questão da quarentena. E quero
aproveitar, agradecer à Dra. Kasumi, a delegada titular da Delegacia da
Mulher, e agradecer também à minha esposa que com ela, eu tive ajuda
delas para criarmos esse projeto de lei. Com esse aumento, desses
assassinatos contra as mulheres, nós criamos um projeto de lei, que tem
por objetivo da realização de acompanhar, regular todas as mulheres que
tenham buscado suporte na Casa da Mulher Brasileira ou pedido de medida
protetiva de urgência, diretamente da Vara Especializada de Violência
Doméstica Familiar. Esse acompanhamento ocorrerá pelo menos, a cada
15 dias, e será de uma seguinte forma: por meio de uma ligação telefônica,
uma mensagem via aplicativo WhatsApp, Telegram, ou algumas questões
similares. Mas o importante é que essas mulheres possam se sentir seguras,
principalmente nesse momento de pandemia, nessa questão do isolamento
social.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Muito bem. Peço só um instante aos colegas deputados para que nós
possamos colocar em votação o projeto do Deputado Felipe dos Pneus.
Senhores deputados, alguém gostaria de fazer alguma observação com
relação a este projeto. Deputada Mical, V.Exa. se manifestou ou foi
impressão minha? Peço que liberem o microfone da deputada Mical.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO -
Presidente, não sei se é impressão minha, o projeto de lei do deputado
Felipe dos Pneus e da deputada Helena Duailibe, não é a mesma matéria,
não é quase a mesma coisa? Bráulio, a matéria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bráulio, esclareça à deputada Mical.
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O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA

BRÁULIO MARTINS – Deputado Felipe.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - E a
deputada Helena Duailibe. Violência doméstica e familiar o dele também
tem violência doméstica.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Mas o dele cria um programa, o da deputada
Helena um monitoramento por meio de formulário eletrônico.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Tudo a
mesma matéria.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS - É o mesmo tema violência doméstica e familiar,
mas não é exatamente a mesma matéria. Eu vejo que são diferentes.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bom, esclarecida a dúvida.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO –
Obrigada, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– O projeto de lei está em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão, se alguém for contrário se manifeste. Aprovado com 34 votos.
Projeto de Lei Ordinária nº 159/2020, de autoria da Deputada Helena
Duailibe (lê). Deputada Helena, V. Ex.ª gostaria de comentar o projeto?

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE –
Gostaria, sim, Presidente. Bom dia, bom dia, Presidente, bom dia, colegas
deputados, é uma alegria, a gente já está se acostumando com essa sessão
virtual, é lógico que, na próxima semana, vamos ter a nossa presencial, mas
já está sendo agradável também, que era muito difícil para nós essa virtual.
Com grande alegria que a gente apresenta esse projeto, porque tudo o que
nós investimos em prevenção é importante porque é preciso que a gente
vá buscar os sinais, quais são as tendências para aquela pessoa que está ali
convivendo, que ela está apresentando para que efetivamente apresente
violência contra a mulher. Então esse formulário que a gente está propondo
aí, com certeza, deverá ser instituído por algum dos órgãos da Secretaria de
Segurança ou também da própria Casa da Mulher, ele vem propor que
você identifique, nós colocamos no subtítulo do formulário eletrônico
Maria Firmina, em homenagem à Maria Firmina, ele vem identificar sinais
de um comportamento, de atitudes que efetivamente já vão mostrar lá na
frente, uma violência mais acentuada. Então é de grande importância,
porque tudo o que nós trabalharmos cada vez mais na prevenção, no
indicativo de não deixando que isso aconteça, que chegue realmente ao ato
absurdo, como o feminicídio, o ato de violência contra mulher, a gente
realmente avança bastante. Então, eu peço aos colegas que com atenção
aprovem porque vai ser mais uma grande ferramenta nesse trabalho de
prevenção. Eu queria também aqui aproveitar e parabenizar o Deputado
Felipe dos Pneus por essa sua sensibilidade em aprovar o projeto que já
aprovamos e como ele falou também agradecer à delegada Kazumi que foi
que me orientou na elaboração desse projeto de lei.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Inclusive, Deputada Helena e demais colegas deputados, foi sancionado
pelo Governador Flávio Dino, o projeto que permite o projeto de lei esse,
de nossa autoria, que permite os boletins de ocorrência online, em caso de
violência doméstica e de violência contra a mulher. Esse projeto, e agora já
lei, se soma a esses dois projetos de lei, dentro desse contexto de proteção
a mulher. Então, eu acho que a Assembleia vem dando passos importantes
no sentido de criar mecanismos legais, reforçar a legislação de combate à
violência contra a mulher. Tivemos agora há dois dias um caso espantoso
de assassinato de duas mulheres, quer dizer, mãe e filha, e é um negócio que

chocou a todos. A polícia ao que parece já tem uma desconfiança, uma
convicção, digamos assim, de quem é o autor, quem foi o autor, mais um
caso absurdo. Duas mulheres foram assassinadas e inclusive só foi
descoberto o caso depois de alguns dias que as duas não faziam contato
com ninguém. Então, projeto de lei n° 159 em votação, os deputados que
aprovam permaneçam como estão, se alguém for contra se manifeste.
Deputado Yglésio?

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Bom dia a todos.
Presidente, eu só queria aproveitar para colocar aí quatro (inaudível)
positivos rapidinho tratando dessa questão fazendo até um paralelo com
esses projetos que estão sendo colocados hoje com os que V. Exa. aprovou
nesta Casa e foi transformado em lei, inclusive sobre o boletim online, eu
encaminhei para o Paulo, pedi para ele colocar na sequência só para mostrar
quão grave é a situação nesse período de pandemia, Paulo, por favor!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Cadê o Paulo Marcelos?

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente, esse
aqui é o primeiro, ele aqui em azul a gente tem o ano de 2019 e aqui em
laranja, em 2020, esse foi um trabalho que está sendo desenvolvido lá pela
equipe de gabinete com a Dra. Nila Sampaio, a Juliana, que é estagiária de
Direito, elas estão fazendo o trabalho inclusive para faculdade sobre a
violência, a lesão corporal dolosa direcionada contra a mulher, para você
ver aqui, em março de 2019, foram registradas mais de 200 ocorrências, no
mês de março de 2020, praticamente a gente não teve registro, em abril, a
gente teve em abril de 2019, nós tivemos mais de 100, em abril de 2020, a
gente praticamente não teve, então quando a gente compara as médias dos
dois anos, olha a diferença, olha quanto o isolamento forçado em casa, ele
foi prejudicial na própria questão das denúncias, as mulheres dentro de
casa tendem a não denunciar por quê? Medo de retomar as agressões e
inclusive piorá-las e, eventualmente, a evoluir para o feminicídio, coloca o
próximo slide aí, Paulo, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Ou seja, Deputado Yglésio uma clara subnotificação, não é isso?

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Total, já aqui como
o deputado Felipe falou muito bem, a gente teve em março um aumento
nos casos de feminicídio, nós tivemos 8 casos de feminicídio, no mês de
março de 2020, comparado a março de 2019 menos, portanto os crimes
graves mais frequentes aqui e em abril o feminicídio também teve aqui olha,
5 casos em 2019 e um 1 caso em 2020, mas a média mostra que a gente teve
mais feminicídio em 2020, proporcionalmente, muito provavelmente
relacionado a esse maior contato da vítima com o agressor no ambiente
doméstico forçado pela pandemia. Então, às vezes, a gente pensa que nós
temos uma situação que vidas estão sendo salvas, por conta da covid 19,
mas a gente tem que estar atento às outras situações também que levam o
aumento da perda de vidas, o próximo aí, Paulo, por favor. As ocorrências
do 190 também foram diminuídas em 2020. A gente compara isso aqui ao
ano de 2019, aqui à esquerda e aqui à direita, em 2020, mostrando que era
uma média quase mil por mês ocorrências no 190, agora em torno de 600.
Portanto, uma redução de 40%, reforçando aquele nosso argumento da
pessoa não ter para onde ir muito, provavelmente, desse período de
pandemia em ficar segurando aquela violência dentro de casa, uma situação
que é inclusive desesperadora isso aqui, tem mais um, Paulo? Só para
finalizar e a concessão de protetiva, obviamente, ela foi menor, quanto
menos denúncia, a gente teve aqui em torno de mil denúncias/média, nos
meses de abril e março do ano passado e, neste ano, a gente teve em torno
de 600 concessões de protetiva, mostrando que se há menos denúncias,
termina havendo menos concessões de protetivas, mas a violência em
especial e os crimes graves de feminicídio, eles têm aumentado, está certo?
Então diante disso tudo, eu não poderia deixar de parabenizar o Senhor,
Presidente, a Doutora Helena, ao Deputado Felipe pelos Projetos de Lei
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colocados em questão que certamente auxiliam nesse enfrentamento desse
mal que a gente tem tão intenso na sociedade, está certo? Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Obrigado, Deputado Yglésio, pelas informações complementares, todas
muito valorosas. O Protejo de Lei foi aprovado com 32 votos, nenhum
voto contrário. O Projeto de Lei 4º item da pauta, de autoria do deputado
Rigo Teles, acho que ele saiu da Ordem do Dia, em razão de pedido de vista
feito Deputado Yglésio.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS - Deputado Yglésio pediu vista na Comissão de
Saúde, é retirado momentaneamente da Ordem do Dia, assim como o
próximo também do deputado Duarte que foi pedido vista pelo deputado
Yglésio, na Comissão de Saúde.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Então, os dois projetos saem e voltam na próxima sessão. Deputado
Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Presidente,
mais uma vez, bom dia a todos e a todas. São duas Questões de Ordem, a
primeira eu já havia falado com o Diretor da Mesa, o Dr. Bráulio, esse
projeto ele foi feito com autoria, com o amigo Deputado Adriano, então eu
queria pedir que fosse feita a correção, porque ele é fruto de um trabalho
em conjunto nosso e de nossas assessorias. Então, a primeira questão de
ordem, eu queria pedir aí para que retificasse, pois e um projeto coautoria
com o Deputado Adriano. A segunda Questão de Ordem, senhor presidente,
e sobre esse novo pedido de vista, esse projeto, ele já estava na ordem do
dia, da sessão passada, na semana passada, no entanto, não foi para a
Ordem do Dia, porque o Deputado Zé Inácio levantou esse pedido de
vista, para poder melhorar o projeto, inclusive elaborou com uma emenda,
após a manifestação do Deputado Zé Inácio, aprovado nas Comissões, foi
incluído como os outros projetos na Ordem do Dia, não e à toa que ontem,
quando foi divulgada a Ordem do Dia do dia de hoje, o projeto constava na
pauta de votação. Por isso que eu entendo que não cabe esse novo pedido
de vista, haja vista já ter ocorrido a outras oportunidades, e como é bom
sempre destacar a referência para todas essas a alegações aqui, elas se
encontram no artigo 113, parágrafo 3º, do Regimento Interno da Casa,
onde afirma que a ordem estabelecida nesse artigo, somente será
interrompida ou alterada, nos casos onde haja aprovação de requerimento,
de pedido de vista ou adiamento e retirada da Ordem do Dia, o que não é
o caso. Por isso é que eu levanto aqui essas duas Questões de Ordem,
primeiro, lembrando que esse projeto é conjunto meu com o deputado
Adriano, e segundo, destacando que já foi deito o pedido de vista nesse
projeto, e que é muito importante que a gente aprecie logo, afinal de
contas, as pessoas estão internadas, seus familiares não têm qualquer
comunicado, e esse Projeto vai garantir a obrigatoriedade aos hospitais
públicos e privados de informarem diariamente aos familiares o estado de
saúde desses pacientes, imaginem para essas famílias não ter qualquer
contato com esses pacientes, não sabem se houve uma progressão, uma
regressão. Então, eu peço que, mais uma vez, a sensibilidade de V.Exa. para
que, com base no Regimento, esse Projeto possa ser votado na Ordem do
Dia, de hoje, porque ele é muito importante para todos nós, em especial
àqueles que estão numa situação grave de saúde.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bráulio, só para esclarecer aí para nós o questionamento do deputado
Duarte.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Posso, primeiro, o questionamento do deputado
Duarte, nós colocamos aqui que foi anexado ao Projeto do deputado
Adriano, mas na próxima pauta nós podemos colocar o nome do deputado
Adriano também... mas consta aqui a anexação da Ordem do Dia. O segundo
item, deputado Duarte, é que a vista anterior foi do deputado Zé Inácio da

Comissão de Justiça, essa o deputado Yglésio da Comissão de Saúde, se
fosse em conjunto era uma vista só, mas...justiça o deputado Inácio pediu,
e agora a Comissão de Saúde, o que eu posso lhe dizer é que não vai ter
mais pedido de vista que na próxima sessão vai estar na Ordem do Dia. É
só por isso que foi pedido em dois momentos distintos, deputado Inácio
pediu na sessão anterior na Comissão de Justiça, também a parte legal,
constitucional e agora no mérito deputado Duarte, deputado Yglésio pediu
na Comissão de Saúde, mas...

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Eu compreendi,
Dr. Bráulio, no entanto me ...até me parece inédito passar na Comissão de
Constituição e Justiça ser publicado na Ordem do Dia e depois voltar para
Comissão Temática, a lógica do processo, e o amigo sabe muito bem, é que
aprovado na CCJ, ele já foi publicado na Ordem do Dia e retornar para
comissão temática, realmente, é a primeira vez que eu vejo isso acontecer.
Mas tudo bem, de qualquer modo...

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Não, Deputado Duarte, vamos deixar bem claro
para não ter dúvida. A gente coloca a Ordem do Dia, adianta a Ordem do
Dia como procedimento, prático, mas, ontem à noite, a comissão se reuniu
eu fui, fui orientado, fui informado que o Deputado Yglésio pediu a vista,
tanto que no Diário está constando, foi pedido vista. Isso é comum tanto
nas sessões presenciais que a gente acontece, o presidente retirar projeto
da Ordem do Dia ou por solicitação de deputado ou por ter alguma emenda.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Dr. Bráulio,
perfeito. Eu entendo seus argumentos, não concordo e nunca vi isso
acontecer na Casa. É o procedimento é que está no Regimento é que, passa
na Comissão de Constituição e Justiça, vai para a comissão temática e é
publicado na Ordem do Dia. Foi aprovado na Comissão de Constituição e
Justiça, vai para a comissão de temática e é publicado na Ordem do Dia.
Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, foi publicado na
Ordem do Dia e foi retirado agora, o momento de vista, já passou. De
qualquer modo, ultrapassando a questão técnica aqui que, a meu ver, está
claro para todos. O que eu peço é que haja uma sensibilidade que esse
projeto seja aprovado logo. Eu não entendo que esse novo pedido de vista,
que é intempestivo, vá colaborar de algum modo. No entanto, Senhor
Presidente, por mim a questão está superada, é apenas um pleito, não é
para o meu benefício, mas em benefício das pessoas que precisam com
urgência saber informações sobre seus familiares.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bom, vamos dar sequência à sessão.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Duarte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Peço desculpas
aqui, como vocês viram, estou em casa e teve até uma Questão de Ordem
levantada pela minha cachorra Judite.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Não tem problema nenhum, nós estamos em casa e, claro, que
eventualmente os microfones vão captar algum som de algo que acontece.
Eu, por exemplo, estou com meus dois filhos aqui do lado, então, não
estranhem quando ouvirem a voz de um dos dois que estão aqui assistindo
à aula online. Vamos seguir.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Presidente, o Deputado Hélio quer se manifestar.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO

– Eu recebi uma mensagem aqui do Deputado Antônio Pereira, que também
havia feito um sinal. Deputado Hélio, V.Exa. está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Bom dia.
Presidente, data vênia, com a sua permissão, subscrever o requerimento da
nossa artista Alcione, como referência para o nosso Maranhão contra esse
destempero do Secretário de Cultura. Eu queria subscrever o requerimento
se fosse possível.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Tudo bem. Embora já tenhamos votado, mas eu peço que registre na Ata
a subscrição feita pelo Deputado Hélio que muito nos honra. Vamos seguir
agora para o próximo projeto de lei é o Projeto de Resolução Legislativo nº
027/2020, de autoria da Senhora Deputada Daniella Tema (lê). Deputada
Daniella, V.Exa. gostaria de comentar sobre o seu projeto?

