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MENSAGEM N° 049/2020

São Luís, 18 de junho de 2020.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados
e das Senhoras Deputadas a presente Proposta de Emenda Constitucional
que altera a Constituição do Estado do Maranhão para dispor sobre o
Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher.

A Constituição Federal, em seu art. 226, caput e § 8°, dispõe que
a família tem especial proteção do Estado, que deverá assegurar a assistência
necessária a cada um de seus integrantes, criando mecanismos que coíbam
a violência no âmbito de suas relações. No mesmo sentido, o art. 251 da
Constituição do Estado do Maranhão.

Em âmbito nacional, a Lei n° 11.340, de 7 de agosto de 2006,
também denominada Lei Maria da Penha, estabelece mecanismos para
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, em
consonância com a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir,
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e demais tratados
internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil acerca da
matéria.

Nos termos do art. 3° do referido diploma normativo, às mulheres
devem ser asseguradas as condições para o exercício efetivo dos direitos à
vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia,
ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade,
à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Desse modo, por meio da Emenda Constitucional n” 74, de 1° de
dezembro de 2016, foi instituído o Fundo Estadual de Enfrentamento à
Violência Contra a Mulher, que se destina a financiar as ações da Política
Estadual de Enfrentamento à Violência contra. as Mulheres.

O Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher
é atualmente regulamentado pela Lei Complementar n° 209, de 30 de abril
de 2018, que seus destina seus recursos para financiar, dentre outras
atividades, a implantação, reforma, manutenção, ampliação e aprimoramento
dos serviços e equipamentos previstos na Política Estadual de
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, bem como formação,
aperfeiçoamento e especialização dos serviços de garantia de direitos e
assistência às mulheres em situação de violência.

De acordo com o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado do Maranhão, o Fundo Estadual
de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher tem vigência até o ano de
2020.

Não obstante, considerando que a proteção da mulher e a promoção
da igualdade substancial no âmbito doméstico e relações familiares devem
ser constantes, a presente Proposta de Emenda Constitucional tem por
finalidade alterar as disposições da Constituição do Estado do Maranhão
a fim de permitir que o Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência
Contra a Mulher vigore por tempo indeterminado e, por conseguinte,
assegure, em caráter permanente, condições para o efetivo exercício de
direitos fundamentais por parte das mulheres.

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N.º 004/2020

Altera a Constituição do Estado do Maranhão para
dispor sobre o Fundo Estadual de Enfrentamento à
Violência Contra a Mulher.

Art. 1º O texto da Constituição do Estado do Maranhão passa a
vigorar acrescido do art. 275-B, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 275-B. Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo
Estadual, o Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência
Contra a Mulher, a ser regulado por Lei, destinado a financiar
as ações da Política Estadual de Enfrentamento à Violência
contra as Mulheres. “ (NR).

Art. 2º Ficam revogados o caput e o parágrafo único do art. 60 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado do Maranhão.

Art. 30 Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua
publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 228 / 2020

DISPÕE SOBRE A DESBUROCRATIZAÇÃO PARA
A RETOMADA DA ATIVIDADE ECONÔMICA NO
PÓS PANDEMIA DE COVID-19 NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO RESOLVE:

Art. 1 - Ficam dispensadas de quaisquer atos públicos, licenças e
alvarás as atividades econômicas de baixo ou médio risco desenvolvidas no
âmbito do Estado do Maranhão.

Parágrafo único: Para efeitos do disposto no caput do artigo1º,
consideram-se de baixo ou médio risco a atividade que seja:

I - Desempenhada em edificações com o máximo de 200 m2
(duzentos metros quadrados);

II - Desempenhada em edificações com, no máximo, 03 (três)
pavimentos;

III- Desempenhada em local sem subsolo com uso distinto de
estacionamento;

III - Que não possuam gás GLP em quantidade superior a 190
kg(cento e noventa quilos);

IV- Que não possuam líquido inflamável ou combustível acima de
1000 l (mil litros);

V- Que reúnam em suas dependências o máximo de 100 (cem)
pessoas;

VI- Com ruído sonoro que, fora do estabelecimento, não ultrapasse
o limite de 55 (cinqüenta e cinco) decibéis;

VII- Toda atividade econômica que, não se enquadrando nos
requisitos anteriores, não sejam enquadrados como de alto risco em outra
norma legal.

Art. 2 - Os estabelecimentos que possuírem, em suas dependências,
gás GLP em qualquer quantidade deverão manter extintores de incêndio
dentro da validade, na proporção mínima de 1 (um) extintor a cada 100m2
(cem metros quadrados) ou 1 (um) extintor em cada pavimento.

Art. 3 - Os estabelecimentos que fazem manuseio e comercialização
de qualquer tipo de alimento deverão realizar com a frequência mínima de
3 (três) meses a dedetização do ambiente contra insetos e roedores.

