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ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA - DIA 24 DE JUNHO DE 2020

I- PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1° E 2° TURNOS - TRAMITAÇÃO URGÊNCIA

1. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N° 001/2020, DE AUTORIA
DO PODER EXECURIVO, CAPEADO PELA MENSAGEM N° 001/
20, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO ESTADUAL A
ALIENAR GRATUITAMENTE, MEDIANTE DOAÇÃO, IMÓVEL
DE SUA PROPRIEDADE, AO INSTITUTO NACIONAL DE
COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, PARA OS FINS
QUE ESPECIFICA. COM PARECER FAVORÁVEIS DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA -
RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA E DA COMISSÃO DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - RELATORA DEPUTADA DR.
HELENA DUAILLBE.

II - REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO.

2. REQUERIMENTO N° 218 /2020, DE AUTORIA DOS
DEPUTADOS DANIELA TEMA E NETO EVANGELLSTA,
SOLICITANDO A VOTAÇÃO EM REGIME DE URG~NCIA DOS
PROJETOS DE N°S 146 E 199/2020, NA PRESENTE SESSÃO
ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020.

MENSAGEM N° 045/2020
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO

São Luís, 16 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 da Pessoa com Deficiência.

A Constituição Federal (art. 23, inciso II) estabelece que é
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia
das pessoas portadoras de deficiência, por meio da elaboração de
políticas públicas voltadas à promoção da inclusão social, da cidadania,
da acessibilidade e do reconhecimento de seus direitos fundamentais,
em especial da dignidade de vida.

Sendo a proteção das pessoas com deficiência uma
responsabilidade de todos os entes federados, foi instituído, no âmbito
do Poder Executivo Estadual, por meio da Emenda Constitucional nº
73/2015, o Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência, o qual tem por
objetivo garantir e valorizar a pluralidade e a singularidade das pessoas
com deficiência, assegurar seus direitos e criar oportunidades para o
seu desenvolvimento.

Na forma do art. 57 do Ato. das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado do Maranhão, o Fundo Estadual
da Pessoa com Deficiência vigoraria até o ano de 2020.

Não obstante, considerando que a proteção e promoção dos
direitos e garantias fundamentais da pessoa com deficiência 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 da Pessoa com
Deficiência vigore por tempo indeterminado e, por conseguinte,
contribua, em caráter permanente, para a garantia do direito à igualdade
de oportunidades às pessoas com deficiência.

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 003/2020

Altera a Constituição do Estado do Maranhão para
dispor sobre o Fundo Estadual da Pessoa com
Deficiência.

Art. 10 O texto da Constituição do Estado do Maranhão passa a
vigorar acrescido do art. 275-A, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 275-A. Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo
Estadual, o Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência, a ser
regulamentado por Lei, com o objetivo de garantir e valorizar
a pluralidade e a singularidade, assegurar direitos e criar
oportunidades para o cidadão com deficiência. “

Art. 2º Ficam revogados o caput e o parágrafo único do art. 57 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado do Maranhão.

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

FLAVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 049 /2020
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO

São Luís, 16 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 § 8º, 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 nº 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. 3º 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 nº 074, de 1º 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 com o objetivo
de garantir e valorizar a pluralidade e a singularidade das pessoas, assegurar
direitos e criar oportunidades para a mulher violentada.

O Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher
é atualmente regulamentado pela Lei Complementar nº 209, de 30 de abril
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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 Nº 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 com o objetivo de garantir e valorizar a
pluralidade e a singularidade das pessoas, assegurar direitos
e criar oportunidades para a mulher violentada.” (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. 3º   Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de
sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 234 / 2020

Dispõe sobre a instituição do dia Estadual da Mulher
do Agronegócio.

Art. 1º Fica instituído o dia 22 de junho como o dia Estadual da
Mulher do agronegócio, em homenagem às mulheres que exercem o
empreendedorismo e outras atividades diretamente ligadas ao agronegócio
maranhense.

Art. 2º A data comemorativa instituída por essa lei integrará o
calendário oficial de eventos do Estado.