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – Senhor
Presidente, eu gostaria de retirar o Projeto da Ordem do Dia de hoje e adiá-
lo para a próxima Ordem do Dia.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– O Projeto de Resolução nº 027/2020 sai da Ordem do Dia a pedido da
autora e fica incluído na próxima sessão. Projeto de Resolução Legislativa
nº 031/2020, de autoria da Mesa Diretora (lê). Com parecer favorável da
CCJ. Bráulio, explique para os Deputados e para as Deputadas do que se
trata.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Esse projeto de resolução permite o retorno das
sessões da Assembleia de modo presencial e também no modo virtual em
virtude do estado que nós estamos passando de calamidade. A Mesa
elaborou esse projeto de resolução que o senhor já comentou no início da
sessão e que, basicamente, permite que o Deputado que se achar, que se
enquadrar naquelas restrições dos decretos e normas expedidos pelo
Governo federal, pelo governo do Estado, de mobilidade, a idade, ser
idoso, portador de doenças, comorbidade, esses Deputados poderão
participar da sessão por vídeo, terão sua participação registrada
normalmente, uma participação das sessões por vídeo. Essas sessões
terão dois momentos: o Pequeno Expediente que vai ser realizado no
mesmo modo do Pequeno Expediente das sessões presenciais, ou seja,
cinco minutos para cada deputado, sem apartes, por inscrição e Ordem do
Dia. Com essa sessão que nós vamos iniciar a partir de segunda-feira só
terá Pequeno Expediente e Ordem do Dia. O deputado que estiver
participando de modo virtual poderá se inscrever no Pequeno Expediente,
poderá encaminhar a discussão e a votação dos projetos constantes na
Ordem do Dia e será feito o devido registro. Também nos projetos cito
algumas medidas de segurança com vista ao isolamento, o plenário vai ser
higienizado, os deputados vão ser colocados em posições com
distanciamento, orientado pela Diretoria de Saúde, só participarão das
sessões os deputados e, no meu caso, eu, mais dois assessores, e não vai
ser permitido o acesso aos assessores, não vai ser permitido o acesso à
imprensa e nem à galeria. Basicamente, o projeto é esse. Se tiver alguma
dúvida, ele pode ser republicado, se tiver dúvida, a gente pode esclarecer.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Algum deputado ou deputada tem alguma dúvida ou gostaria, nós tivemos
uma discussão preliminar antes da sessão e até por isso atrasou dez minutos
a sessão, mas se alguém quiser esclarecer alguma dúvida e eu novamente e
estou até repetitivo já e peço que todos leiam a resolução e é importante.
Ela é muito detalhada e então para evitarem constrangimento é importante
que tenhamos a resolução na cabeça e passemos para os nossos assessores.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS - Presidente, dois deputados se manifestaram, a
Deputada Cleide.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- A Deputada Cleide com a mão levantada?

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Depois o Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Cleide, V. Exa. tem a preferência.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Libere seu som, deputada.

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO –
Presidente, vai haver quantas sessões? Segunda-feira e quando vai ser?...
Só V.Exa. na Assembleia?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Cleide, nós faremos a Sessão até duas por semana, mas a ideia
inicial é fazer apenas uma, e será na terça ou na quarta-feira, mas sempre
será precedida de uma convocação.

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO -
Segunda-feira, então, não vai ter?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Não vai ter sessão na segunda-feira. A ideia é fazer terça-feira ou quarta-
feira. Até para facilitar para que venha e tenha, inclusive, de voltar no
mesmo dia se desejar.

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO - V.
Exa. poderia definir isso daqui para manhã para a gente se programar?
Quem está no interior, como eu estou em Caxias, tem o Rildo, tem não sei
quem, para a gente se programar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Posso sim. No máximo, amanhã de manhã, eu já publico no grupo dos
deputados a convocação. Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Bom
dia, Presidente. Bom dia demais pares. Presidente, era só uma solicitação.
V. Exa. falou com relação aos exames, e aí eu estava ou desatento, ou eu já
entrei depois e eu não consegui captar quando V. Exa. falou com relação aos
exames. Eu ia fazer uma solicitação por meio da Diretoria de Saúde da
disponibilização desses exames, principalmente sorologia, IGM, IGG,
para que nós pudéssemos ter a responsabilidade, principalmente para os
deputados ou para os assessores, principalmente para os deputados, já
que na semana que vem estamos retornando, para a nossa segurança .... e
a segurança dos demais pares. E aí eu não captei o que V. Exa. falou com
relação a esse respeito. Se V. Exa. pudesse só fazer uma ratificação com
relação aos exames, e se não tiver contemplando isso solicitar que por meio
da Diretoria de Saúde possa adquirir os testes de sorologia, para que nós
possamos fazer os testes, já estão sendo bem rápidos, sendo feitos com 24
horas, se vocês fizerem na segunda-feira, na terça-feira na Sessão já tem o
resultado, já está tudo ok, para que a gente tenha segurança. Senhor
Presidente, a outra Questão de Ordem que eu pedi a V. Ex.ª que pudesse
levantar, é que nós apresentamos um Requerimento e apresentamos o
Requerimento, já na semana passada, eu pensei que pudesse ter sido
votado hoje, mas eu peço que que entre na pauta da próxima semana, que
é uma Mensagem de Congratulações ao Procurador, doutor Eduardo
Nicolau, parabenizando o novo cargo de Procurador-Geral de Justiça do
Ministério Público do Estado do Maranhão. Então, parabenizando pela
eleição, pela Indicação do governo do Estado e também rogando a Deus
que possa abençoá-lo, que possa protegê-lo de todo o mal e que possa
realizar um grande trabalho à frente da Procuradoria do Estado do
Maranhão. Então, são os nossos votos, eu acredito que todos os votos da
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Assembleia Legislativa, de todos os deputados e ao mesmo tempo também
parabenizar o ex-procurador, Luiz Gonzaga, pelo brilhante trabalho, pelo
trabalho realizado à frente da Procuradoria. Então, solicitar à Vossa
Excelência que possa colocar na pauta essa Mensagem de Congratulações
ao novo procurador doutor Eduardo Nicolau, era isso o que tinha para o
momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Eu estou vendo ali me parece que o Deputado César está querendo se
manifestar, Deputado Wellington, eu até havia já dito os deputados, nós
precisaremos fazer, de fato, os exames de sorologia, mas a Assembleia não
terá como adquirir esses exames, porque como são muitos servidores, teria
um custo muito elevado, os servidores efetivos da Assembleia e os
comissionados somados com os deputados, então, cada um de nós, os
deputados, os assessores farão os exames às nossas próprias custas, de
maneira que na semana que vem, no início da semana, já tenhamos o exame
e possamos encaminhar para nossa Diretoria de Saúde, Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Eu fico preocupado
com essa atitude de nós colocarmos, e aí alguém vai dizer assim, o Bráulio
terminou de ler e sintetizar uma Resolução que favorece aos que não
querem ir. Ora, não sou eu, se a Assembleia se está me chamando para ir
para lá, deve ter um protocolo, um protocolo feito com base científica, um
protocolo feito, ouvindo virologista, ouvindo infectologista, ouvindo
pessoas com experiência para poder tomar e jogar 42 deputados ali dentro,
e volta aí diz assim: Não vá. Eu posso não ir, e o meu desempenho de
campanha como é que fica? E a minha segregação como é que fica em
relação a isso? Ah, mas você é consciente, é cônscio de suas
responsabilidades. Eu sei disso, da mesma forma que eu vejo a Mesa da
Casa também ser cônscio das suas responsabilidades, vamos aguardar, eu
ainda acho temeroso, para não dizer temerário essa situação de colocarmos
42 pessoas, ali dentro, mas se tem essas garantias todas, não há outra
alternativa para mim que não seja ir. Quero deixar aqui o meu registro do
risco e a responsabilidade da Assembleia criar o espaço, não tem resolução
que garanta a minha reeleição, quem vai garantir a minha reeleição é o meu
desempenho do meu mandato, é o desempenho das minhas manifestações,
da minha forma lúcida de trabalhar, sobretudo no papel que eu exerço de
oposição, quero deixar bem claro. Ah, você não vai? Irei, e pelo o silêncio
com que teve da Casa, é sinal de um aceite, como regime, além de ser
presidencialista, é também um regime, eu diria para você, coletivo, estão
desejando isso, mas quero deixar aqui o meu registro do risco que nós
estamos correndo. Agora não tem fronteira só não, se nos observarmos
estatísticas, como é o novo e o velho, tanto é que foram muito mais
deputados novos que se infectaram, do que deputados com maior
quantidade de idade, no caso de Helena, que ela se infectou, porque ela foi
para a frente por causa do pai, foi assim que eu tive conhecimento, o Zé
Gentil, eu não sei qual foi a base que gerou esse processo, de enfermidade
dele, porque a ordem, não é novo e nem velho, analisa bem, os idosos se
infectaram, e os jovens mais ainda, mas fica aqui o meu registro, e o meu
risco de alguns colegas estarem lá, eu não posso falhar com o desempenho
de campanha, porque eu não sei ate onde vai perdurar isso, se é de correr
o risco, eu vou correr mais cedo, rogando a Deus que me proteja, e que as
averiguações dos trabalhos que estão sendo feitos pela Mesa, eu desejo
que tenha sorte também, porque eu estou incluído nesse momento de sorte
pela própria Mesa, é meu registro, Presidente, obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Eu estou vendo algumas manifestações, eu vou chamar logo, vi a Deputada
Helena chamando, o Deputado Yglésio, mas eu vou chamar agora o
Deputado Antônio Pereira, que já havia se manifestado, Deputado Antônio.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Senhor
Presidente, bom dia, o Senhor me escuta bem?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Bom dia, deputado, escuto.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - É uma honra
e um prazer de estar aqui novamente nessa sessão, quero dar aqui bom dia
a todos os colegas, deputados e deputadas, estou aqui em Imperatriz e eu
gostaria de fazer uma colocação, não tem nada a ver com os projetos que
estão sendo votados hoje, mas foram feitas as colocações de Imperatriz, e
eu gostaria de colocar a minha impressão. Eu estou aqui muito preocupado,
primeiro, porque no Maranhão as coisas deram, depois do lockdown, uma
diminuída no Maranhão inteiro. Voltou a crescer no Maranhão e em
Imperatriz. Eu estou vendo a coisa muito liberal, os bares abertos. Tem
muito movimento. Você sai na rua. Às vezes, eu saio de carro aqui olhando,
observando de tardezinha, à noite, durante o dia e observo, Senhor Presidente,
aqui uma grande quantidade de pessoas sem máscaras como se tudo tivesse
normal. Tem pessoas com máscaras? Tem. Trinta, quarenta por cento, no
máximo, que eu tenho observado. Então eu me preocupo com essa situação
de Imperatriz. Por outro lado, nós vamos nas UPAs, nos hospitais e
realmente há uma diminuição do movimento nesse sentido. Apesar que a
gente tem perdido vidas constantemente. Hoje mesmo faleceu um amigo
da gente aqui. Três dias atrás o Dr. Júlio César que foi um médico que
trabalhou comigo muitos anos, trabalhou comigo na minha clínica; e, ontem,
o Dr. Edson. Enfim, houve uma diminuição nos hospitais desses pacientes
graves, é verdade. Mas, pelo andar da carruagem aqui em Imperatriz, pela
liberalidade que está, me preocupa, receio que haja uma segunda leva de
contágio em Imperatriz que venha a superar a capacidade instalada dos
hospitais e das UPAs aqui desta cidade. Eu quero deixar esta minha posição
e pedir, inclusive, às autoridades sanitárias do Maranhão, do Estado, do
Município que busquem uma conscientização melhor da população de
Imperatriz para que a gente possa não ter aí alguma coisa inesperada, para
que a gente não possa ter uma surpresa desagradável. Eram essas as minhas
colocações, Senhor Presidente. E, por outro lado, aguardando uma posição
de V.Exa. em relação... no privado, Senhor Presidente, eu mandei para o
senhor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Yglésio e Deputada Helena, V. Ex.ª está com a palavra.