Art. 4 - A presente Lei não desobriga a empresa a manter ativa sua
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica –CNPJ e de recolher os
impostos conforme legislação vigente

Art. 5 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

WENDELL LAGES
Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA

É sabido que é incontável o número de atos que antecedem a
instalação de uma empresa na iniciativa privada. Muitas vezes o conjunto
destes atos, constituídos por licenças e alvarás, dentre outros, são
necessários para a abertura da atividade econômica, bem como perduram
até momentos posteriores a implantação.

Tudo isso forma a tão temida burocracia que emperra a dificulta a
iniciativa privada de desempenhar atividade econômica, tão importante ao
desenvolvimento econômico e social de toda a sociedade.

Tal fato se agrava quando ocorre neste período de pandemia onde
toda a iniciativa privada já sofre efeitos gravíssimos, razão pela qual
propomos o presente projeto de lei, com a intenção de estimular, ou
melhor, retirar os entraves para que novas empresas possam abrir suas
portas e iniciar suas atividades.

Outra aspecto importante é que o excesso de burocracia acaba por
trazer como efeito o elevado número de empresas que se mantem
funcionando em situação de informalidade ou ilegalidade, muitas vezes
por se verem impedidas de esgotar o tanto de imposições que lhe são
impostas.

Assim, ao contrário do que pode aparentar inicialmente, tal
proposição na verdade vai trazer um estado de legalidade e segurança ao
empresário que poderá, com o fim do excesso de burocracia, desempenhar
sua atividade de forma legal, dentro dos ditames exigidos pelo Poder Público.

Assim, em razão do exposto é que trazemos a presente proposição
e contamos com o voto dos Nobres Parlamentares para aprovação e para
que possamos estimular a abertura de novas empresas, geração de empregos
e desenvolvimento do nosso Estado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 034 / 2020

CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO
LEGISLATIVO MANUEL BECKMAN AO
DEPUTADO ZÉ GENTIL, EM HOMENAGEM
POST MORTEM.

Art. 1º - Fica concedida, in memoriam, a Medalha do Mérito
Legislativo “Manuel Beckman” ao Deputado Estadual Zé Gentil.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 15 de junho de
2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

José Gentil Rosa, mais conhecido como Zé Gentil, era empresário.
Nasceu no dia 18 de maio de 1940, na cidade de Caxias (MA).  Zé Gentil
já exerceu cargos públicos onde trabalhou muito pelas causas de interesse
da população. Ele já foi secretário municipal, vereador de Caxias e deputado
estadual por três mandatos. Foi também um dos parlamentares que
elaboraram a atual Constituição do Estado do Maranhão, promulgada em
5 de outubro de 1989.

Por ter consolidado uma trajetória de muita atitude, firmeza e
experiência de vida, popularizou-se entre o povo maranhense a expressão:
“o Zé Gentil não morre e nem fica pobre”, fazendo referência ao fato de ele
já ter sofrido vários acidentes, inclusive um de avião e outro de trem. Após
decidir se afastar da política, com a eleição do filho Fábio Gentil
(Republicanos) para a Prefeitura de Caxias, numa eleição simbólica, com
características plebiscitárias, Zé decidiu que era chegado o momento de
retornar à atividade que tão bem exerce, submetendo-se novamente ao
crivo popular.

Anunciando que entraria na disputa eleitoral pelo cargo de deputado
estadual, Zé Gentil alegrou muito aqueles que já conhecem seu estilo de
trabalho, sempre empenhado e firme na defesa do Maranhão. Nas eleições
de 7 de outubro de 2018, foi eleito deputado estadual pelo Republicanos
Maranhão com 62.364 votos.

Com pesar, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
recebeu, dia 15 de junho de 2020, a notícia de seu falecimento, em decorrência
de complicações causadas pela COVID-19. Por isso, propõe-se que esta
Casa, em nome de todos os deputados e não somente do autor desta
proposição, homenageie um político maranhense que sempre serviu aos
cidadãos deste Estado. Considerando que o art. 139, a, do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão dispõe sobre a
concessão da Medalha de Mérito Legislativo Manuel Beckman, aos
cidadãos que contribuíram para o desenvolvimento do Maranhão ou do
Brasil, pelos seus méritos especiais, ou ainda aos que proporcionarem
algum feito considerado notório e forem considerados merecedores do
recebimento da comenda, a trajetória de vida do Deputado Zé Gentil
justifica a honraria. Ante o exposto, solicitamos aos nobres pares a
aprovação desta matéria

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 035 / 2020

Concede a Medalha de Mérito Legislativo “Nagib
Haickel” à José Ribamar Lauande Fonseca.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º - É concedida a Medalha de Mérito Legislativo “Nagib

Haickel” a José Ribamar Lauande Fonseca.
Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de

sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de Junho

de 2020. - Wendell Lages - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

José Ribamar Lauande Fonseca, nasceu de origem humilde, foi
lavrador, padeiro, pescador, vendedor de cana e tabelião.  No período de
1971 a 1972 foi eleito a vereador exercendo o cargo de Presidente da
Câmara Municipal, já no ano de 1977 assumiu a Prefeitura Municipal de
Itapecuru Mirim e permaneceu no cargo até 1982 e em 1983 assumiu o
cargo de Deputado Estadual na Assembleia Legislativa. Estava iniciando
um período em que Itapecuru viveu uma verdadeira revolução, com
grandiosos avanços que continuam a refletir geração em geração.