Art. 3º O Poder Executivo poderá, na referida data comemorativa,
realizar ou firmar parcerias para promover ações voltadas à conscientização
da importância da categoria para a sociedade, bem como atividades de
fomento ao desenvolvimento do setor no Maranhão.

Art. 4º Para a promoção de ações visando ao desenvolvimento do
agronegócio maranhense previsto nesta lei, bem como de políticas públicas
visando ao fortalecimento desse setor, o Executivo poderá criar a Diretoria
de Políticas voltadas para as Mulheres do Agronegócio Maranhense.

Art. 5º Poderá o Executivo, para a execução desta lei, implementar
mecanismos para consolidação da data que incentivem a prática da atividade
entre as mulheres, como a formalização, qualificação de processos de
gestão e comercialização e participação na gestão social de territórios
rurais, bem como para a realização de projetos que visem contribuir para
o fortalecimento e a consolidação de organizações produtivas de mulheres
rurais e para a articulação com os governos estaduais.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”
em São Luís, 18 de junho de 2020. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

O agronegócio brasileiro tem sido a roda motriz da economia
brasileira. Prova disso, é que, em 2018, representou 21% de todo o PIB
(Produto Interno Bruto) do país, trazendo reflexos diretos na economia do
país. Além disso, o mercado de trabalho é um exemplo.

Pesquisas apontam que a cada 100 empregos gerados, 38 são no
setor agro. De toda a população economicamente ativa do país, 13% dos
trabalhadores estão no agronegócio. O setor emprega profissionais com
formações diversas, dentre eles engenheiros agrônomos, geólogos,
engenheiros florestais, biólogos, engenheiros de biossistemas, veterinários,
zootecnistas, administradores, entre outros.

Nesse passo, destaca-se que, cada vez mais as mulheres se fazem
presentes no campo do agronegócio — como pecuaristas, pesquisadoras,
agricultoras, executivas de empresas do setor e empreendedoras. Uma
pesquisa realizada pela Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG)
aponta que a maioria das empreendedoras do setor está em postos de
liderança.

Além disso, há uma forte tendência para a maior participação da
mulher no agronegócio brasileiro, prova disso é que 59,2% das mulheres
na área são proprietárias ou sócias, 30,5% fazem parte da diretoria, são
gerentes, administradoras ou coordenadoras e 10,4% são funcionárias ou
colaboradoras. Além disso, 57% dessas mulheres participam ativamente
de sindicatos e associações rurais.

Conforme o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado
do Paraná (SENAR-PR) (2009), cada vez mais as mulheres se destacam
no cenário do agronegócio brasileiro. A presença feminina é constante em
diversas atividades: nas plantações, nas salas de ordenha, em rodadas de
negócios e outras.

A agricultura é a área na qual as mulheres têm maior presença, com
42% de participação. As principais culturas são de soja, milho e hortifrúti.
A pecuária ficou em segundo lugar, com participação de 25% das mulheres.
Depois vem a agropecuária, com 20%, e agroindústria, com 13%.

Destaca-se, por fim que, 23% das famílias brasileiras ligadas ao
agronegócio apresentam liderança feminina, conforme dados do MDA.
Em relação à gestão no agronegócio, 27% dos cargos de liderança são
ocupados por mulheres.

Pelo exposto, peço aprovação aos nobres pares do presente Projeto
de Lei.

REQUERIMENTO Nº 215/2020

Senhor Presidente,

Senhor Presidente, Requeremos a votação em regime de urgência
dos Projetos de Lei nos 158, 163, 187 e 207, em primeiro e segundo turno,
na sessão a ser realizada no dia 23 de junho de 2020.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
São Luís – MA, em 22 de junho de 2020. - Ricardo Rios - DEPUTADO
ESTADUAL
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ERRATA

Na edição do Diário da Assembleia, do Ano XLVII, nº 094, terça-feira, 23 de junho
de 2020, onde se lê: “REQUERIMENTO Nº 208/2020”, leia-se:

“REQUERIMENTO Nº 215/2020”

REQUERIMENTO Nº 216/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, requeiro
a Vossa Excelência que seja enviada mensagem de CONGRATULAÇÕES
E APLAUSOS, ao senhor JONATHAN HENRIQUE PEREIRA
RODRIGUES, cabo da Polícia Militar do Maranhão, lotado no 7º BPM
de Pindaré-Mirim, pelos serviços voluntários junto à população do
município de Santa Inês.