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE –
Presidente, eu acho o seguinte. Entenda bem, não é só a ida, eu tenho a
situação mais confortável porque eu estou aqui em São Luís, eu já tive
coronavírus. Mas vejamos bem, não é só estar na sessão, nós temos que
pensar a logística dessa sessão, por exemplo, Dra. Cleide vem de Caxias,
ela vai ter contato com o motorista, ela vai ter contato com outras pessoas.
O Rildo, o Deputado Marco Aurélio vem num avião de Imperatriz. Nós
temos toda uma logística. Nós vamos ter que ter acesso a outras pessoas.
Nós, mulheres, vamos nos ajeitar, vamos procurar o salão. Então, eu acho
que, na verdade, não está havendo prejuízo, já que nós estamos votando as
matérias importantes nas sessões virtuais. Então, eu também concordo, e
eu acho que a gente está todo mundo ansioso para voltar, mas, na verdade,
eu entendo que nosso serviço não está prejudicado, todos nós estamos
aqui acompanhando, eu como médica estou acompanhando
permanentemente esses casos, eu estou dando consultoria, hoje eu vou
fazer parte de uma live. Então, eu acho que a gente precisa esperar esse
mês de junho, porque, casos novos a gente vê, mas existe como o Deputado
Yglésio vai falar muito bem, eu tenho certeza, mas existe uma subnotificação
muito grande. Então, a gente não sabe em cima desses, se realmente está
diminuindo, está diminuindo, o número de internações, mas os pacientes
graves, os leitos de UTI, o tempo de permanência é quase o mesmo. Está
diminuído os leitos de enfermarias, os leitos de acompanhamento clínico.
E a gente não sabe se realmente os casos novos estão diminuindo porque
existe muita subnotificação. Então eu acho que seria mais prudente nós
passarmos ainda esse mês de junho. As aulas só vão voltar dia 1º. Eu acho
que a gente poderia continuar com as sessões virtuais e voltaríamos, com
fé em Deus que as coisas vão melhorar, a partir de julho. Porque existe toda
uma logística, só a questão da presença do deputado lá na Assembleia. Ele,
para ir, vai contatar com outras pessoas, vai ter que se deslocar,
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principalmente os que vêm do interior. Eu acho que a gente tem que
repensar todo essa situação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Presidente, primeiro,
eu queria parabenizar ao senhor e ao Bráulio, que tem feito um trabalho
junto com a Diretoria Médica da Assembleia Legislativa, por terem
desenvolvido uma resolução tão completa no sentido de garantir uma
retomada segura das atividades. Eu não tenho dúvida alguma, não passa na
minha cabeça e muito menos no meu coração. E, por falar em coração, eu
vou aproveitar aqui para mandar um grande recado de esperança para
todos nós que esperamos a volta do nosso amigo, nosso companheiro José
Gentil, que se encontra no hospital da UNIMED, lá em Teresina, lutando
pela vida bravamente. Amanheceu hoje com uma relativa piora em relação
ao dia de ontem. É muito grave o quadro dele, a gente ainda tem esperança
que de fato consiga se recuperar. Quando falta ciência, a gente se apega na
fé nesses momentos. Então eu torço, de fato, para que Zé volte logo para
casa e nos retribua aquele sorriso dele, aquela amizade, que é tão honesta
e tão peculiar. Mas volto a dizer aqui, Presidente, que os procedimentos,
a resolução é muito abrangente. Ela foi pautada em muito tecnicismo e
garante, sem dúvida, muita segurança. Nós agora, nesse momento em que
já temos uma redução importante da ocupação dos leitos em enfermaria,
essa ocupação já chegou a 90% e, hoje, ela caminha para ordem de 25% nas
enfermarias aqui da capital. As UTIs estão em torno de 91%. Elas se
mantêm alta porque isso é o normal. Um paciente desse de coronavírus
fica entorno de duas semanas internado. E a maioria, hoje, desses pacientes
internados nas UTIs do Estado são pacientes do interior, cujas estruturas
hospitalares não têm uma quantidade satisfatória de leitos e equipes
também. Portanto eles têm vindo aqui para São Luís fazer ocupação desses
leitos. Nós já temos um panorama da doença muito mais adequado. A
gente precisa, antes de mais nada, ter a percepção clara, inequívoca e
também corajosa de que a Covid-19 não vai desaparecer. Ela vai ser uma
doença que vai se manter aqui ainda por algum tempo, apesar de com
frequência menor, em pequenos surtos. Pegando o gancho de uma fala aqui
boa do Deputado Antônio Pereira, que falou sobre nova onda. Apesar de
a gente saber da possibilidade de novos surtos, ainda não houve em nenhum
país do planeta terra uma segunda onda maior do que a primeira. Então, a
gente pode dizer, com toda tranquilidade, neste momento, com dados
coletados praticamente em cinco meses de observação no mundo todo e
em lugares que, por exemplo, a Covid-19 já passou, como na península da
cidade de Wuhan, na China, nós dificilmente teremos uma nova onda da
mesma magnitude que estamos tendo agora. Os casos na ilha de São Luís,
os casos graves já estão muito mais reduzidos e os movimentos dentro das
UPAs já é bem menor. Isso acontece porque, numa comunidade e numa
dispersão comunitária de uma doença, os casos mais graves são maiores,
são mais numerosos no primeiro momento. Por quê? Porque eles geralmente
ocorrem nos pacientes com a saúde mais debilitada, imunossuprimidos,
com as pessoas com maior quantidade de comorbidades. Portanto, sou da
opinião de que é o momento de retomar as atividades presenciais na Casa,
de maneira escalonada e segura. Manifesto aqui meu apoio e atesto a
minha experiência profissional de 16 anos de medicina nesta resolução,
também considerando adequado. Lembro a importância de a Assembleia
Legislativa do Maranhão retomar o funcionamento presencial. Digo isso
em respeito a todos os maranhenses que estão em suas casas ou que estão
nos serviços essenciais trabalhando. Para mim, a Assembleia Legislativa é
um trabalho essencial acima de tudo. Fui, no final de semana, à Rua Grande
e não posso deixar de me lembrar dos funcionários trabalhando na Le
Biscuit para ganhar salário mínimo, indo de ônibus e não de avião para o
seu trabalho. Portanto, eu tenho convicção de que é uma omissão, inclusive
moral, desta Casa retomar aos poucos as atividades. Todas as repartições
do Governo, do Poder Executivo, estão retornando, o Judiciário já está em
franco processo, e o Legislativo tem a obrigação de acompanhar. Os
servidores que têm fatores de risco, como a resolução já prevê, os
Deputados dos grupos de riscos, eu não vejo objeção alguma de trabalharem

a distância, mas nós temos que nos preparar para uma nova normalidade.
A testagem é obrigatória, por isso inclusive, Presidente, adianto a V.Exa. a
necessidade de aprovarmos aqui o PL 158, de minha autoria, que garante
às empresas com funcionários, que sejam de setores não essenciais e que
consigam testar os seus funcionários a cada 15 dias, que possam voltar a
funcionar para que a gente consiga, com segurança, começar a retornar. Há
a necessidade de a gente começar a retomar a vida aqui. A Assembleia
Legislativa precisa participar disso por dever cívico e por necessidade
moral, então reitero aqui o meu apoio à resolução da Casa. Estou muito
ansioso para retomar as atividades, vários Deputados já tiveram a doença,
vários servidores já tiveram a doença e não há nenhum sentido em fazer
com que essas pessoas não possam trabalhar de maneira integral, dedicando-
se ao máximo pelo povo do Maranhão que tanto precisa do trabalho da
Assembleia Legislativa do Maranhão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bom, Senhores Deputados.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Presidente, eu tenho três Deputados que pediram
a palavra: o Deputado Fernando, Deputada Dra. Cleide e o Deputado
Duarte, nessa ordem. Deputado Fernando Pessoa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Fernando Pessoa, V.Exa. está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Senhor
Presidente, retornando aí um pouco, eu queria parabenizar os Deputados
com o projeto de lei contra o feminicídio e também me solidarizar com a
família da Thalita, que foi minha colega de aula lá no Colégio Bom Pastor,
no Cohatrac. Logo quando fui morar em São Luís para estudar, estudei
com ela e fiquei muito triste com a notícia tanto do falecimento dela como
da sua mãe. Senhor Presidente, sobre essa questão do serviço presencial da
Assembleia, a Assembleia está trabalhando, mesmo das nossas casas,
estamos trabalhando e nos reunindo aqui uma vez por semana. Vossa
Excelência falou que nós iremos nos encontrar também uma vez por semana,
não é isso, Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Sim, é uma sessão presencial.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Presencial
uma vez por semana. Eu não vejo prejuízo nenhum em continuar, pelo
menos como a Deputada Helena falou, esse mês de junho sendo dessa
forma, porque, se vamos nos reunir uma vez por semana, nós estamos
votando todas as matérias que estão sendo feitas durante a semana. Eu
acho que é uma segurança que nós estamos dando. Eu, particularmente,
não tenho mais o risco sobre a doença, já peguei, já fiquei imune, graças a
Deus, mas aí eu vejo que Vossa Excelência nunca pegou, vários outros
colegas Deputados que nunca pegaram, a Doutora Cleide, Paulo Neto e
vários outros Deputados irão ficar em casa e a gente, por exemplo, indo
para a Assembleia. Eles não irão aguentar ficar em casa, eles irão à
Assembleia, então, colocará em risco sim a vida de alguns Deputados, de
algumas pessoas neste momento. Então, eu não vejo prejuízo, desculpa
dizer, mas eu não vejo prejuízo nenhum no trabalho que a Assembleia vem
desenvolvendo, sendo neste momento que nós estamos trabalhando em
casa. O que a Mesa decidir, eu estou pronto para acatar, mas não vejo essa
necessidade neste momento. Se nós vamos ter uma sessão por semana
remotamente, então por que não continuar remotamente pelo menos até o
final deste mês? Até junho, como a Deputada Helena falou? Meu ponto de
vista, não pensando por mim, mas pelos outros colegas que ainda não
tiveram a doença. Pode ser que seja fraco igual deu em mim, mas e se for
forte em outro colega Deputado?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Cleide.
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A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO – Eu

quero aqui apoiar a ideia da Deputada Helena, a proposta dela, a de
Fernando Pessoa, pois nós estamos trabalhando sim, duvido que algum
Deputado tenha ficado sem fazer nada. Nós estamos o tempo todo sendo
solicitados para resolver problema, nós estamos votando. É como o
Deputado Yglésio falou que ele que a Le Biscuit vai guiando, mas os
funcionários, os comerciários não podem trabalhar remotamente, o trabalho
deles é presencial, o nosso nós resolvemos... pelo telefone... Tenho certeza
de que cada um de nós está fazendo isso, nós estamos trabalhando, então
o que poderia fazer, se V.Exa. concordar e os demais, era nós fazermos, a
partir da outra semana, duas sessões para a gente poder conversar mais,
falar mais, porque eu não vejo diferença entre estar lá no plenário discursando
e estarmos aqui discursando. O povo está até acompanhando muito mais
a gente agora. Então, a minha sugestão, se fosse colocar em votação, eu
concordo com o Deputado Fernando, concordo com a Deputada Helena,
pois não sei o que nós vamos ganhar ficando dentro da Assembleia... eu
não acho isso vantagem nenhuma agora. É um momento novo, nós temos
que nos adaptar mental e psicologicamente para chegar lá. Nós temos
nossos funcionários também, então realmente, Presidente, eu concordo
com a Deputada Helena e com o Deputado Fernando Pessoa e meu voto
é que a gente faça até o fim do mês e que façamos duas sessões, porque a
sessão está sendo muito demorada, mas a gente, às vezes, não pode falar o
que quer. Assim, a gente poderia falar mais, conversar, mas eu tenho
certeza de que todo Deputado tem trabalhado sim, ninguém está parado,
nós não estamos na rua no meio do povo, mas estamos trabalhando,
porque para isso, tem a nossa mídia. Muito obrigada.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Senhor Presidente, o Deputado Duarte pediu a
palavra, mas parece que ele já saiu. Tem mais três Deputados: Deputada
Mical, Adriano e Marcos Caldas que queriam falar também.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Mical.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO –
Presidente, eu sou a favor do retorno das nossas atividades, visto que eu já
havia, por meio de áudio e de alguma mensagem de texto, dito que para os
que podem, os Deputados, os parlamentares que podem retornar às sessões
presencias irão participar, e aqueles que estão em grupo de risco ficam em
casa e podem participar por meio de sessão online, sessão remota. Essa é
a minha opinião, Presidente, até porque outros parlamentos estaduais já
retornaram em sua maioria às atividades, e eu não vejo por que nós não
voltarmos às sessões presencias. Eu acho assim, eu tenho certeza de que a
Casa tem trabalhado de uma forma para esse...

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS - Houve uma desconexão da Deputada Mical.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Mical, nós perdemos o final da sua fala em razão...

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - ...de uma
maneira... com fé. Presidente, eu penso que a gente não deve também
responsabilizar só a Casa, a gente tem também que cuidar, ficar responsável
pelo nosso gabinete. Como agora de início parece-me que só três assessores,
eu acredito sim que a gente tem condição de retomar as nossas atividades.
Essa é a minha opinião e o nosso desejo. Obrigada, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente, eu
vou fazer aqui uma observação sobre isso. Bom dia a todos e a todas. Eu
acho que é uma problemática grande essa questão, porque, em primeiro
lugar, o Governo, abrindo as atividades, os órgãos começando as atividades,
uma vez isso feito, a Assembleia Legislativa não ter a questão presencial,

isso pode surtir algum efeito colateral, vamos dizer assim, com a população,
reclamações e tal no futuro. Então, entendo que politicamente precisa
abrir, outros órgãos estão abrindo, o Governo estadual está abrindo as
Secretarias, também acredito tomando suas devidas precauções, mas a
situação importante a ser colocada aqui, e eu quero falar isso para os
Deputados e também para toda a população é que a situação, no Brasil e
no Maranhão, ainda não existe a questão de uma segunda onda, nós estamos
ainda na primeira onda, e é importante dizer que nós ainda não chegamos
ao pico. Então, estudos demonstram, estudos sérios demonstram que o
pico dessa pandemia ainda vai chegar. O Brasil, tudo indica, vai ser o
primeiro país com mais casos, o país com mais óbitos. A situação vai
começar a se normalizar a partir de agosto, no começo de agosto vai
começar a normalizar. Esse ano nós não vamos ter a vacina. Então, eu
queria passar para vocês e para a população que nós ainda estamos na
primeira onda e no começo do pico da primeira onda. O pico ainda vai
chegar. Então, a situação vai ficar ainda muito pior no Brasil e no Maranhão.
Lembrando que o Maranhão é um dos estados que só perdem da Paraíba,
pelos estados que têm a velocidade de contaminação mais rápida do Brasil.
Nós passamos recentemente por Pernambuco em número de casos,
estamos colados com o Pará. Muito provavelmente a estatística diz que
nós vamos ser ainda os primeiros em número de casos e óbitos também.
Então, a situação é muito complicada, mas eu entendo que, como todos os
outros órgãos estão abrindo, V.Exa., Presidente, tem essa preocupação de
que também a gente possa fazer a questão presencial. Em relação ao meu
gabinete, ao nosso gabinete, hoje eu penso que eu vou mantê-lo fechado, o
pessoal todo em home office. Eu acho que hoje já estão fazendo o trabalho
necessário, projetos de lei, comunicação, portanto, não vou abrir meu
gabinete, mas eu vou participar das sessões conforme V.Exa. e os outros
Deputados aí decidirem. O meu gabinete eu vou manter fechado por
enquanto, mas atendendo à população em home office, tudo certinho.
Então, eu queria deixar só essas palavras. A situação, claro, como a decisão
do Governo e de outros órgãos, inclusive o TCE também, o Ministério
Público acredito, não sei o que vai acontecer lá também, mas outros poderes,
como o Judiciário, outros poderes estão abrindo. Entendo que V.Exa. quer
abrir também a Assembleia Legislativa, mas lembrando a todos os
Deputados e servidores que nós ainda estamos na primeira onda, nós
estamos ainda no começo da subida do número de casos e óbitos. Então, a
gente tem que tomar muito cuidado mesmo nessa reabertura e muito cuidado
nessas nossas reuniões presenciais. Eram essas minhas palavras, Senhor
Presidente.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Presidente, o Deputado Marcos Caldas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Marcos Caldas. Eu vou na inscrição do Deputado Marcos
Caldas, eu vou encerrar para que a gente possa...