Itapecuru-Mirim ganhou verdadeiras obras grandes, como o prédio
da Câmara Municipal, o Fórum Raimundo Públio Bandeira de Melo, o
estádio Rodolfão, o bairro das Malvinas e bairro da Rodoviária, Hospital
Regional Adélia Matos, Terminal Rodoviário do Entroncamento, Estrada
do Tingidor, entre outras. José Lauande também participou da luta pela
emancipação da cidade de Miranda do Norte.

O ex-vereador, ex-prefeito, ex-deputado estadual credita o sucesso
de sua carreira política à sua esposa Adélia Matos Fonseca e com ela
construiu uma família. Hoje é pai de 3 (três) filhos: Alessandra, Maria
Lúcia e Giorgionni (Promotor de Justiça do Estado do Maranhão), com
confiança e um coração que sempre viveu e vive para servir. É notável que
o trabalho dele ainda é visto, e por onde se passa há a consciência de que
suas gestões foram fundamentais para que a cidade atingisse e almejasse o
progresso, sendo um alicerce para os avanços posteriores.

José Ribamar Lauande Fonseca, é merecedor pelo seu relevante
trabalho prestado à sociedade Itapecuruense e um amante incondicional da
sua terra natal.

WENDELL LAGES
Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 210 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a
Mesa, seja encaminhado expediente AO GOVERNADOR DO ESTADO
DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO, para que EXPLIQUE AS RAZÕES
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PELAS QUAIS DESTINOU MAIS DE R$ 1 MILHÃO À
ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO NORDESTE.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de junho de 2020. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 211 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvido
o Plenário, seja expedida a convocação do Sr. Rui Costa dos Santos,
Presidente do Consórcio Nordeste e Governador do Estado da Bahia, e do
Sr. Carlos Eduardo Gabas, Secretário Executivo do Consórcio Nordeste,
com a finalidade de que prestem esclarecimentos aos parlamentares
maranhenses sobre as denúncias de fraudes na aquisição dos 30 (trinta)
respiradores pelo Estado do Maranhão através de contrato de rateio com
o Consórcio Nordeste.

Nós, deputados signatários, representantes da Comissão
Parlamentar Interestadual de Acompanhamento do Consórcio Nordeste,
entendemos que a convocação das autoridades é essencial para que os
parlamentares maranhenses possam questionar, em uma reunião online, a
atuação da autarquia regional na aquisição dos respiradores. A contratação
feita pelo Consórcio Nordeste já é investigada por suspeita de fraude pela
Polícia Civil da Bahia (Operação Ragnarok) e necessita que seus líderes
esclareçam as irregularidades apontadas nas investigações.

A atipicidade da convocação é notável, uma vez que se tratam de
autoridades regionais, contudo, há viabilidade jurídica da convocação do
Presidente do Consórcio Nordeste e do Secretário Executivo, pois o Estado
do Maranhão é participante do Consórcio, nos termos da Lei Estadual nº
11.022/2019, razão pela qual se revela cabível a aplicação, por analogia, do
mecanismo regimental de convocação de Secretário de Estado, disposto no
art. 27, IV c/c art. 163, VI, ambos do Regimento Interno e com fulcro no
art. 32, §2º, IV e no art. 33, todos da Constituição do Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 16 de junho de 2020. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual – PSDB MA

REQUERIMENTO N° 212 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja enviada
MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento do Deputado
Estadual José Gentil Rosa, externando o mais profundo sentimento de
Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 15 de junho do corrente ano.

Deputado Nagib Haickel, em 15 de junho de 2020. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 213 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, após a apreciação
da Mesa, seja consignada nos Anais da Casa mensagem de pesar pelo
falecimento de MARIA AMELIA GERUDE, ex-atleta da seleção brasileira
de Handebol e esposa do cantor e compositor Gerude, ocorrido na data de
17 de junho, em São Luís – MA.