Estamos passando por um momento mundialmente muito difícil
em decorrência da pandemia pelo covid-19 e, na cidade de Santa Inês não
é diferente. Hoje, o município é considerado um dos epicentros da pandemia
no Estado do Maranhão, o que tem exigido das instituições de preservação
da vida, um conjunto de ações contínuas e eficazes de superação da crise.
Aliados a isso, um grupo de voluntários liderados pelo cabo Jonathan,
realizam excelentes e inúmeros trabalhos, dentre eles o da organização das
filas dos bancos da cidade, em especial os da caixa econômica federal,
colocando várias cadeiras, tendas de proteção do sol e chuva, como também,
a distribuição de senhas para que as pessoas pudessem ter um mínimo de
conforto até o devido atendimento, uma vez que este é que realiza os
pagamentos dos benefícios junto ao Governo Federal.

Assim como nas filas dos bancos, o jovem policial militar também
vem contribuindo em alguns bairros, tais como o bairro do Sol Nascente,
onde vem desenvolvendo ações de mobilização, sensibilização e orientação
dos moradores para seguirem os protocolos de saúde.

 Por tudo isso e por todos os serviços à sociedade de Santa Inês,
o parabenizamos e externamos admiração por todo o seu trabalho, dedicação
e empenho.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel Bequimão,
22 de junho de 2020. - FELIPE DOS PNEUS - DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO Nº 217 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida
a Mesa, seja encaminhado expediente ao Ilm.º Superintendente Regional
do Banco da Amazônia no Maranhão, senhor DIEGO SANTOS LIMA,
para que nos seja informado o motivo pelo qual a AGÊNCIA DO BANCO
DA AMAZÔNIA, em SANTA INÊS, neste estado, foi fechada sem
nenhuma explicação para a população local e regional.

Com o fechamento desta agência, inúmeros serviços que antes
eram oferecidos simplesmente não acontecem mais e a população vive
indignada para fazerem as suas transações financeiras como pagamentos e
outras movimentações, precisam agora se deslocarem para cidades distantes
para fazê-los.

Plenário “Dep. Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 22 de junho de 2020.- FELIPE DOS PNEUS -
Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 218 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeremos a votação em regime de
urgência dos Projetos de Lei no   146 e 199/2020, de autoria dos Deputados
Daniela Tema e Neto Evangelista, na presente Sessão Ordinária, realizada
no dia 24 de junho de 2020.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís – Ma, em 23 de junho de 2020. Daniela Tema - DEPUTADA
ESTADUAL - Neto Evangelista - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 779 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Clayton Noleto, Secretário de Infraestrutura do Estado- SINFRA,
solicitando, em caráter de urgência, a inclusão no Programa mais asfalto do
município de Paço do Lumiar- MA.

A presente solicitação tem como objetivo iniciar esse programa
tão importante para os municípios maranhenses em parceria com o Governo
do Estado, levando 10km (dez quilômetros) de asfaltamento, amenizando
os impactos causados pelas fortes chuvas, as intervenções realizadas
ajudarão na mobilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras
de pavimentação, meios fios, sarjetas e drenagens.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 22 DE JUNHO DE 2020-
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 780 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Jefferson Portela, Secretário de Segurança do Estado- SSP, solicitando, em
caráter de urgência, central de vídeo monitoramento e câmeras para a
cidade de Paço do Lumiar- MA.