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – E o Deputado Rafael também quer falar. Encerra
com o Deputado Rafael. Deputado Marcos Caldas.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – Presidente,
eu quero dar aqui a minha contribuição. Eu também sou a favor das sessões,
até mesmo porque, como disse o Deputado Yglésio, que tem conhecimento,
ainda vai durar um certo tempo. Abrindo as secretarias do Governo, muitas
coisas voltando a funcionar, não tem por que a Assembleia não voltar. E
também, como já foi dito por V.Exa., aqueles que não puderem ir vão poder
continuar a fazer o trabalho pela internet, pelos meios de comunicação, o
que facilita muito. Então, essa é minha pequena contribuição. Também
queria deixar aqui minha mensagem de pesar pelo falecimento do Prefeito
de Santa Quitéria, Prefeito Alberto Rocha, que faleceu nesse final de semana,
também pegou Covid, já tinha algumas dificuldades cardíacas e aí veio a
óbito. Então, eu queria aqui deixar o meu pesar aqui para todas as pessoas,
todos os seus familiares e todos os amigos de Santa Quitéria que, neste
momento, estão de luto pela morte do Prefeito, rapaz novo, 45 anos, meu
amigo, eu me dava muito com ele, mas Deus quis levar e assim foi feito. E
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também desejar para a Prefeita Aninha, que assumiu ontem, que era Vice-
prefeita, assumiu no lugar dele, que faça um excelente trabalho na cidade de
Santa Quitéria, que tenha um coração voltado à população e dizer que nós
estamos à disposição também do que for preciso. O meu muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente, bom
dia. Só para ratificar com alguns colegas que eu acho importante sim esse
retorno das atividades. Eu estou no interior, estou em Timon, como todos
sabem, mas a forma presencial e gradativa que os estabelecimentos
comerciais e os serviços públicos estão reiniciando, principalmente na
Grande Ilha, acho que a gente deve voltar até para alinhar melhor os nossos
trabalhos, eu acho que a gente tem um ganho substancial com essas sessões
presenciais, talvez aí uma inicialmente ou duas, seria talvez um prazo mais
confortável para que a gente possa discutir, debater assuntos relevantes
que precisam ter encaminhamentos, alguns projetos de lei que precisam de
debates, que precisam de situação. Eu acho que o primeiro momento, com
a restrição de pessoas na Assembleia, sem ser servidores ou os Deputados,
é uma situação ideal. Essa resolução é bem ampla, traz os cuidados
necessários e, como alguns colegas falaram, nós, infelizmente, vamos
conviver com essa situação por um bom período, então a gente precisa,
inicialmente, começar a se adaptar a esses novos tempos, até porque essa
doença não tem ainda à disposição uma vacina, um tratamento mais eficaz,
na verdade ela não tem nem tratamento, o que existe são protocolos de
tratamentos divergentes, e dizem que são mais de mil protocolos diferentes
no mundo todo. E dizer também, Senhor Presidente, que ontem o governo
do Estado, entregou mais uma unidade hospitalar, o hospital de Lago da
Pedra. Hoje já temos 1.710 leitos exclusivos para Covid, inicialmente na
crise eram 232, hoje são mais de 1.700 leitos. Com certeza, esse aparato
vai ficar de patrimônio para o povo do Maranhão, depois que passar por
essa pandemia, ampliando o serviço de saúde tão importante, principalmente
no interior do estado, onde há necessidade. E mandar aqui as nossas
energias positivas para a plena recuperação do Deputado Zé Gentil.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, essa proposta que nós estamos
apreciando é de autoria da Mesa Diretora. Ela foi submetida à Mesa, e nós
a trouxemos para o Plenário, ouvindo as ponderações de todos. É natural
que haja insegurança, mas qual o sentido desse nosso processo de volta? É
que nós já percebemos que existe um reinício de algumas atividades, dentre
as quais, atividades do setor público. Poder Executivo começa também,
ainda que lentamente, mas começa já a ter seu expediente presencial. O
Poder Judiciário vai iniciar agora no dia 15, também com muita cautela,
muito cuidado assim como outras instituições vão iniciar. Então nós temos
que ter a preocupação que a Assembleia não deixe de cumprir também esse
papel. Claro que aqui estamos apreciando o projeto de lei. Nós já estamos
na nona Sessão remota e em nenhum momento deixamos de cumprir com
o nosso papel constitucional de legislar, mas, também, é claro, que aqui
não é como uma sessão presencial. Há uma limitação de manifestação dos
senhores deputados e das senhoras deputadas. Então eu até acho que isso
não é um tema que mereça e que nós façamos uma votação que um vote de
um jeito, que outro vote de outro. Agora, que cada um vota com a sua
consciência. Eu sugiro que aprovemos a Resolução, até porque essa
Resolução trata especificamente das sessões. Ela trata do processo de
volta. Agora, a partir do momento que nós chamamos os servidores para
dar expediente de forma escalonada, com todas as restrições e cuidados,
nós também precisamos, é claro, nós somos os deputados, o coração do
Poder Legislativo, então, nós precisamos manifestar, demonstrar a nossa
exposição em dar a nossa cota de participação também admitindo a volta
das sessões presenciais. Também, nesse sentido, a Resolução é importante
porque nos permite voltar as sessões presenciais no momento em que a
sessão ser convocada. Nós temos, inicialmente, a previsão de fazer uma
nova, uma primeira sessão presencial (inaudível) pandemia no dia 16, mas
é claro que nós podemos avaliar juntos se faremos mesmo no dia 16, ou no

dia 17, ou na semana seguinte. Sugiro que apreciemos agora a Resolução. E
vamos, no decorrer desta semana, definindo a data da primeira Sessão, se
será mesmo no dia 16, se faremos na semana seguinte. Enfim, sugiro que
façamos assim, que apreciemos agora a Sessão. Claro que cada um tem a
liberdade de votar da forma que entender, votar pela aprovação do Projeto
de Resolução, votar contra a aprovação, ou mesmo se abster. Então os
deputados que aprovam o Projeto de Resolução da Mesa Diretora
permaneçam como estão; os que forem contrários se manifestem.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Deputado Paulo Neto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Paulo Neto, Vossa Excelência votou contra? Nós já estamos
votando. Peço que libere o áudio, deputado Paulo Neto.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO - Votando contra,
Senhor Presidente, estou votando contra.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Então houve um voto contra do deputado Paulo Neto. Aprovada a
Resolução.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Senhor Presidente, o senhor falou aí, mas não
ficou bem pontuado esta Resolução. Ela não quer dizer que vai voltar
automaticamente. O que vai determinar isso é um outro ato da Mesa. As
Sessões estão suspensas por um ato da Mesa, um ato de março. E o artigo
12 do Regimento é bem claro, cabe à Mesa dirigir os trabalhos e cuidar da
regularidade desses trabalhos. Então vai ter que ser feito uma Resolução
Administrativa suspendendo as Sessões virtuais por essa presencial. Essa
Resolução é mais um instrumento de uma Sessão Ordinária uma Sessão
por videoconferência e agora tem mais essa sessão. Quem vai decidir isso
é a Mesa com os senhores deputados posteriormente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bom, façamos o seguinte... Deputado César, tenha paciência porque eu
vou chamar V. Excelência. Só terminar aqui de concluir o meu raciocínio.
Nós aprovamos a Resolução, e vamos deixar combinado que a Mesa se
reunirá de forma remota e, em seguida, nós faremos, após esta reunião da
Mesa, essa consulta que farei à Mesa, marcaremos a data da primeira
sessão presencial. Deputado César, antes do Deputado César, Deputado
Zé Inácio, que já havia solicitado. Desculpa, Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Presidente, as sessões
remotas acabam prejudicando as questões de ordem. Eu já estava com a
mão levantada há um bom tempo. Se inscreveram três depois de mim.
Tem-se que fazer um acompanhamento aí das inscrições também de forma
eletrônica, mas a minha manifestação já acabou sendo atendida pelo
encaminhamento que V. Exa. fez. Eu ia sugerir da mesma forma. Eu acho
muito, talvez em raros momentos do Parlamento, se vota contra resolução
administrativa encaminhada pela Mesa, e por isso a minha sugestão era no
sentido que V. Exa. deu como encaminhamento, para que aprovássemos e
depois avaliar se realmente vamos voltar no dia 16 ou não. E o Bráulio
acabou também dando uma explicação regimental, que de fato vai fazer
com que a Mesa possa melhor avaliar essa questão. Eu finalizo só
levantando uma questão, muito embora teve manifestação, como a do Dr.
Yglésio, pela defesa do retorno do trabalho, com informações técnicas, da
Deputada Helena também se manifestando, com base técnica em sentido
contrário. Eu só quero colocar que não sou do meio da área da saúde, não
sou técnico da área, mas tenho lido muito a respeito. E os especialistas têm
dito, de forma muito objetiva, que para retomar os trabalhos, a normalidade,
há uma necessidade de o índice de transmissão estar na casa de 1%. Aqui
no Maranhão, nós estamos ainda de 1,5 a 2%, em média 2%. E,
principalmente, o índice de ocupação de UTI tem que estar, no máximo,
65%. Dr. Yglésio falou até dos leitos clínicos e ainda deu dados sobre
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ocupação de UTI, no máximo 65%. Assim, rigorosamente, fez-se em
Portugal, que tem dado certo, e na Alemanha. E isso tem sido referência
para várias outras partes do mundo, várias outras cidades do mundo, para
vários outros países. Então só essa consideração, porque eu queria fazer
esse registro. Mas o encaminhamento eu acho que Vossa Excelência deu é
o mais correto e era isso. Obrigado por ter permitido nosso aparte.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Eu vou pedir aos colegas que quando... Porque aqui, para mim, aparecem
vários de vocês, mas alguns ficam na outra tela. Então, às vezes, eu não
vejo quando tem a sinalização com a mão. Deputado César, eu estou
vendo com atenção porque, por coincidência, o rosto dele está bem do lado
do meu e na direção da câmera, então eu olho com facilidade. Mas vocês
podem mandar uma mensagem no WhatsApp para o Bráulio, para o Paulo
Marcelo, até mesmo para mim dizendo que gostariam de se manifestarem
que, aí, eu vou chamando. Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Primeiro, eu acho
que é pelo carinho que você tem por mim e eu por você que deve estar
colocado esse rosto aí. Eu não costumo fazer prognóstico apocalíptico,
não. Quero dizer que nenhum de nós aqui chega a ser pesquisador. Nós
somos leitores de textos e, às vezes, nós não conseguimos tomar a decisão
de um lado e do outro. Se você observar bem, eu fui cauteloso durante esse
tempo de pugnar para um lado de uma decisão de protocolo e de outro. E
agora você viu o desmantelo que houve de uma revista reveladora, de fato,
científica pedir desculpas. Sinal claro de que a gente não tem a base científica
suficiente para pugnar por esse ou por aquele. Se você conversar com a
Mical e perguntar para ela qual é a origem do homem, ela vai dizer que é o
criacionismo. Se você trabalhar com cientista que é aquele cientista mesmo
e produtor de conhecimento, ele vai dizer que é o evolucionismo. Que
tendência o mundo toma em relação a isso? Então eu nunca fui desmascarado
pela fé; hoje eu tenho fé, amanhã não tenho fé, não. Eu sempre procurei ter
muita cautela. A minha cautela com essa situação não é pela minha idade;
é pela preocupação de uma ambiência fechada, porque eu não sei se foi
feito esse estudo. Se foi, eu quero que mande. Não adianta dizer que é
corpo médico, de cirurgião abdominal, de cirurgião que, às vezes, nem
tórax faz e já começar a dizer que fez o estudo ali dentro que possa permitir
o meu retorno, de clínico que mensura pressão... Não, não é um estudo
científico que a Assembleia pode mandar fazer para o retorno da gente. Vai
que amanhã aconteça alguma coisa. O senhor sabe que lá atrás, quando
quis parar, eu disse: “Deputado, ligue para um infectologista, para um
epidemiologista traga para cá”; e você fez. Foi muito bem (inaudível) Se
amparou. Que a gente tenha esse estudo em mãos para poder ter uma
decisão. Não é só nós dizermos assim: “Não, o corpo médico”. Que corpo
médico? Um endocrinologista, um cardiologista vai fazer isso? Não sei se
Helena concorda, se Cleide concorda. Eu tenho minhas dúvidas. Porque eu
passei também muita parte da minha vida nessa situação. Embora em
culturas diferentes que não tem nada a ver. Mas somos leitores técnicos
disso. Eu não me precipito nas minhas decisões, por isso é que eu não
tenho que me retratar. Porque eu tenho muita cautela naquilo que eu estou
dizendo. Eu queria que o senhor fizesse um estudo com alguém competente
na área. Não é simplesmente porque tem um título de médico que vai
poder dizer isso. Para poder saber o nosso retorno, é segurança. Vai que
amanhã adoeça alguém, a responsabilidade é da Mesa. É essa cautela que
eu tenho. Esse é o minuto que eu tenho de observação. Eu sei que tem que
voltar. Agora daí voltar com segurança é outra coisa. O Judiciário não
voltou. O Judiciário vai voltar. Em Teresina, eu posso dizer ainda está
postergando. Lá na Câmara Federal, está um protocolo de exigência
gigantesco. Eu conversei, hoje mesmo de manhã, falei com colega antes de
começar a reunião. Não começou. Então nós vamos começar? Temos que
começar. Mas eu não guardo, assim, aquele sentimento de não querer
retornar. Eu não tenho ansiedade de retornar sem segurança. Mas eu tenho
que voltar. Voltar mesmo sabendo do risco que tenho, eu tenho que voltar,
porque eu tenho assegurado, com resolução, o salário. Isso não me interessa
essa resolução. O que eu tenho por lucidez é fazer meu desempenho de
campanha. Eu tenho que estar presente, sob pena do eleitor lá fora, ou