Demais disso, requeiro sejam enviadas mensagens de condolências
aos familiares enlutados, nas pessoas do cantor e compositor Gerude, seu
esposo, João e Joana, seus filhos, demais familiares e amigos.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 18 de junho de 2020. – ADRIANO – Deputado
Estadual - PV

REQUERIMENTO Nº 214/2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido o
Plenário, seja incluído na ordem do dia para discussão e votação em regime
de urgência, o PROJETO DE LEI NÚMERO 171/120, de minha autoria.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 15 de junho de 2020. - HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

INDICAÇÃO Nº 770 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeremos a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Prefeito Municipal de São Luis, o Sr. EDIVALDO HOLANDA
JUNIOR, ao Secretário Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT),
o Sr. ISRAEL PETHROS, e ao Presidente do Sindicato das Empresas
de Transporte de Passageiros de São Luis, o Sr. JOSÉ GILSON
CALDAS NETO, solicitando que o transporte público de São Luis opere
com a integralidade de sua frota.

A proposição se justifica em razão de inspeção in loco realizada
em 17 de junho de 2020, em que se constatou diversos ônibus lotados,
impedindo o distanciamento social, uma das mais importantes medidas de
prevenção de contágio da COVID-19 e disseminação do Coronavírus.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 17 de junho de 2020. - DUARTE JÚNIOR - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 771 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao excelentíssimo senhor GOVERNADOR DO
ESTADO, FLÁVIO DINO, solicitando que adotem providências a fim
de QUE O PODER EXECUTIVO SE ABSTENHA DE REALIZAR
QUAISQUER NOVAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, INSUMOS,
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS OU OPERAÇÕES ATRAVÉS DO
CONSÓRCIO NORDESTE.

Como se constatou em diversas investigações realizadas, as
aquisições de respiradores através do Consórcio Nordeste se revelaram
inábeis, inefetivas e improdutivas, gerando diversos prejuízos financeiros
e sociais ao estado do Maranhão. Além disso, as aquisições estão sendo
investigadas pelos órgãos competentes por conta de denúncias de fraudes
e de corrupção, o que demonstra a inexistência de confiança na gestão do
consórcio.

Dois contratos de compra de ventiladores pulmonares realizados
pelo grupo estão sendo investigados por suspeitas de corrupção pela
Polícia Civil da Bahia (Operação Ragnarok) e o Ministério Público Federal.
Depois das denúncias, a compra foi suspensa pelo próprio Consórcio.

Em Pernambuco, o Tribunal de Contas (TCE/PE) emitiu um Alerta
de Responsabilização ao Secretário de Saúde do Estado, para que sejam
tomadas providências no sentido de evitar possíveis futuros prejuízos aos
cofres públicos decorrentes da compra, via contratos de rateio, de 110
ventiladores pulmonares junto ao Consórcio Interestadual de
Desenvolvimento Sustentável do Nordeste.

Deste modo, é prudente que o Governo do Estado suspensa
qualquer aquisição ou operação através do Consórcio Nordeste, visto que
as denúncias de malversação de dinheiro público são gritantes, e assim tal
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medida configura-se essencial para proteção do erário, da probidade
administrativa, e da saúde pública do Maranhão.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 772 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO
EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR
FLÁVIO DINO, BEM COMO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA (SINFRA) CLAYTON NOLETO, no sentido de
viabilizar REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LIGA NO
MUNICÍPIO DE PINHEIRO, considerando que o espaço necessita de
um projeto de revitalização para proporcionar a população um espaço
educativo e cultural, criando assim um espaço de integração social e acesso
mais democrático da população ao lazer. Sabemos que grande maioria da
população não possui condições financeiras de desfrutar de espaços de
lazer pagos. Dessa maneira, o poder público, através de políticas de lazer,
deve criar novos equipamentos e espaços e revitalizar os antigos. Assim,
a população em geral poderá ter maior disponibilidade de acesso às
atividades de lazer.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Beckman”, em São Luís, 15 de junho de 2020. - DR.LEORNARDO SÁ -
DEP.ESTADUAL-PL

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

INDICAÇÃO Nº 773 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO
EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR
FLÁVIO DINO, BEM COMO, AO SECRETÁRIO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES), SENHOR MÁRCIO
HONAISER, no sentido de viabilizar a destinação de UM CAMINHÃO
DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) PARA O
MUNICÍPIO DE PINHEIRO, considerando que o veículo irá auxiliar na
comercialização de produtos de agricultores familiares locais. O PAA tem
a finalidade de promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura
familiar. Para isso, o programa compra alimentos produzidos pela agricultura
familiar e os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e
nutricional e àquelas atendidas pela rede socioassistencial, pelos
equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede
pública e filantrópica de ensino.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Beckman”, em São Luís , 15 de junho de 2020. - DR.LEORNARDO SÁ
- DEP.ESTADUAL-PL

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

INDICAÇÃO Nº 774 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício a Excelentíssima Senhor Governador Flavio

Dino, solicitando a instalação de um Hospital de Campanha com 10 UTI,
na cidade de Barra do Corda.