A presente solicitação visa instalação desse importante instrumento
de segurança, a presença das câmeras trará resultados concretos para a
sociedade lumiense, com a queda nos índices de criminalidade, recuperação
de veículos roubados e maior resolução nas ocorrências com as imagens
que serão utilizadas como prova, bem como a proteção do patrimônio
público, servindo no controle do trânsito e no enfrentamento da violência
urbana crescente nesse querido município.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 22 DE JUNHO DE 2020-
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 781 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como a senhora
Fabiana Vilar Rodrigues, Secretária da Agricultura, Pesca e Pecuária do
Estado- SAGRIMA e o senhor Júlio Cesar Mendonça Correia, Secretário
da Agricultura Familiar do Estado- SAF, solicitando, em caráter de urgência,
01 (uma) patrulha agrícola para a cidade de Paço do Lumiar- MA.

A presente solicitação tem como finalidade trazer benefícios as
comunidades desse município, o equipamento requerido irá auxiliar no
preparo do solo e plantio dos pequenos produtores rurais, trazendo mais
agilidade na colheita, reforçando a produção familiar rural e de subsistência,
trazendo desenvolvimento econômico.
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MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 22 DE JUNHO DE 2020-
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 782 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado, o Senhor. Flávio Dino, solicitando que
autorize o Secretário de Estado da Saúde do Maranhão, Senhor, Carlos
Lula que seja mantida a designação do bem público Hospital Regional
Francisca Melo, contendo 72 (setenta e dois) leitos, sito no bairro Centro,
município de Santa Luzia do Paruá, Estado do Maranhão, pelo
reconhecimento im memorium dos relevantes serviços prestados a
comunidade, pela auxiliar de enfermagem FRANCISCA MELO.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”,
em São Luís, 23 de junho de 2020. - ARNALDO MELO - Deputado
Estadual

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

Ata da Nona 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 nove 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 dez horas, conectados à videoconferência os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende,
Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Daniella Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora
Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edson Araújo, 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,
Wellington do Curso, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Desconectados os
Deputados: Ciro Neto, Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaíza Hortegal,
Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Neto Evangelista, Vinícius Louro,
Wendell Lages e Zé Gentil. Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Extraordinária, anunciando a
discussão e votação do Requerimento nº 199/2020, de autoria do Deputado
Ricardo Rios, que solicita a discussão e votação em regime de urgência para
os Projetos de Lei nos 149, 159, 189, 153/2020 e dos Projetos de Resolução
Legislativa nos 027 e 031/2020, em primeiro e segundo turnos, na 9ª  Sessão
Extraordinária Remota, a ser realizada no dia 09 de junho de 2020. Em
primeiro e segundo turnos, regime de urgência, com parecer favorável das
competentes comissões técnicas, foram aprovados e encaminhados à sanção
governamental, os Projetos de Lei Ordinária nos: 149/2020, de autoria do
Deputado Felipe dos Pneus, que estabelece as diretrizes para o Programa
Estadual “Proteção da Vida das Mulheres: combate ao COVID-19 e à
violência doméstica” de monitoramento das mulheres vítimas de violência
doméstica durante o estado de calamidade, decretado em razão da pandemia
do COVID-19 no Estado do Maranhão e 159/2020, de autoria da Deputada
Helena Duailibe, que institui o formulário eletrônico Maria Firmina de
avaliação de riscos, 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. Todas as