épocas futuras, nos alhures da vida, ele dizer assim: “Tu não tiveste
competência de ir para uma tribuna, como é que vou votar em ti?” Não
tenha dúvida, com essas redes sociais pode acontecer. Eu não vou me
permitir isso. Eu voltarei, por isso é que eu estou pedindo. Não quero
discutir a Resolução. Está perfeita, está correta. É o retorno que eu tenho
que observar. Acho muito uma pessoa botar, dentro de um ambiente como
aquele nosso sem ventilação dos nossos gabinetes, três pessoas. É um
crime colocar três pessoas ali. Foge de qualquer protocolo. Se você mensurar,
eu já mandei mensurar lá o meu. Levaram uma trena para lá, não tem
condição. Eu não vou deixar que aquele servidor se todo dia... Diz aí: nas
maçanetas, trincos, não sei o quê. Aí vai aquele servidor. Qual o grau de
enfermidade daquela pessoa se ele for assintomático? Qual a possibilidade
de ser contaminado? Bom, são fatos que eu (inaudível) dessa natureza
para V. Exa. poder refletir. Mas não vai ser eu o impeditivo. Tenho admiração
pela Mesa, tenho respeito grandioso pela Mesa. Sei que vocês fazem as
coisas com muita responsabilidade, mas já que leva para o Pleno, eu me
permito colocar minhas ideias. Vamos com muita calma. Não adianta nós
termos ansiedade; é fazer com segurança.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Justamente por isso, Deputado Cesar e demais deputados, é que nós
fizemos questão de trazer essa Resolução para o Plenário. Ela podia ser
uma resolução da Mesa. A Mesa tem prerrogativa para convocar a sessão.
Mas trouxemos para cá, porque acho que esse é o ambiente propício para
discussão, para ouvir sugestões. Deputado Yglésio, vou chamar o Deputado
Glalbert antes, em seguida V. Excelência.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Presidente
e demais colegas deputados, eu fiquei atentamente ouvindo aqui. Não sou
do grupo de risco, apesar de ser um pouco obeso ainda, mas ainda não
estou tanto no grupo de risco. Mas tenho muita cautela como se fosse. Eu
tenho um pai e uma mãe que moram no mesmo prédio que eu. E meu pai
mesmo está doido para voltar para a sessão, inclusive no Tribunal de
Contas. Já quer fazer sessão, na próxima quarta-feira, presencial. E eu já
pedi a ele que não fosse, já pensando aqui do lado dele. E aí eu quero fazer
apenas algumas observações que eu venho aqui pensando. Eu sou da Mesa
e eu fui de acordo e sou de acordo com a Resolução que nós estamos
propondo. Deputado César, eu sei da sua preocupação. Já conversamos
algumas vezes. Sei que V. Exa. é do grupo de risco. É um grande amigo que
eu tenho e eu entendo tudo que V. Exa. propõe a falar e a justificar aqui. Eu
acho que, se a gente for procurar um cientista de qualquer país que seja, do
mundo ou qualquer órgão do Brasil fosse parar para procurar, fazer um
estudo com uma pessoa dessa, a gente vai ter que esperar e não vai ter
profissional no mundo para suprir isso. Então, assim, é lógico eu entendo
que o Deputado César está dizendo. Entendo que um médico que tem
especialização em fazer cirurgia gástrica, ou um neurocirurgião, ou um
ortopedista, todos têm noções básicas do que nós estamos vivendo.
Nenhum a gente pode dizer: Ah! Esse é o cara que está certo. No mundo
não existiu isso. Se a gente for esperar o mundo todo, uma pessoa que
venha dizer que a pandemia passou, que a pandemia vai se resolver com
uma coisa ou com outra, o mundo ainda não achou essa solução. Eu
acredito que dá forma que nós estamos caminhando é uma forma de que a
gente tem de voltar à nossa realidade, que é essa. A nossa realidade não vai
voltar a ser como era há seis meses tão cedo. Não vai. A gente tem que
colocar na nossa cabeça que isso, infelizmente, não vai voltar tão cedo. A
gente vai esperar passar isso, vai esperar chegar a vacina para todo mundo
poder tomar e aí, sim voltar? Eu acho que a preocupação especial que o
Deputado César está citando em relação à parte política ser prejudicada
por não estar presente nas sessões, eu não acredito muito. Até porque eu
vejo que a população, tanto aqui quanto lá, acessa a gente pelas redes
sociais, pela tv. Então o que eu acho é que as normas que nós estamos
colocando numa resolução, e quando eu falo nós deputados, poucos lugares,
poucos poderes estão fazendo. E, Deputado César, só uma ajuda que eu
estou tentando colocar, nada criticando V. Excelência, jamais. V. Exa. é um
paizão, um tiozão, é uma pessoa que eu sempre escuto para qualquer
situação que seja. Mas, assim, três pessoas dentro do nosso gabinete. Nós
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temos três partes. Tem a recepção, tem a área técnica e tem o nosso
gabinete. Eu mesmo não vou para o meu gabinete, porque eu não vou fazer
atendimento. Então nós poderíamos distribuir ali mesmo cada um fica em
um setor. Se for para as pessoas trabalharem, é três pessoas. Não é nada de
um absurdo. Cada um poderia ficar ali em uma parte separada e não
ficariam juntos, não teriam contato. Fora que vai estar de máscara, vai estar
com a proteção devida. Então, assim, é eu acho que a gente, a resposta que
nós damos é para a sociedade, são para as pessoas que nos colocaram aqui.
Se a gente continua fechado e vendo tudo reabrindo, inclusive, as lojas que
têm uma aglomeração gigante. Ontem eu vi, aqui na Fribal, que tinha fila
aqui perto da minha casa. Então a gente tem que dá um passo. É o que a
gente vai refletir. Para a população, isso vai ajudar muito a gente, e também
o pensamento das pessoas. Então, Senhor Presidente, era só fazer esse
registro. Acho, sim, que a gente deve começar os nosso trabalhos
presencialmente na Assembleia com todas essas normas de segurança e
tendo pensamento de cada um que faz parte do grupo de risco. Acho que
se nós nos protegermos, continuaremos a passar por essa fase sem contágio.
Na minha família ninguém foi contaminado e eu continuo e vou na Fribal
com meu pai, vou fazer as coisas que eu tenho que fazer e que preciso
fazer, mas com as devidas precauções. E é assim que a gente deve retornar
o nosso trabalho. É só esse tipo de sugestão, Presidente, sobre uma resolução
que nós da Mesa já aprovamos. Então, é só deixar esse registro e dizer que
eu sou a favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bom, finalmente o Deputado Yglésio para que a gente possa concluir o
restante da nossa pauta. Não é extensa, mas são os decretos legislativos
referentes à calamidade pública nos municípios. Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente, obrigado
pela oportunidade de adicionar alguns esclarecimentos. Pedi ao Paulo, por
favor, só para ele colocar esse último documento que eu enviei a ele e
depois os dois seguintes, até para a gente deixar as coisas muito claras aqui
porque é muito complicado a gente viver, às vezes, fazendo algumas
especulações. Essa aqui foi a minha tese de doutorado apresentada em
2009, na Universidade de São Paulo, um estudo experimenta, possa enviar
diversos outros trabalhos publicados em revistas internacionais, inclusive.
Digo isso para mostrar de uma forma muito técnica que, se for a definição
do cientista, aqui está a definição de cientista, eu sou professor universitário,
pesquisador, cientista, portanto, com publicações internacionais, e vejo
como muita validade a minha opinião aqui a despeito de, em alguns
momentos, ter sido colocada a questão de cirurgião abdominal,
anteriormente, pelo colega Deputado para tentar invalidar a nossa opinião.
Mas coloca por favor aí, Paulo, as duas outras, só porque, passada essa
tentativa de invalidação, nada melhor do que o esclarecimento adequado
das respectivas qualificações para pontuar a força das opiniões. Então,
bem aqui, esse é um levantamento da Universidade de São Paulo, está
atualizado até o dia 8 de junho, portanto, até ontem. Ele mostra que o
ritmo de contágio em São Luís diminuiu bastante, e eu vou apresentar no
próximo dia positivo, mas ainda não agora. Ele é considerado ainda na
média insatisfatório, mas já está em tendência de melhora, mostrou que a
capacidade hospitalar também melhorou. Foram atualizados aqui os
ventiladores, a quantidade de leitos no estado, nós temos uma capacidade
hospitalar adequadamente instalada, inclusive porque os hospitais
particulares já começaram a esvaziar as suas unidades de covid, então, na
ocorrência do novo surto, eles podem ser requisitados administrativamente
pelo governo do Estado de maneira adequada. O isolamento social está na
casa dos 40%. Respondendo aqui a um questionamento do Deputado Zé
Inácio que apresentou um dado que tem um quê de desatualização, aqui em
abril, no dia 12, nós tínhamos um RT, que é o ritmo de transmissão, em
torno de 3.2. Houve, no dia 08 de maio, aqui está infelizmente apenas o
print da foto, nós estamos com 0.85 mostrando que a replicação do vírus
em São Luís já está regredindo, ela está abaixo de 1, portanto abaixo da
linha amarela que é de 1.25 e abaixo da linha azul que é de 1. Então o
governo do Estado, de maneira muito adequada, tem feito acompanhamento
também por essa plataforma, que é a plataforma desenvolvida por uma

série de especialistas, Universidade de Columbia, Universidade de São
Paulo, são brasileiros do mundo todo fazendo modelos matemáticos e
validados obviamente por pesquisadores da área da saúde também do
Hospital Albert Einstein, cientistas como alguns Deputados citaram aqui
anteriormente. Então, assim, o nosso RT, o ritmo de transmissão, já está
no ponto de involução, e isso a gente pode falar que está acontecendo. A
gente precisa ter isto, saber que estamos de fato amparados pela Ciência,
pois nós não estamos brincando de fazer medicina, nós não estamos
brincando de fazer saúde pública, as coisas estão de fato bem encaminhadas
e é isso que a gente gosta de deixar bem claro. Mais uma vez, Presidente,
o senhor, sabedor desses dados que nós conversamos diariamente, nós
temos apresentado isso a V.Exa., V.Exa. é um curioso a respeito da covid-
19, é uma pessoa que tem uma preocupação intensa com a coisa e, portanto,
jamais arriscaria a vida dos servidores da Casa. Já tem estudos, inclusive,
publicados também em Cingapura, que foi um dos locais de maior
transmissão da doença inicialmente, mostrando que os pacientes
assintomáticos têm um taxa de transmissão 19 vezes menor do que um
paciente sintomático, inclusive a OMS já fez um questionamento ontem,
e a gente não tem certeza absoluta se pode confiar, porque é preciso dizer
que a OMS tem sido bem afobada nas suas colocações, muitas vezes, mas
parece que não há quase nenhuma transmissão, que é diferente do que o
Bolsonaro tem falado, que não há transmissão e trá, lá, lá, trá, lá, lá, em
termos de economia, tentando culpar o Governador, o que é uma politicagem
canalha em cima da doença. Lembra ao final, Presidente, aqui que Deputado
Estadual, Assembleia Legislativa, o Parlamento não tem que pensar em
campanha durante o exercício de mandato. A população elege com base no
trabalho apresentado no mandato e, inclusive, o Parlamento tem que ter
altivez e ser até contramajoritário, porque nem sempre a opinião pública
está correta. A gente tem que fazer o que é melhor para a visão da sociedade
que a gente tem e a partir daí, nos quatro anos, sermos julgados. Era só isso
que eu queria colocar para o senhor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bom, então, Senhores Deputados, nós já estamos com o projeto aprovado,
claro que nós estamos num momento de pandemia, então qualquer um de
nós está sujeito a contrair, a pegar o coronavírus à proporção que nós nos
expusermos, mais aumenta naturalmente o risco. Infelizmente, é da nossa
natureza, da nossa atividade, da atividade parlamentar, da atividade da
militância política, haver um nível de exposição maior. Eu digo aos senhores
e às senhoras que tenho conseguido manter um nível de isolamento bem
razoável, tenho saído muito pouco de casa, mas, às vezes, o vírus chega
perto, chegou perto, chegou bem perto de mim, chegou dentro de casa,
mas nós, graças a Deus, não pegamos, nem eu, nem Ana Paula, nem as
crianças, mas não tem como nós não corrermos o risco numa situação de
pandemia, pois nós não sabemos onde o vírus está. Então, vamos dar
seguimento aqui a nossa Ordem do Dia e, no decorrer da semana, vamos
definindo a data da primeira sessão presencial. Nós temos 14 projetos de
decreto legislativo relativos à situação de calamidade pública em municípios.
São eles os municípios: Vila Nova dos Martírios, São Bento, Gonçalves
Dias, Senador La Roque, Afonso Cunha, Pedro do Rosário, Itapecuru
Mirim, Pastos Bons, Governador Archer, Cedral, Aldeias Altas, Apicum
Açu e Governador Eugênio Barros.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS – Presidente, o senhor não citou São Pedro da
Água Branca, a pedido do Deputado Hélio Soares.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– É porque estava na folha anterior. São Pedro da Água Branca. Então, os
Senhores Deputados e as Senhoras Deputadas querem destacar alguns dos
decretos para que não votemos de forma simbólica? Senão, votaremos
todos simbolicamente. Então, os Deputados que aprovam os decretos
legislativos oriundos da CCJ relativos ao reconhecimento do estado de
calamidade pública dos municípios elencados há pouco permaneçam como
estão. Deputado Yglésio, V.Exa. se manifestou. Deputado Wellington
também em seguida. Deputado Yglésio, V.Exa. está com a palavra.
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O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Eu considero, diante
da gravidade dos fatos que têm sido apresentados, na verdade, nos veículos
de imprensa, nas prefeituras no Maranhão, nos últimos dias, incluindo
agora pela manhã na Prefeitura de São Luís, eu acho que é preciso ter muita
cautela com essa questão desses decretos de calamidade, especialmente
em situações aqui como Vila Nova dos Martírios que teve 50 casos,
Gonçalves Dias que tem 29 casos e uma população de 17.000 mil habitantes,
Afonso Cunha que tem 22 casos, Pastos Bons que tem 20 casos, Cedral
com 32 casos, pouquíssimos casos dentro dos municípios que não
justificam qualquer tipo de decretação do estado de calamidade, o que me
parece, no presente caso, muito mais relacionado ao benefício inclusive em
decorrência do prazo que estamos aqui. Nós estamos já com três meses
praticamente, então decretar estado de calamidade agora me parece que é
muito mais para ter uma conveniência na questão do gasto do repasse do
Governo federal, das verbas da saúde para esses municípios. Portanto, em
relação a eles votarei contra o decreto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Yglésio, só para esclarecer aqui no processo votação. V.Exa.
está votando contra todos os decretos de hoje ou especificamente em
alguns?

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Todos os decretos
mesmo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Então V.Exa. não está pedindo para votar individualmente, está só
registrando o voto contrário em todos. Certo?