A presente indicação justifica-se pela necessidade urgente de reforçar
o atendimento ao sistema de saúde do município, pois, não possui Hospitais
com UTIs disponíveis para atender pacientes de Covid-19. Atualmente,
Barra do Corda já possui quase 1500 casos detectados com 12 mortes
registradas. Fato que, demonstra que a curva de crescimento da pandemia
continua em crescimento, demonstrando um elevando o nível de risco para
a população de Barra do Corda. Assim, é preciso ampliar o acesso e
intensificar a eficiência do atendimento aos pacientes de covid-19 neste
município.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO MARANHÃO, 18 de junho de 2020. -  RIGO TELES -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 775 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão Flávio Dino e ao Secretário de Estado da Cultura
Anderson Lindoso, solicitando providências no sentido de contratar grupos
de brincadeiras que fazem parte do período de São João tais  como:  bumba
meu boi, cacuriá, tambor de crioula, quadrilhas e outros para se apresentarem
por meio das redes sociais (lives).

As brincadeiras do período junino fazem parte da cultura
maranhense e neste ano, os festejos estão prejudicados em razão das
restrições impostas pela pandemia do COVID 19.

A Secretaria de Estado de Cultura definirá as datas das
apresentações bem como a sua posterior divulgação nas midias.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 18 de junho de 2020. - HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

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

INDICAÇÃO Nº 776 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador
Flávio Dino, bem como ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança,
Dr. Jefferson Portela, solicitando a instalação do Plantão Central no 21º
Distrito do Araçagi,  objetivando, assim, o atendimento, além dos moradores
no referido bairro, também da Raposa, Paço do Lumiar e demais localidades
do Município de São José de Ribamar.

Também é importante destacar a movimentação dos turistas nas
áreas litorâneas da Região Metropolitana da Grande São Luís,
principalmente na Raposa e São José de Ribamar, além da Capital, o que
justifica plenamente a instalação do Plantão Central, conforme acima
mencionado.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 15 de junho de 2020.- HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO – MA

OFÍCIO Nº 27/2020/PMBB

Buriti Bravo - MA, 15 de maio de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, 7200, Calhau
65074-290 São Luís - MA
Assunto: Decreto Estado de Emergência Município de Buriti Bravo - MA

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando em anexo, Decreto Municipal Nº 004/
2020, que declarou situação de emergência no Município de Buriti Bravo
- MA, em decorrência da Pandemia causada pelo novo coronavirus (COVID
- 19) e dá outras providências, para fins de reconhecimento, nos termos
impostos pelo art. 65 da Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000
(LRF)

Desta forma, esperamos que seja acolhido o pedido do devido
reconhecimento.

Atenciosamente,

Cid Pereira da Costa
Prefeito Municipal

DECRETO N° 004 DE 20 DE MARÇO DE 2020.

ESTABELECE MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA
PARA PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS POR
CONTA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS
(COVID-19) E PELO AUMENTO NO NÚMERO
DE INFECÇÕES PELO VÍRUS H1N1, NO ÂMBITO
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E
INDIRETA DO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art.
52, inciso VIII da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação,
na forma do artigo 196 da Constituição da República;

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS)
declarou, em 11 de março de 2020, que a disseminação comunitária do
COVID-19 em todos os Continentes caracteriza pandemia;

CONSIDERANDO a ampla velocidade do supracitado vírus em
gerar pacientes graves, levando o sistema de saúde a receber uma demanda
muito acima de sua capacidade de atendimento adequado;

CONSIDERANDO a manifestação do vírus em outros países e
o aumento abrupto dos casos no Brasil;

CONSIDERANDO a suspensão dos eventos coletivos em todo
o mundo;

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

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

CONSIDERANDO o Decreto do Estado do Maranhão  n° 35.672
de 19 de março de 2020;

CONSIDERANDO o art. 268 do Código Penal - CPP - Decreto
Lei nº 3.689 de 03 de outubro de 1941;

CONSIDERANDO o contido na Lei Federal nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos
à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município de
Buriti Bravo- MA;

CONSIDERANDO o pedido da Organização Mundial de Saúde
para que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia do
novo coronavírus,

DECRETA
Art. 1º - Fica declarada Situação de Emergência no Município de

Buriti Bravo  em decorrência da Pandemia causada por infecção humana
pelo novo coronavírus (COVID-19), e o aumento no número de infecções
pelo vírus H1N1, e das  outras providências;

Art. 2º Fica criado no âmbito municipal para prevenção,
enfrentamento e operações emergenciais o Comitê Municipal de Prevenção
e Enfrentamento do COVID-19, no qual serão monitorados os casos
suspeitos da doença e desenvolvidas as novas estratégias para o
enfrentamento da mesma.

Parágrafo único. Os membros do Comitê mencionado no caput
deste artigo serão nomeados por Portaria do Prefeito de Buriti Bravo;

Art. 3º Como medidas individuais recomenda-se que pacientes
com sintomas respiratórios fiquem restritos ao domicílio e que pessoas
idosas e pacientes de doenças crônicas,  bem como crianças  evitem sua
circulação em ambientes com aglomeração de pessoas.