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Sim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington, V.Exa. pediu a palavra?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Como
nós mudamos a dinâmica da votação, nós estamos na última pauta da
votação de hoje. Eu queria só a permissão de V.Exa. e dos demais pares
para que eu faça novamente, fiz isso na votação do Estado do Maranhão
de calamidade pública de São Luís, Ribamar e dos demais municípios. Eu
preciso fazer a mesma observação. Todos nós devemos ficar atentos com
os recursos públicos, os recursos oriundos do Governo federal destinados
ao Estado e aos Municípios. A fiscalização que a Assembleia Legislativa
tem que fazer, os órgãos de fiscalização e controle têm que fazer e as
câmaras municipais. Nós estamos aprovando aqui hoje calamidade pública
para mais alguns municípios, mas alguns Prefeitos estão se beneficiando
disso, decretando calamidade pública, fazendo compras, contratações com
dispensas de licitação. Hoje nós tivemos operação da Polícia Federal, na
cidade de São Luís, na Secretaria de Saúde do Município. Nós temos uma
grande quantidade de EPIs, de materiais que foram enviados pelo Governo
federal, e eu cito aqui 308 mil testes, e o Governo do Estado do Maranhão
até agora só realizou aproximadamente 80 mil testes e só distribuiu
aproximadamente 20 mil testes para os municípios, então onde estão
esses outros 200 mil testes? Foram enviados também 278 mil cloroquinas,
2 milhões e 583 mil EPIs, ou seja, o Governo federal enviou 2 milhões e
533 mil EPIs e a Prefeitura de São Luís agora, durante uma investigação,
uma operação da Polícia Federal, luvas superfaturadas, máscaras
superfaturadas. Nós precisamos estar atentos a esses decretos de calamidade
pública e, principalmente, a essas compras com dispensas de licitação.
Presidente, para finalizar, outra observação importante: o Governo do
Estado gastou R$ 4,90 milhões na compra fraudulenta de respiradores que
não foram entregues. Nós já estamos fazendo essa investigação, já estamos
coletando esses dados, inclusive com relação ao consórcio do Nordeste,
estamos apresentando essas informações, esses dados para a Assembleia
Legislativa, para os Deputados e cobrando do governo do Estado, cobrando
da Secretaria de Saúde, não só a satisfação, cobrando também para que

esse dinheiro seja devolvido aos cofres públicos, e que nós tenhamos
também investigação criteriosa e completa com relação à compra desses
respiradores de forma fraudulenta. Estamos apresentando também, Senhor
Presidente, uma investigação completa, um relatório completo dos primeiros
107 respiradores que foram adquiridos na China por empresários
maranhenses. Então, vamos representar, não só um relatório na Assembleia,
mas também para os órgãos de fiscalização e controle com relação a essas
tentativas de desvio de recurso público no estado do Maranhão. Nós não
podemos permitir que, num momento de pandemia, de sofrimento e de
dor, as pessoas se aproveitem para se locupletar, para roubar, para desviar
dinheiro público. Eu tenho certeza de que, lá no inferno, o capeta já preparou
o lugar, já reservou o lugar para quem está desviando dinheiro público
neste momento de pandemia, neste momento de dor e de sofrimento.
Então, parabéns à Polícia Federal, a todos os órgãos de fiscalização e
controle que estão atentos aos desvios de dinheiro público dos maranhenses,
dos brasileiros neste momento de dor e de sofrimento. Era o que tinha para
o momento, Senhor Presidente. Eu tenho coerência política, vou votar
SIM nos decretos, votei inicialmente SIM em todos os outros decretos e
vou votar SIM para os decretos dos municípios de hoje. Mas, mais uma
vez, estamos atentos, vigilantes e fiscalizando a aplicação do dinheiro
público. E chamo atenção por último ao Governador Flávio Dino que
ontem, durante o Jornal Nacional, concedendo entrevista, mais uma vez,
de forma hipócrita, incoerente, veio falar da falta de transparência e da falta
de publicidade. Nós, Deputados de oposição, solicitamos transparência,
solicitamos informações, mas o Governo, de forma hipócrita, só sabe
cobrar do Presidente da República, mas não dá exemplo para a Assembleia
Legislativa e aos Deputados de oposição, e a falta de transparência e
publicidade nos atos do governo do Estado do Maranhão. É o que tinha
para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR DIRETOR-GERAL DA MESA DIRETORA
BRÁULIO MARTINS - Presidente, só informando aos Deputados, em
especial ao Deputado Yglésio, que a gente tenha cuidado na hora de usar
esses decretos, pois muitos já foram devolvidos, foram reformulados.
Então, nós estamos informando o Ministério Público, a Procuradoria, o
Hospital Especializado da Saúde, a promotora Graça, informamos a ela o
que foi aprovado, e o Ministério Público está monitorando esses decretos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- A preocupação do Deputado Yglésio com relação à aplicação desses
recursos, claro, é procedente. Nós, de nenhuma forma, estamos dando
qualquer garantia aos municípios no que diz respeito à aplicação dos
recursos. Quando nós aprovamos o decreto de calamidade, é levando em
consideração o contexto de pandemia no Maranhão, mas, claro, que essa
ponderação apresentada pelo Deputado Yglésio merece atenção. Não há
como negar que nós já temos quase três meses de pandemia, então as
providências emergenciais deveriam ter sido tomadas... se é que já não
foram tomadas lá atrás. Eu, de minha parte, não considero previamente
que nenhum Prefeito vai fazer deliberadamente desvios de recursos. Eu
acredito que o gestor público, a princípio, seja probo. Agora, todos esses
municípios, a única garantia que vão ter é de, eventualmente, poder fazer
contratações por dispensa de licitação, mas isso não exime o gestor, seja
ele qual for, mesmo na dispensa da licitação, ele cotar pelo menor preço.
Não dá o direito ao gestor, “já como tem um decreto de calamidade, eu vou
comprar de qualquer forma ou com qualquer preço”. Enfim, concordando
com a preocupação do Deputado Yglésio, eu acho que, de fato, merece
termos essa atenção. Pelo que eu entendi aqui, os projetos de decreto
foram aprovados com o voto contrário do Deputado Yglésio, eu vi ali, não
sei se uma manifestação do Deputado Arnaldo ou foi só passando a mão
casualmente em frente à câmara. Deputado Arnaldo, habilite o seu áudio,
por gentileza, que nós não estamos ouvindo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Foi um gesto
espontâneo aqui, estou acompanhando com muita atenção a sessão.
Parabéns. Tudo certo. Voto a favor dessa matéria.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO

- De toda forma, é muito bom ouvi-lo sempre.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Com as
observações dos colegas para que os municípios sejam monitorados, mas
os justos não podem pagar pelos devedores, não é? Então, eu aprovo, eu
voto a favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Hélio Soares.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Presidente, eu
ouvi o Arnaldo Melo com essa cabeleira psicodélica dele, está igualzinho o
Itamar Franco, igualzinho o saudoso Itamar Franco, o nosso presidente.
Só autoridade, não é? Assim, mas eu voto a favor. Eu queria ainda, com a
vênia, com a permissão do nosso Deputado Wellington, subscrever a
mensagem de parabéns ao nosso Dr. Nicolau. Queria que ele me permitisse
subscrever também esse Requerimento. O Nicolau é uma pessoa muito
conhecida, uma pessoa humilde, uma pessoa criteriosa e que merece o
cargo que vai ocupar. Desejo a ele sucesso, muitas felicidades, muita saúde
acima de tudo. Muito obrigado Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Glalbert.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Presidente
Othelino, eu só queria fazer esse registro também. Nosso novo Procurador
Geral de Justiça foi nomeado pelo Governador, o Eduardo Nicolau. Queria
desejar aqui êxito para ele nessa nova função e também não posso deixar de
fazer o registro do bom trabalho desempenhado pelo Luiz Gonzaga, que
ora deixa o cargo, mas que deixou um bom trabalho realizado e, com
certeza, foi bem reconhecido por toda a população pelo trabalho vigilante
do Ministério Público, atuando no Estado do Maranhão. Queria só fazer
esse registro e novamente parabenizando o Dr. Eduardo Nicolau, que
assume a Procuradoria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Eu fui citado e,
quando eu falo...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– V.Exa. nem precisou recorrer ao Regimento pela citação para ter direito
a falar novamente.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Obrigado. Veja bem,
Presidente, ninguém chega aonde cheguei sem título, sem publicação, sem
papers, sem pesquisas. Eu orientei muitas pessoas e fui lá, eu passei em
primeiro lugar e continuo sendo isso. Então quando alguém se sente ofendido
porque você faz colocação. Eu nem sabia que o colega era cirurgião
abdominal, eu não sabia. Eu tive minha vida. Eu tive consultórios. Eu
botei, eu vivi do meu ramo, do meu trabalho. É claro que uns dizem que
fizeram hospital. Eu tenho 23 anos que eu passei, eu diria para V.Exa.,
quase... Fui duas vezes secretário. Eu não fui posto para fora. Saí no dia
que eu quis sair por questões de ter que concorrer à candidatura. Tenho
livro escrito. Quem quiser entra na Livraria Saraiva que vai ver lá meu livro.
Eu tenho dois livros escritos. Tenho trabalhos, orientei muitas teses por
conta da minha vida academicista, mas eu nunca me apropriei desses
rótulos para poder chegar, ninguém chega a ser reitor. Na Assembleia, a
história da Assembleia, nos 183 anos, nunca teve um reitor, só eu. Votei e
fui votado pelos mais diferentes cérebros qualificados daqui do Maranhão,
presidente de academia, Buzar, Lino Moreira, todos professores
universitários, Itapary, todos votando em mim, desembargadores, todos.
Então eu tenho uma vida, mas eu não me aproprio disso para poder fazer,
até porque eu nem trouxe meus papers para cá para poder fazer. Quanto à

língua, eu falo também. Quem quiser discutir em mais de uma, eu falo.
Então eu tenho uma vida que é muito honrada. Eu nunca ofendi ninguém.
O que eu quero, quando eu peço, porque eu lhe pedi lá atrás, foi uma
conversa nós dois pelo telefone quando eu lhe pedi infectologista,
neurologista. E sempre tive fé, eu sempre fui movido por isso. Quando eu
não falo, não me manifesto é porque nessa manifestação eu não quero ser
retratado. Você viu que eu não me manifestei da fé, não me manifestei da
cloroquina, porque eu tinha papers de um lado, texto de outro e eu ficava
na dúvida. Minha pesquisa científica não foi nessa área, uma área totalmente
distinta. As metodologias que se usam são as mesmas para poder a gente
fazer. Então olha bem: 183 anos e só tem eu de Reitor. Ninguém tem,
ninguém consegue ser Reitor sem ter qualidade, qualificação, nem tão
pouco ter ambiência que lhe permita ser eleito e reeleito. Pró-Reitor duas
vezes de administração 1990, 1993, de graduação quando eu consegui.
Tantas coisas que você vê hoje a gente conseguiu fazer. Eu tenho uma
história que me permite isso muito. O orgulho que eu tenho é de ter feito,
por exemplo, a Escola do Legislativo, a Biblioteca que tem hoje fui eu que
fiz. Quando você tentou fazer o museu, eu cheguei silenciosamente no seu
ouvido, não esqueça de mim, porque a Resolução é minha. Ninguém nem
soube disso que eu fui tratar com você. Se eu ofendi alguém, eu peço
desculpas pelas minhas ofensas, se eu mexi com alguém, mas não era, não.
Era mais zelo por V. Exa., talvez, Presidente, porque V. Exa. carrega muito
mais sonhos do que eu. Eu tenho medo de que a Casa falhe e recaia sobre
os seus ombros essa responsabilidade. É nesse sentido que eu faço esse
apelo e que eu luto por isso. Não é só pela minha... Eu sou senil. Tenho
mais de 60 anos. Eu tenho 63 anos de idade, mas não inviabiliza minha
lucidez. Talvez eu aprenda pela tolerância, pela paciência, uma forma com
que eu conduzo essas situações todas sem procurar nenhum tipo de
(inaudível). Mas eu tenho orgulho da minha carreira. Entra aí na editora
Saraiva que V. Exa. vai ver livros e textos escritos. Presidente, era isso. Boa
sorte a todos. Boa sorte aos colegas todos. Qualquer ofensa pessoal perdoe.
E eu quero desejar a V. Exa. que tudo dê certo. Raras são as pessoas que
torcem tão bem. E torço sem matizes políticas. Torço pela relações de
amizades que eu tenho por V. Exa. Agora eu tenho que ser cuidadoso. Eu
tenho que ser responsável. Eu não posso ser omisso. Aceitar tudo para
fazer graça, eu não faço. Não costumo dormir ao lado do meu travesseiro
com a inlucidez, com a intolerância, com a imprudência. Perguntaram ao
Dr. Sarney, tem um colega que já ouviu isso, qual é a longevidade política?
Ele disse: “A paciência e a tolerância.” É isso que quero dizer para V. Exa.,
que eu não tenho que ofender ninguém, nenhum minuto tentei. Mas por
rótulo, por timbre, falar a língua, por conversar, por escrever, por texto, eu
sei fazer muito bem, mas sem ofender ninguém. Não citei ninguém, nem
sabia que o colega era isso, podia ser. Não sabia o que a Helena é, a
especialidade de Helena, de Arnaldo. Eu sabia só mesmo da filha de Arnaldo,
porque ela dizia para mim que era cardiologista se eu precisasse. Foi a
única pessoa. O restante eu tratei muito mais de política do que especialidade,
do que a vida pessoal de cada um. Obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Rafael. Como está nossa querida Timon?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Está bem, graças
a Deus. Aqui nós estamos discutindo um protocolo de reabertura do
comércio, a prefeitura de Timon, o Ministério Público. Nós fazemos parte
de uma região integrada de desenvolvimento econômico e aqui nós temos
que nos alinhar um pouco também com o município de Teresina, que ainda
não tem perspectiva de abertura, mesmo que seja gradativa; e também
contávamos com os dados técnicos. Hoje nós temos 28 óbitos, quase 700
casos. E a gente espera que a gente possa retomar também nossas atividades
mais breve possível. Mas, Senhor Presidente, só queria fazer um destaque
com relação ao assunto colocado nessa comissão interestadual de deputados
estaduais que investigará ou que já está iniciando uma busca de investigação
com relação a essa compra feita pelo Consórcio Nordeste. Infelizmente, o
Consórcio Nordeste que é presidido pelo Governador Rui Costa,
Governador da Bahia, fez uma aquisição de respiradores. E, infelizmente,
a empresa contratada não entregou dentro do prazo estabelecido os
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respiradores. O próprio Governo da Bahia cancelou o contrato. A própria
Polícia baiana e a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Bahia estão
na investigação. A justiça já bloqueou os recursos que foram utilizados
para a compra dos respiradores. O Governo trabalha pela devolução desses
recursos. E, infelizmente, neste momento de pandemia, algumas empresas
tentam ser contratadas pelo poder público e, infelizmente, aplicam um
golpe, que eu acredito que é o que parece ser nessa situação da compra feita
pelo Consórcio Nordeste. Mas o próprio Consórcio já tomou todas as
medidas cabíveis para a recuperação dos recursos utilizados. Cancelou o
contrato e a própria Polícia, vale ressaltar, não é a Polícia Federal que está
investigando o caso, foi a própria Secretaria de Segurança que detectou que
se tratava de uma empresa que não cumpriria com o objeto e que,
infelizmente, malversou a questão da entrega dos equipamentos.
Infelizmente, o pagamento adiantado está pautado na legalidade. Existe a
lei que permite este tipo de pagamento, principalmente nesta situação.
Até porque é um insumo que é um equipamento que não tinha a necessidade
anteriormente e agora o mundo está correndo atrás. Mas falar também,
Senhor Presidente, que, às vezes, o Poder público fica refém das empresas
privadas. Aqui no nosso Estado, por exemplo, na nossa cidade de Timon
e a região leste do Estado, nós estamos reféns há mais ou menos quatro
anos da empresa Hytec, que foi contratada pelo Poder público para executar
a pavimentação da 226 e nunca, sequer, entregou essa rodovia. O controle
rodoviário, nós estamos sendo penalizados e somos vítimas dessas
empresas inidôneas que, infelizmente, atrapalham a vida do povo
maranhense. Mas acredito nas autoridades. Estamos acompanhando pari
passu essas investigações. E o Governador Flávio Dino e todo o Governo
do Estado, com certeza, todos os governadores são os mais interessados
na solução dessa problemática que incluiu essa compra desses respiradores,
com o objetivo exclusivo de salvar vidas maranhenses para que a gente
pudesse ofertar ainda mais leitos com respiradores de qualidade para a
população do Maranhão. Então era só esse comentário que eu gostaria de
fazer. Semana que vem, provavelmente, nós estaremos em sessão no
plenário, levarei mais esclarecimentos também com relação a esse assunto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Muito bem. Colegas deputados e deputadas, nós concluímos aqui a
nossa Ordem do Dia. Eu vi que o Deputado Carlinhos, embora não tenha
se manifestado, ficou até o final da sessão. Não sei se ele saiu exatamente
neste momento, mas até há pouco estava acompanhando, assim como o
Deputado Antônio Pereira, que está em um ambiente muito bonito, rodeado
de verde para todo o lado. A cidade de Imperatriz é uma cidade de comércio
muito forte, mas o Deputado Antônio está ali mostrando que preserva o
ambiente. E nós vemos mais a árvore do que propriamente o Deputado.
Deputado Rigo, prazer vê-lo. Deputada Mical.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO -
Presidente, só lembrando que ontem foi aniversário de três deputados:
Deputado Arnaldo Melo, Neto Evangelista e Rigo Teles. Deus abençoe
meus colegas. Muita saúde.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deus abençoe aos três e dê muita saúde. Deputada Daniella.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA - Bom dia,
Presidente. Bom dia a todos os colegas deputados. Bom dia a todas as
pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Eu gostaria aqui
de destacar os projetos do Deputado Felipe, da Deputada Helena, assim
como o seu projeto que virou lei e foi sancionada pelo Governador Flávio
Dino diante desse momento em que nós temos aí um crescente número de
casos de violência contra a mulher, casos de feminicídio. E me solidarizar
também com a família da Talita. Foi uma grande perda, foram mais duas
vítimas de feminicídio aqui dentro do nosso Estado do Maranhão. E
parabenizo V. Excelências por se sensibilizarem, nesse momento, com
todas mulheres. Chega! Já chega! Chega! Está na hora de deixarem toda
(inaudível). Nós queremos viver. Nós queremos poder ter voz sem ter
medo de sermos agredidas física ou verbalmente, sem ter nossas honras, de
alguma forma, colocadas em cheque, sem ter medo de perder as nossas