Parágrafo único. Todos os casos suspeitos de infecção do novo
coronavírus deverão ser imediatamente notificados às autoridades de saúde
municipal visando o acompanhamento e a manutenção de dados essenciais
à identificação de pessoas com risco ou efetivamente infectadas, com a
finalidade principal de adotar as medidas terapêuticas necessárias e evitar
a sua propagação.

Art. 4º - Ficam suspensas:
I - o expediente na Prefeitura municipal, até o dia 31 de março de

2020, incluindo o atendimento ao público com exceção dos serviços da
área de saúde e limpeza pública;

II - as comemorações relativas a aniversários, data, comemorativas
e demais eventos comemorativos públicos da cidade;

III - as aulas nas escolas públicas municipais e particulares, até o
dia 31 de março de 2020;

IV -  os serviços de transporte escolar;
V - a circulação de veículos de transporte coletivo que fazem

linhas para outros municípios;
VI - – Proibição de entrada no município de ônibus de  turismo

(clandestinos) vindo de outras cidades do País;
 VII – a entrada de novos hóspedes no setor hoteleiro e pousadas;
VIII – atividades coletivas  com idosos e grupo de risco incluindo

crianças;
IX -  as atividades e os serviços públicos não essenciais, no âmbito

municipal, que não puderem ser realizados por meio digital ou mediante
trabalho remoto;

X -  Ficam suspensos, a partir de 20 de março até o dia 31 de
março de 2020,  as atividades e os serviços privados não essenciais, a
exemplo de academias,   as atividades esportivas, culturais e de lazer,
prestadas, desenvolvidas ou oferecidas pela iniciativa privada , bem como
pela Administração Municipal à população.

§ 1º - Os restaurantes, bares e similares deverão assegurar distância
mínima de 02(dois) metros entre as mesas existentes nos estabelecimentos;

§ 2º - Recomenda aos restaurantes, e o comércio em geral, que seja
adotado o expediente nos seguintes horários das 08h00min, às 16h00 min,
para evitar o fluxo de pessoas nas ruas;

§ 3º - Consideram-se serviços privados essenciais:
I - tratamento e abastecimento de água;
II - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, gás e

combustíveis;
III - assistência médica e hospitalar;
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IV - distribuição e comercialização de medicamentos e gêneros

alimentícios, tais como farmácias, supermercados, mercados, mercearias,
padarias;

V - funerários;
VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;
VII - telecomunicações;
VIII - processamento de dados ligados a serviços essenciais;
IX - segurança privada; e
X - imprensa.
§ 4º - No âmbito do Poder Executivo Municipal, consideram-se

serviços públicos essenciais às atividades finalísticas da:
I - Guarda municipal;
II - Secretaria Municipal de Saúde; e
III - Secretaria de Obras;
Art. 5º - Ficam suspensos, em todo território do Município de

Buriti Bravo,  até o dia 31 de março, eventos e reuniões de qualquer
natureza, de caráter público ou privado, incluídas excursões, cursos
presenciais, missas e cultos religiosos.

§ 1º - Ficam suspensos os serviços de atendimento coletivo, serviços
de convivência e fortalecimento de vínculos, plenárias e reuniões, grupos
de convivência de idosos, grupo de mulheres, oficinas e reuniões ampliadas
e passeios, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social.

§ 2º - Os ginásios poliesportivos devem ser mantidos fechados
até determinação em contrário.

§ 3º - Excetua-se da limitação prevista neste artigo as reuniões
organizadas para divulgação e orientação de medidas de combate ao contágio
do COVID-19, observados rígidos critérios de higiene.

Art. 6º - Em conformidade ao Decreto Estadual estão suspensas
por 15 (quinze) dias as aulas, na rede municipal de ensino de Buriti Bravo,
a partir do dia 20 de março de 2020, sendo que os pais poderão manter
seus filhos em casa a partir desta data e terão as faltas abonadas, sem
prejuízo da manutenção do calendário recomendado pelo Ministério da
Educação, nas unidades da rede pública e privada de ensino, incluindo
educação infantil, ensino fundamental, nível médio, EJA – educação de
jovens e adultos, sendo os primeiros 15 (quinze) dias correspondem à
antecipação do recesso escolar do mês de julho.

§ 1º - Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário
escolar serão estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação do
Município de Buriti Bravo, após o retorno das aulas.

§ 2º - Os serviços de transporte escolar também ficarão suspensos
pelo mesmo período.

Art. 7º - Em face da necessidade de orientar, prevenir e do próprio
dever de controle da saúde pública, recomenda-se:

I - evitar contato próximo com pessoas com infecções respiratórias
agudas;

II - lavar frequentemente as mãos, especialmente após contato
direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente e antes de se alimentar;

III - usar lenço descartável para higiene nasal e descartá-lo
imediatamente, cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir;

IV - evitar tocar nas mucosas dos olhos, nariz e boca, higienizar as
mãos após tossir, espirrar ou higienizar o nariz;

V - não compartilhar alimentos, cigarros,  objetos de uso pessoal,
como toalhas, talheres, pratos, copos, garrafas, independente de casos
suspeitos ou pessoas em isolamento domiciliar;

VI - manter os ambientes bem ventilados e toda e qualquer
recomendação que previna ou evite a disseminação da doença COVID-19.