vidas. Ontem eu fiz uma publicação e recebi uma mensagem de uma pessoa
que dizia: “comigo seria bem parecido”. Publiquei a respeito dessas duas
mortes que tiveram, mãe e filha e ela me fez um relato que fez pensar como
é importante nós tomarmos as decisões na hora certa. Decisões de nos
vermos livres de quem tem nos feito mal, de quem tem nos ameaçado, de
quem tem nos agredido. E ela me disse que ela tem certeza que escapou da
morte, porque ela vivia com ameaças constantes. E ela pediu ajuda, pediu
medida protetiva e, assim como essa mulher, muitas outras mulheres já
puderam deixar de ser vítimas de feminicídio porque agiram. Então eu
quero aproveitar esse espaço e esse momento para fazer com que muitas
mulheres que estão sofrendo ameaças, mulheres que têm medo dos seus
companheiros para que elas não sofram sozinhas. Elas não estão sozinhas.
Elas têm toda uma rede de apoio. Elas têm todas nós mulheres, porque nós
estamos apoiando umas às outras, assim como também tem muitos homens
apoiando vocês mesmas aqui dentro do Parlamento Estadual, votando,
criando leis que defendam, que protejam as nossas mulheres. Então só
queria destacar aqui, parabenizar o Deputado Felipe, assim como a
Deputada Helena Duallibe pelos projetos. Parabenizar a todos os deputados
também que votaram a favor. E dizer que esse é nosso papel também:
defender os maranhenses como um todo e minimizar esses números
assustadores que têm interesse principalmente nesse período de
distanciamento social e de isolamento que nós vivemos. Então fiquei muito
triste com esses dois últimos homicídios, mãe e filha. Espero que a justiça
seja feita e que o culpado apareça e pague e que Deus conforte o coração de
toda a família dessas duas vítimas. Eram as minhas palavras.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Muito bem. Então vamos partir para encerrar a nossa Sessão. Aquela
foto que eu estou vendo ali embaixo de uma pessoa de barba é o Deputado
Vinícius? Tudo bem, Deputado?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Estou bem,
graças a Deus. Mudando o visual para ficar parecendo mais com Vossa
Excelência.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Prazer em revê-lo. Vi que a Deputada Detinha também chegou à Sessão.
Deputada Detinha, prazer em revê-la. Dê um beijo de parabéns na Jasmim,
que fez 3 anos ontem. Eu acompanhei pelas redes sociais a sua manifestação
e a do Deputado Josimar comemorando essa grande graça divina que é a
paternidade e a maternidade.

A SENHORA DEPUTADA DETINHA – Com certeza é uma
grande bênção que a gente tem, que são os filhos. Tentamos fazer o máximo
possível, Deputado Othelino, fazer um bolinho para ela e encher de
brinquedos para substituir a falta dos convidados. Mas só a felicidade da
família unida e a saúde vale tudo. É um prazer novamente estar junto com
os nossos colegas, estou ansiosa para que a gente volte para nossa Casa, a
Assembleia, com certeza, com o máximo de segurança, para continuar com
esse trabalho sério que a gente faz.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Finalizando nossa Sessão. Realmente, nós estamos experimentando uma
forma diferente, inclusive, de saudar os aniversariantes. Os meus dois
filhos fizeram aniversário recentemente, assim como Ana Paula. E nós
experimentamos, pela primeira vez, o aniversário sem convidados. Ficamos
saudando uns aos outros sem poder ter amigos e muitos familiares. Agora,
no aniversário da Guilhermina, por exemplo, minha mãe e minhas irmãs
vieram vê-la, mas não subiram para não aglomerar. Então foi uma cena
marcante, diferente. Na entrada do prédio, embaixo, cada um entregou a
sua lembrancinha. Um trouxe um bolo pequeno. Já que nós estamos vivendo
esse momento atípico, nós temos que encontrar formas criativas de poder
interagir sem que haja exposição, em especial para aqueles que já passam
dos 60 e que têm que ter mais cuidados ainda. Enfim, nada mais havendo
a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.
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Ata da Oitava Sessão Extraordinária com Votação Remota
por Videoconferência, realizada na Segunda Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, no dia dois de junho de dois mil e vinte.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins Rezende.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

Às onze horas, conectados à videoconferência os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende,
Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, César Pires, Daniella Tema,
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte
Júnior, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Glalbert Cutrim,
Hélio Soares, Marcos Caldas, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio,
Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa,
Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages e Zé Inácio Lula. Em
nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presidente declarou
aberta a Sessão Extraordinária, anunciando a Proposta de Emenda
Constitucional nº 023/2019, de autoria do Poder Executivo (Mensagem nº
119/2019), que altera o artigo 193 da Constituição do Estado do Maranhão.
Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJC), a referida PEC foi aprovada e encaminhada à promulgação,
registrando-se com trinta e um votos favoráveis e onze ausências. Em
seguida, foi aprovado o Requerimento n° 191/2020, de autoria do Deputado
Ricardo Rios, solicitando regime de urgência para os Projetos de Lei nos

148,153, 174, 177 e 180/ 20. Em primeiro e segundo turnos, regime de
urgência, com parecer favorável das competentes comissões técnicas, foram
aprovados e encaminhados à sanção governamental o Projeto de Lei nº
148/2020, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula, que dispõe sobre a
obrigatoriedade dos laboratórios da rede privada notificarem o laboratório
central de referência em saúde pública (LACEN) e a Secretaria de Estado
da Saúde em caso de suspeição ou confirmação de casos de Coronavírus
(COVID-19) e outras doenças infecciosas, no Estado do Maranhão, e dá
outras providências; o Projeto de Lei nº 174/2020, de autoria do Deputado
Estadual Doutor Yglésio, que altera a Lei Ordinária Estadual nº 11.259 de
14 de maio de 2020, que dispõe sobre os descontos nas mensalidades das
instituições de ensino durante a suspensão das atividades em virtude da
COVID-19 e o Projeto de Lei nº 180/2020, de autoria do Deputado Estadual
César Pires, que dispõe sobre o tempo máximo de manifestação dos planos
de saúde sobre autorização de procedimentos requisitados para pacientes
com COVID-19. Para todos os Projetos de Lei elencados acima registraram-
se trinta e um votos favoráveis e onze ausências. O Projeto de Lei nº 177/
2020, de autoria do Deputado Neto Evangelista, foi retirado da ordem do
dia a pedido do autor. Na sequência, foram aprovados, em único tuno, com
votação em bloco, os Projetos de Decreto Legislativo de nos: 047 a 073/
2020, de autoria da CCJC, que aprova o pedido de reconhecimento do
estado de calamidade pública para os 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 do Doca Bezerra, Serrano, Passagem Franca, Bela Vista do
Maranhão, Porto Franco e Buritirana. Para fins de controle, registra-se que
estiveram ausentes de todas as votações ocorridas nesta Sessão os (as)
Deputados (as): Carlinhos Florêncio, Ciro Neto, Detinha, Doutor
Leonardo Sá, Doutora Thaíza Hortegal, Edivaldo Holanda, Fernando Pessoa
e Zé Gentil. O Deputado Adelmo Soares esteve ausente na votação do
Projeto de Lei nº 180/2020 e presente nos demais. O Deputado Roberto
Costa esteve presente na votação dos 148 e 180/2020 e ausente nas demais.
Os Deputados Felipe dos Pneus, Vinícius Louro e Wendell Lages estiveram
presentes na votação do Projeto de Lei nº 180 e ausentes nas demais. Nada
mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que
lida e aprovada será devidamente assinada. Sala de Videoconferência do

Palácio Manuel Beckman, Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
em São Luís, 02 de junho de 2020. Deputado Othelino Neto - Presidente.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, Senhora Deputada Cleide Coutinho.
Segundo Secretário, Senhor Deputado Pará Figueiredo.

Às onze horas, conectados à videoconferência os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston,
Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus,
Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Marcos Caldas, Mical
Damasceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto
Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e
Zito Rolim. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presidente
declarou aberta a Sessão Extraordinária, anunciando, em primeiro turno,
votação nominal, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 023/
2019, de autoria do Poder Executivo (Mensagem nº 119/2019), que altera
o artigo 193 da Constituição do Estado do Maranhão. Com parecer
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), esta
PEC foi aprovada com trinta e cinco votos favoráveis e encaminhada ao
segundo turno de votação. Em seguida, com parecer favorável da CCJC,
foram aprovadas em único turno e encaminhadas à promulgação as Medidas
Provisórias nos: 312, 313, 314 e 315/2020, todas de autoria do Poder
Executivo, encaminhadas respectivamente pelas Mensagens nos: 28, 29,
30 e 31/2020. A Medida Provisória nº 312/2020, que autoriza a contratação,
nos termos em que especifica, de 106 (cento e seis) profissionais médicos
selecionados para o Projeto “Mais Médicos” para o Brasil e institui o
“Programa Reembolso” recebeu trinta e quatro votos favoráveis. A Medida
Provisória nº 313/2020, que antecipa para 15 de maio de 2020 o feriado
estadual de 28 de julho, data magna do Estado, ocasião em que se comemora
a adesão do Maranhão à independência do Brasil e dispõe sobre a restrição
temporária da circulação de veículos automotores nas rodovias estaduais e
nas vias públicas localizadas no território dos municípios da ilha do
Maranhão (São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa)
recebeu trinta e três votos favoráveis. A Medida Provisória nº 314/2020,
que estabelece os critérios para aplicação de multa aos bancos que
inobservarem as normas estaduais destinadas à prevenção e contenção da
Covid-19 e violarem os direitos básicos do consumidor de proteção à vida,
saúde e segurança recebeu trinta e dois votos favoráveis e a Medida
Provisória nº 315/2020, que institui a retribuição por reforço voluntário à
Administração Penitenciária (RVAP), parcela indenizatória a ser concedida
aos Servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária -
SEAP nos termos que especifica recebeu trinta votos favoráveis. Em
primeiro e segundo turnos, regime de urgência, com parecer favorável da
CCJC, foi aprovado com trinta e dois votos favoráveis e encaminhado à
sanção governamental, o Projeto de Lei nº 162/20, de autoria do Deputado
Professor Marco Aurélio, que dispõe sobre a vedação da suspensão e/ou
cancelamento dos plano de saúde por falta de pagamento, durante a vigência
do plano de contingência do novo coronavírus (COVID-19) e dá outros
providências. Na sequência, com parecer favorável da CCJC, em uma
votação em bloco, foram aprovados em único turno, com trinta e um votos
favoráveis, os Projetos de Decreto Legislativos de nos 27 a 46, todos de
autoria da CCJC, que aprova o pedido de reconhecimento de Estado de
Calamidade Pública para os municípios de Trizidela do Vale, Carutapera,
Lima Campos, Anapurus, Jenipapo da Vieiras, Bom Jardim, Amapá,
Urbano Santos, Belágua, Bequimão, São Bernardo, Cururupu, Alto Alegre
do Pindaré, Nova Olinda do Maranhão, Barreirinhas, Humberto de
Campos, Sítio Novo, Central do Maranhão, Pindaré-Mirim e Bacuri.
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Submetidos à deliberação da Mesa, foram aprovados em único turno, os
Requerimentos nos: 179/20, de autoria da deputada  Doutora Cleide
Coutinho e do Deputado Adelmo Soares, para que seja enviada Mensagem
de Congratulações ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio
Dino, e ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor  Carlos Lula, como
expressão de gratidão por atenderem à solicitação para a implantação de
leitos de enfermaria e de terapia intensiva, exclusivas para o tratamento da
Covid-19, no Hospital Macrorregional de Caxias e 180/2020 de autoria do
Deputado Roberto Costa, que nos termos que dispõe o Regimento Interno
desta Casa, solicita que seja formalmente oficiada a Secretaria de Estado de
Indústria, Comércio e Energia do Estado do Maranhão- SEINC, para
apresentar a este Poder, cópias dos processos de contratação, pagamento
e execução, com a finalidade de apurar eventual desvio de recursos públicos,
conforme denúncia em veículos da imprensa local. Para fins de controle,
registra-se que estiveram ausentes de todas as votações ocorridas nesta
Sessão, os (as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, César Pires,
Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaíza Hortegal, Neto Evangelista
e Wendell Lages. O Deputado Felipe dos Pneus participou da votação da
PEC nº 23/2019 e esteve ausente nas demais. O Deputado Adelmo Soares
esteve presente na votação da PEC nº 23/2019, das MPs nos 312 e 313/
2020 e ausente das demais. O Deputado Ciro Neto esteve presente em
todas as votações, exceto da MP nº 313/2020 e o Deputado Zé Inácio Lula
esteve presente na votação da PEC nº 23/2019 e das MPs nº 312 e 313/
2020 e ausente nas demais. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi
encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente
assinada. Sala de Videoconferência, do Palácio Manuel Beckman,
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em São Luís, 27 de maio
de 2020. Deputado Othelino Neto - Presidente.

SUBSTITUTIVO AO PrOJETO DE LEI Nº 158 DE 2020

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE
TESTAGEM PERIÓDICA PARA DETECÇÃO DO
VÍRUS SARS-COV-2 EM EMPRESAS COM MAIS
DE VINTE TRABALHADORES NO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Os estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação
de serviços que garantirem a realização de testes em seus funcionários para
detecção do vírus SARS-CoV-2, o novo coronavirus, a cada quinze dias,
não sofrerão restrições em seu funcionamento durante a pandemia de
COVID-19.

§ 1º – Os testes obrigatórios poderão ser dos tipos RT-PCR
(Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction) ou sorológicos.

§ 2º - Estão dispensados da testagem periódica os funcionários
cujo resultado do primeiro teste tenha indicado IgG (imunoglobina G)
positivo e IgM (imunoglobina M) negativo.