Art. 8º - O uso de bebedouros de pressão deve observar os seguintes
critérios:

I - Lacrar as torneiras a jato que permitem a ingestão de água
diretamente dos bebedouros, de forma que se evite o contato da boca do
usuário com o equipamento;

II - Garantir que o usuário não beba água diretamente do bebedouro,
para evitar contato da boca com a haste (torneira) do bebedouro;

III - Caso não seja possível lacrar ou remover o sistema de torneiras
com jato de água, o bebedouro deverá ser substituído por equipamento
que possibilite retirada de água apenas em copos descartáveis ou recipientes
de uso individual;

IV - Caso o estabelecimento possua implantado em sua rotina a
utilização de utensílios permanentes (canecas, copos, etc.), estes deverão

ser de uso exclusivo de cada usuário, devendo ser higienizados
rigorosamente;

V - Higienizar frequentemente os bebedouros.
Art. 9º - Ficam suspensas, a partir desta data, a concessão de

férias e licenças, quando possível, dos servidores da Secretaria Municipal
de Saúde.

Art. 10 - Qualquer pessoa que tenha se ausentado do Município,
ou que esteja, por algum motivo em Buriti Bravo  e que tenha vindo de
locais de reconhecida confirmação de casos de COVID-19, ou H1N1,
assim como aqueles que estejam em vias de retorno na mesma situação ou,
ainda, que tenham retornado nos últimos 05 (cinco) dias a contar da data
deste Decreto, nas mesmas condições acima, aplica-se as seguintes regras:

I - os que apresentem sintomas (sintomáticos) de contaminação
pelo COVID-19 deverão ser afastados do trabalho, sem prejuízo de sua
remuneração e da efetividade, pelo período mínimo de quatorze dias ou
conforme determinação médica;

II - os que não apresentem sintomas (assintomáticos) de
contaminação pelo COVID-19 deverão desempenhar, em domicílio e em
regime excepcional de teletrabalho, pelo prazo de quatorze dias, a contar
do retorno ao trabalho, as funções determinadas pela chefia imediata,
respeitadas as atribuições do cargo ou do emprego, vedada a sua participação
em reuniões presenciais ou a realização de tarefas no âmbito da repartição
pública;

III - os servidores, de qualquer órgão da Administração Pública
Municipal, direta e indireta, mesmo que estejam em período de férias ou
licenças, na hipótese de apresentarem os sintomas do COVID-19, deverão
apresentar as comprovações desse estado de saúde diretamente aos seus
superiores hierárquicos, através de comprovação de documento hábil (laudo,
atendimento médico e etc), via eletrônica, evitando o contato presencial;

IV - Para fins de comprovação de presença ou estada em local de
reconhecida situação de casos confirmados de COVID-19, a pessoa deverá
juntar qualquer documento que comprove essa situação.

Art. 11 -  Os gestores dos contratos de prestação de serviço
deverão notificar as empresas contratadas para que:

I - adotem todos os meios necessários para o cumprimento das
determinações constantes deste Decreto;

II - conscientizem seus funcionários quanto aos riscos do COVID-
19 e quanto à necessidade de reportarem a ocorrência dos sintomas da
doença, conforme orientação do Ministério da Saúde.

Art. 12 -  Com base no inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de
aquisição de bens necessários às atividades de resposta à pandemia do
COVID-19, de prestação de serviços relacionados até a reabilitação do
cenário.

§ 1º Fica a Secretaria da Saúde autorizada a contratar, na forma do
art. 24, IV, da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993, os bens e serviços
necessários especificamente ao atendimento da situação emergencial
mencionada no art. 1º deste Decreto.

§ 2º Fica autorizada a realização de despesas de custeio para o
cumprimento do presente Decreto, incluindo o pagamento de serviços
extraordinários ao corpo clínico, ainda que contratados para a “Estratégia
Saúde da Família (ESF)”, bem como a contratação de profissionais da área
caso detectada a necessidade emergencial, aquisição de medicamentos e
outros insumos.

Art. 13 - Fica estabelecido o teletrabalho como o regime preferencial
de desempenho das funções cujas características assim o permita (como
analistas de processos, auditores fiscais, procuradores municipais) no
âmbito do Município de Buriti Bravo, pelo período de 15 (quize) dias, a
critério da Administração Municipal, especialmente para:

I – os maiores de 60 (sessenta) anos;
II – os portadores de doenças crônicas, comprovadas por laudo

ou relatório médico;
III – as gestantes; e
IV – os servidores que tenham retornado de viagem internacional,

nos 14 (quatorze) dias posteriores ao retorno.
Art. 14 - As reuniões realizadas pelo Poder Público municipal

devem ser prioritariamente não presencial, com uso de meios eletrônicos.
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Parágrafo único. As reuniões presenciais indispensáveis devem

ser realizadas em espaços ventilados e que propiciem um distanciamento
mínimo de 2 metros entre as pessoas.