§ 3º - Além da testagem periódica, os estabelecimentos comerciais,
industriais e de prestação de serviços deverão monitorar diariamente os
sintomas dos colaboradores através de aferição de temperatura com
utilização de termômetro corporal digital sem toque, além de adotar
procedimentos de higienização e desinfecção dos ambientes, bem como
disponibilizar aos colaboradores os equipamentos de proteção individual
– EPIs ao nível de risco.

Art. 2º - Os funcionários que tiverem resultados positivos deverão
ser afastados de suas atividades por, no mínimo, sete dias, para cumprir o
isolamento.

Parágrafo único – O afastamento de que trata o caput deste
artigo poderá ser prolongado, caso haja recomendação médica.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor quinze dias após a data de sua
publicação, produzindo efeitos enquanto perdurar a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional - ESPII pela
Organização Mundial da Saúde - OMS, em decorrência da Infecção Humana
pela COVID-19 ou os Decretos nº 35.660, de 16 de março de 2020; o
Decreto nº 35.672, de 19 de março de 2020; o Decreto nº 35.677 de 2020

no âmbito do Estado do Maranhão e o Decreto nº 35.714, de 03 de abril de
2020.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PROS

JUSTIFICATIVA

O substitutivo ao Projeto de Lei Ordinária nº 158 de 2020 ora
apresentado a esta Casa, dispõe sobre a obrigatoriedade de testagem
periódica para detecção do vírus SARV-CoV-2 em empresas com mais de
vinte trabalhadores no Estado do Maranhão e dá outras providências,
corrigindo algumas impropriedades do projeto originário.

Sabe-se que o mundo enfrenta uma pandemia da COVID-19, não
há perspectiva para que uma vacina seja descoberta, e isso tem exigido dos
poderes públicos a adoção de medidas muito restritivas para que o impacto
do vírus seja o menor possível, mas, com o decorrer dos meses em
isolamento social, há grande necessidade de que as pessoas retornem
gradativamente às suas atividades. O objetivo fundamental desta proposição
é conseguir que, preservando a saúde pública, se possa justamente recuperar
paulatinamente a vida cotidiana e as atividades econômicas, adotando
medidas que minimizem o risco que representa a pandemia para a saúde da
população e evitando que o Sistema Único de Saúde – SUS colapse.

Explique-se que a dispensa de que trata o art. 1º, § 2º, justifica-se
em virtude do IgG positivo (reagente) e IgM negativo (não reagente)
indicarem  infecção antiga (com meses ou anos) ou que a pessoa foi vacinada
e o organismo teve sucesso na produção de anticorpos.

Ante o exposto e considerando que compete aos Estados,
concorrentemente com a União, legislar sobre a saúde (art. 24, XII da
Constituição Federal e art. 12, II, m da Constituição Estadual), bem como
que a Constituição Federal e a Constituição do Estado do Maranhão
afirmam ser competência concorrente entre os entes legislar sobre relações
de consumo (art. 24, V e art. 12, II, e, respectivamente), conto com o apoio
dos nobríssimos parlamentares para aprovação desta proposição.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS,  REALIZADA AOS 08 DIAS DO MÊS DE JUNHO
DE 2020 ÀS OITO HORAS E TRINTA MINUTOS DE
CONFORMIDADE O QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA nº 1.030, DE 24 DE MARÇO DE 2020, QUE
INSTITUI O SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA POR
VIDEOCONFERÊNCIA.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
Dr. Yglésio-Presidente
Zé Inácio
Fernando Pessoa
Leonardo Sá

CONSTOU DA REUNIÃO A   SEGUINTE PAUTA
PARECER Nº 010/2020  -  Emitido ao Projeto de Lei n 149/

2020, que estabelece as diretrizes para pagamento 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 covid19 no
Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado Felipe dos Pneus
RELATOR: Deputado Dr. Yglésio
DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 011/2020 – Emitido ao Projeto de Lei nº 159/

2020, que institui o Formulário Eletrônico de Avaliação de Riscos
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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.

AUTORIA: Deputada Helena Duailibe
RELATOR: Deputado Dr. Yglésio
DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do

voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  14 de junho de 2020.

Silvana Roberta Amaral Almeida
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS REALIZADA
AOS 09 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2020, ÁS OITO
HORAS E TRINTA MINUTOS, DE CONFORMIDADE O QUE
DISPÕE A RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.030, DE 24 DE
MARÇO DE 2020, QUE INSTITUI O SISTEMA DE
DELIBERAÇÃO REMOTA POR VIDEOCONFERÊNCIA.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
HELENA DUAILIBE – Presidente e Relatora
FELIPE DOS PNEUS
MARCO AURÉLIO
RAFAEL LEITOA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 002/2020 - Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

001/2020, que PROPÕE alienar gratuitamente, mediante doação, imóvel
de propriedade do Estado do Maranhão, ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária- INCRA, para os fins que especifica.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATORA: Deputada HELENA DUAILIBE
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relatora.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 15 de junho de 2020.

LEIBE PRAZERES BARROS
Secretária de Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS,  REALIZADA AOS 07 DIAS DO MÊS DE MAIO  DE
2020 ÀS OITO HORAS E TRINTA MINUTOS DE
CONFORMIDADE O QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 1.030, DE 24 DE MARÇO DE 2020, QUE
INSTITUI O SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA POR
VIDEOCONFERÊNCIA.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
Deputado Dr. Yglésio-Presidente
Deputado Zé Inácio
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Leonardo Sá

CONSTOU DA REUNIÃO A   SEGUINTE PAUTA
PARECER Nº 002/2020   -  Emitido ao Projeto de Lei nº 126

/2020, que dispõe sobre o Boletim de Ocorrência, na Delegacia ‘On

Line’, nos crimes de violência doméstica e familiar contra mulher no
âmbito do Estado do Maranhão, durante o período de duração da
Pandemia da Covid-19.

AUTORIA: Deputado OTHELINO NETO
RELATOR: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 003/2020  -  Emitido ao Projeto de Lei nº 086 /

2020, que dispõe sobre medidas de proteção aos maranhenses durante
o plano de contingência do novo Coronavírus do Governo do Estado
do Maranhão

AUTORIA: Deputado  NETO EVANGELISTA
RELATOR: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 004/2020 -  Emitido ao Projeto de Lei nº 104 /

2020, que dispõe sobre a isenção no pagamento de multa pela rescisão
contratual – cláusula de fidelidade – nos contratos mantidos por
consumidores com empresas de telefonia, tv a cabo, internet e
assemelhadas, durante o período em que for reconhecido a situação de
calamidade pública no Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado   FELIPE DOS PNEUS
RELATOR: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 005 /2020  -  Emitido ao Projeto de Lei nº 111 /

2020, que dispõe sobre a proibição e aplicação de medidas com vistas
ao estado de emergência em vigor, na forma que especifica.

AUTORIA: Deputada  HELENA DUAILIBE
RELATOR: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do

voto do Relator.
 SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  10 de junho de 2020.

Silvana Roberta Amaral Almeida
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE SAÚDE, REALIZADA AOS 07 DIAS DO MÊS DE MAIO  DE
2020 ÀS OITO HORAS E TRINTA MINUTOS DE
CONFORMIDADE O QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 1.030, DE 24 DE MARÇO DE 2020, QUE
INSTITUI O SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA POR
VIDEOCONFERÊNCIA.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
Deputado Ciro Neto– Presidente
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Ariston Sousa
Deputado Adriano
Deputado Vinicius Louro
Deputado Adelmo Soares

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 003/2020 – Emitido ao Projeto de Lei nº 124/

2020, que dispõe sobre o atendimento bancário no Estado do Maranhão
durante o estado de calamidade causado pela pandemia de COVID-19
e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATOR: Deputado  CIRO NETO
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DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos termos

do voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 10 junho de 2020

Valdenise Fernandes Dias
Secretária de Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DE TRABALHO, REALIZADA AOS 08 DIAS DO
MÊS DE  MAIO DO ANO  DE 2020,  ÀS 11 HORAS,  DE
CONFORMIDADE O QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA 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 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 de Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 06 DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE
2020, ÀS 18 HORAS, DE CONFORMIDADE O QUE DISPÕE A
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.030, DE 24 DE MARÇO DE
2020, QUE INSTITUI O SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA
POR VIDEOCONFERÊNCIA.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
DEPUTADO RICARDO RIOS – PRESIDENTE
DEPUTADO RAFAEL LEITOA
DEPUTADO RILDO AMARAL
DEPUTADO CÉSAR PIRES
DEPUTADO ZÉ INÁCIO
DEPUTADO WENDELL LAGES

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  Nº 288/2020 – Emitido  á MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 311, de 24 de abril de 2020, que “Altera a Lei nº 11.251, de 1º de

abril de 2020, que isenta do pagamento do Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS,
até 31 de julho de 2020, as operações internas e de importação do
exterior com as mercadorias que especifica destinadas à prevenção da
COVID-19, infecção humana causada pelo novo Coronavírus (SARS-
CoV-2).

AUTORIA: Poder Executivo
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 287/2020 –  Emitido ao Projeto de Decreto

Legislativo nº 013/2020, que  Aprova o pedido de reconhecimento do
Estado de calamidade pública no Município de Formosa da Serra Negra

AUTORIA: Oriundo da Comissão de Constituição Justiça e
Cidadania

RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 286/2020 –  Emitido ao Projeto de Decreto

Legislativo nº 012/2020, que Aprova o pedido de reconhecimento do
Estado de calamidade pública no Município de Tutóia.

AUTORIA: Oriundo da Comissão de Constituição Justiça e
Cidadania

RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 285/2020 –  Emitido ao Projeto de Decreto

Legislativo nº 011/2020, que Aprova o pedido de reconhecimento do
Estado de calamidade pública no Município de Presidente Dutra

AUTORIA: Oriundo da Comissão de Constituição Justiça e
Cidadania

RELATORIA:  Deputado RILDO AMARAL
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 284/2020- Emitido ao Projeto de Decreto

Legislativo nº 010/2020, que aprova o pedido de reconhecimento do
Estado de calamidade pública no Município de Mirinzal.

AUTORIA: Oriundo da Comissão de Constituição Justiça e
Cidadania

RELATORIA:  Deputado RILDO AMARAL
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 283/2020- Emitido ao Projeto de Decreto

Legislativo nº 009/2020, que Aprova o pedido de reconhecimento do
Estado de calamidade pública no Município de Santa Helena.

AUTORIA: Oriundo da Comissão de Constituição Justiça e
Cidadania

RELATORIA:  Deputado RILDO AMARAL
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 282/2020- Emitido ao Projeto de Decreto

Legislativo nº 008/2020, que Aprova o pedido de reconhecimento do
Estado de calamidade pública no Município de Caxias.

AUTORIA: Oriundo da Comissão de Constituição Justiça e
Cidadania

RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 281/2020- Emitido ao Projeto de Lei nº 100/

2020, que dispõe sobre a suspenção do desconto salarial de empregados
públicos e aposentados pelo Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
e dá outras providencias.

AUTORIA:DOS SENHORES DEPUTADOS HELENA
DUAILIBE E ADRIANO
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RELATORIA:  Deputado  RILDO AMARAL
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, com acolhimento

da Emenda nº 001/2020, de autoria do Senhor Deputado César Pires,
nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 279/2020- Emitido ao Projeto de Lei nº 124/
2020, que dispõe sobre o atendimento bancário no Estado do Maranhão
durante o estado de calamidade causado pela pandemia de COVID-19
e dá outras providências

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA:  Deputado RILDO AMARAL
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 278/2020- Emitido ao Projeto de Lei nº 126/

2020, que dispõe sobre o Boletim de Ocorrência, na Delegacia ‘On
Line’, nos crimes de violência doméstica e familiar contra mulher no
âmbito do Estado do Maranhão, durante o período de duração da
Pandemia da Covid-19.

AUTORIA: Deputado OTHELINO NETO
RELATORIA:  Deputado RILDO AMARAL
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 277/2020- Emitido ao Projeto de Lei 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 RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 275/2020- Emitido ao Projeto de Lei nº 111/

2020, que dispõe sobre a proibição e aplicação de medidas com vistas
ao estado de emergência em vigor, na forma que especifica.

AUTORIA: Deputada HELENA DUAILIBE
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 274/2020- Emitido ao Projeto de Lei nº 104/

2020, que dispõe sobre a isenção no pagamento de multa pela rescisão
contratual – cláusula de fidelidade – nos contratos mantidos por
consumidores com empresas de telefonia, tv a cabo, internet e
assemelhadas, durante o período em que for reconhecido a situação de
calamidade pública no Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado FELIPE DOS PNEUS
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 273/2020- Emitido ao Projeto de Lei nº 099/

2020, que dispõe sobre as diretrizes para o enfrentamento do estado
de Calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19/
coronavírus, no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA:  Deputado RILDO AMARAL
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 272/2020- Emitido ao Projeto de Lei nº 086/

2020, que dispõe sobre medidas de proteção aos maranhenses durante
o plano de contingência do novo Coronavírus do Governo do Estado
do Maranhão.

AUTORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 271/2020- Emitido ao Projeto de Lei nº 081/

2020, que suspende os prazos relativos aos concursos públicos, em
razão da pandemia do covid-19 (coronavírus).

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 267/2020- Emitido ao Projeto de Decreto

Legislativo nº 007/2020, que Aprova o pedido de reconhecimento do
Estado de calamidade pública no Município de Balsas.

AUTORIA: Oriundo da Comissão de Constituição Justiça e
Cidadania

RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  10 de junho  de 2020.

NADJA FERREIRA DA SILVA
Secretária da Comissão, em exercício

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM
CONJUNTO COM AS COMISSÕES DE DIREITOS HUMANOS
E DAS MINORIAS E COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA,
DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA , REALIZADA AOS 27
DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2020, ÀS 18 HORAS, DE
CONFORMIDADE O QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 1.030, DE 24 DE MARÇO DE 2020, QUE
INSTITUI O SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA POR
VIDEOCONFERÊNCIA.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
DEPUTADO RICARDO RIOS – PRESIDENTE
DEPUTADO RAFAEL LEITOA
DEPUTADO RILDO AMARAL
DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO
DEPUTADO ARISTON SOUSA
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA
DEPUTADO VINICIUS LOURO
DEPUTADO WENDELL LAGES
DEPUTADO FERNANDO PESSOA
DEPUTADO FÁBIO MACÊDO
DEPUTADO RIGO TELES
DEPUTADO LEONARDO SÁ
DEPUTADO ADELMO SOARES
DEPUTADO HÉLIO SOARES
DEPUTADA MICAL DAMASCENO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  Nº 269/2020 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

088/2020  - que dispõe sobre a redução proporcional das mensalidades
da rede privada de ensino durante o plano de contingência do novo
coronavírus da Secretaria de Estado de Saúde.

AUTORIA: Deputado RILDO AMARAL
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por MAIORIA, nos termos do voto

do Relator, contra o voto da Senhora Deputada Mical Damasceno
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  10 de junho  de 2020.

NADJA FERREIRA DA SILVA
Secretária da Comissão, em exercício
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