Art. 15 - As viagens para Tratamento Fora de Domicílio (TFD),
consultas, exames e cirurgias eletivas ficarão submetidas às recomendações
da Secretaria Estadual e Municipal de Saúde.

Art. 16 - As campanhas de vacinação voltadas a idosos e grupos
de risco devem ser realizadas separadamente do restante do público em
geral.

Art. 17 - Considerar-se-á abuso do poder econômico a elevação
de preços, sem justa causa, com o objetivo de aumentar arbitrariamente os
preços dos insumos e serviços relacionados ao enfrentamento do COVID-
19, na forma do inciso III do art. 36 da Lei Federal n° 12.529, de 30 de
novembro de 2011, e do inciso II, do art. 2° do Decreto Federal n° 52.025,
de 20 de maio de 1963, sujeitando-se às penalidades previstas em ambos
os normativos.

Art. 18 - No caso específico de aumento injustificado de preços
de produtos de combate e proteção ao COVID-19, será cassado, como
medida cautelar prevista no parágrafo único do art. 56, da Lei Federal n
8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o Alvará de
Funcionamento de estabelecimentos que incorrerem em práticas abusivas
ao direito do consumidor, previamente constatado pelos fiscais do
município;

Art. 19 - Ficam suspensos todos os prazos administrativos
referentes aos processos e outros atos como notificações, intimações e
defesa nos autos de infração, durante a vigência deste Decreto.

Art. 20 - As Secretarias Municipais poderão promover a limitação
de acesso e atendimento ao público para evitar aglomeração de pessoas,
podendo expedir normas complementares no âmbito de cada secretaria.

Art. 21 - A Prefeitura Municipal manterá no seu sítio eletrônico e
redes sociais informações complementares visando ao esclarecimento da
população acerca da pandemia do coronavírus, inclusive sobre as ações a
serem adotadas em razão do Plano Regional de Contingência e deliberações
criado pelo município;

Art. 22 - Casos omissos devem ser objeto de deliberação do
Prefeito Municipal  e sua equipe;

Art. 23 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti Bravo, Estado do

Maranhão, aos 20 de março de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Cid Pereira da Costa
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020-
CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1242/2020-AL

INSUMO PARA COMBATE À COVID-19 (LEI FEDERAL N°
13.979/2020)

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na
modalidade Pregão Eletrônico, no dia 26 de junho às 09:00h, pelo sitio
www.comprasnet.gov.br para aquisição de EPI (Equipamento de Proteção
Individual) para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. O edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios
www.comprasnet.gov.br e www.al.ma.leg.br no link Licitações. São Luís,
19 de junho de 2020. Gabriel Manzano Dias Marques Pregoeiro da
ALEMA

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 245/2020

Dispõe sobre a retomada das Sessões Presenciais no
âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições legais que lhe

são conferidas pelo Regimento Interno, e;
Considerando, que a Mesa Diretora é o órgão de direção dos

trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Assembleia
Legislativa consoante os arts. 11 e 12 do Regimento Interno;

Considerando a aprovação da Resolução Legislativa nº 1.032 de,
10 de junho de 2020, que acrescentou o art. 105-A ao Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão estabelecendo normas
para Sessões Presenciais durante período de Calamidade Pública;

Considerando que o Estado do Maranhão já está relativizando
as regras de isolamento social para os municípios da grande ilha, conforme
previsão do Decreto nº 35.831, de 20 de maio de 2020, que reitera o estado
de calamidade pública para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-
19, mas também estabelece medidas sanitárias gerais e segmentadas
destinadas à contenção do Coronavírus (SARS-CoV-2), permitindo o retorno
de diversas atividades por meio de um cronograma progressivo; e

Considerando a publicação da Resolução Administrativa nº 235,
de 05 de junho de 2020, que estabelece normas para o retorno gradual das
atividades da Assembleia Legislativa.

RESOLVE:

Art. 1º. Determina a retomada das Sessões Ordinárias e
Extraordinárias Presenciais a partir de 23 de junho de 2020 na sede da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, nos termos da Resolução
Legislativa nº 1.032, de 10 de junho de 2020 e do Regimento Interno.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data da

sua publicação.
PLENÁRIO NAGIB HAICKEL, SÃO LUÍS 16 DE JUNHO

DE 2020. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputada Andréa Martins
Rezende - Primeira Secretária. Deputada Dra. Cleide Coutinho - Segunda
Secretária
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