proposições elencadas acima receberam trinta e dois votos favoráveis,
registrando-se dez ausências. Na sequência, foi apreciado em primeiro e
segundo turnos, regime de urgência, o Projeto de Resolução Legislativa nº
031/2020, de autoria da Mesa Diretora, que acrescenta o art. 105 – a, ao
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJC), este Projeto de Resolução Legislativa foi aprovado com trinta e
três votos favoráveis e encaminhado à promulgação, registrando-se o voto
contrário do Deputado Paulo Neto e oito ausências. Em único turno, com
parecer favorável da CCJC, foram aprovados e encaminhados à promulgação
os Projetos de Decreto Legislativo nos. 074 a 087/2020, aprovando o
pedido de reconhecimento do Estado de Calamidade Pública para os
municípios de São Pedro da Água Branca, Vila Nova dos Martírio, São
Bento, Gonçalves Dias, Senador La Rocque, Afonso Cunha, Pedro do
Rosário, Itapecuru-Mirim, Pastos Bons, Governador Acher, Cedral, Aldeia
Altas, Apicum Açu e  Eugênio Barros. Os referidos Projetos de Decreto
Legislativo receberam trinta e três votos favoráveis, registrando-se o voto
contrário do Deputado Doutor Yglésio e oito ausências. Submetidos à
deliberação do Plenário, foram aprovados os Requerimentos nos.:  198/
2020, de autoria dos Deputados Roberto Costa e Othelino Neto, subscrito
pelos Deputados Duarte Júnior, Hélio Soares e Zé Inácio,  solicitando que
seja enviada mensagem de apoio à cantora Alcione de Nazareth pelas
recentes declarações racistas e preconceituosas proferidas pelo Presidente
da Fundação Palmares, o Senhor Sérgio Camargo e o Requerimento nº 200/
2020, de autoria do Deputado Rildo Amaral, para que seja enviada
mensagem de aplausos a todas as instituições e pessoas que colaboraram
para a implantação e operação do Centro Ambulatorial de Combate à
COVID – 19, na cidade de Imperatriz.  Ambos os Requerimentos receberam
trinta e dois votos favoráveis, registrando-se dez ausências. Submetido à
deliberação da Mesa, foi deferido, por unanimidade, o Requerimento nº
197/2020, de autoria da Deputada Ana do Gás, solicitando a concessão de
três dias de licença para tratamento de saúde, conforme atestado médico,
acrescidos de cento e dezenove dias de licença de caráter particular,
totalizando cento e vinte e dois dias, a partir do dia 03 de junho de 2020.
Na sequência, o Presidente declarou que o Deputado Zito Rolim foi
reempossado em substituição da Deputada Ana do Gás durante a vigência
da licença a ela concedida. Os Projetos de Lei Ordinária nos 189/2020, de
autoria do Deputado Rigo Teles e 153/2020, de autoria do Deputado
Duarte Júnior, foram retirados da Ordem do Dia em virtude da concessão
do pedido de vista ao Deputado Doutor Yglésio, no âmbito da Comissão
de Saúde. O Projeto de Resolução Legislativa nº 027/2020, de autoria da
Deputada Daniella Tema, foi retirado da Ordem do Dia a pedido da autora.
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, 09 de junho de 2020. Deputado Othelino Neto -
Presidente

SESSÃO ORDINÁRIA
DO DIA 23 DE JUNHO DE 2020 ÀS 09h30.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO

DEPUTADA DANIELLA TEMA
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª

CLEIDE COUTINHO

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para fazer a leitura
da Ata da Sessão anterior e do texto bíblico.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO (lê texto bíblico e Ata) – Ata lida, Senhor Presidente.
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– Ata lida e considerada aprovada. Com a palavra, o Senhor Primeiro
Secretário para fazer a leitura do Expediente.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DANIELLA TEMA (lê Expediente) – Expediente lido,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Expediente lido. À publicação. Quero só informar a todos que estamos
iniciando este novo momento retomando as Sessões presenciais, após
esses quase três meses, só em Sessões remotas, é um prazer revê-los a
todos e a todas, nós vamos retomando devagar a nossa rotina na Assembleia,
vocês puderam observar que todos os procedimentos e as recomendações
sanitárias estão sendo adotadas pela Assembleia, peço a atenção dos
Deputados para esta explicação, peço a atenção de todos para esta
explicação, em razão de que nós estamos voltando e tem muita novidade.
Vocês observam que, desde a entrada da Assembleia, nós já temos uma
barreira com os nossos servidores da Diretoria de Saúde fazendo uma
primeira inspeção, aferindo a temperatura, controlando o acesso, assim
como, aqui no Plenário também está acontecendo o mesmo procedimento,
tem ali o álcool em gel para que possamos higienizar as mãos, também está
sendo feita a verificação da temperatura para que nós mantenhamos a
máxima segurança possível, reduzimos a quantidade de pessoas no
Plenário, hoje ainda tem alguns servidores a mais, porque é a primeira
Sessão, nós estamos organizando, mas ficarão durante a Sessão, aqui no
Plenário, apenas os Deputados, as Deputadas, a Diretoria da Mesa com a
quantidade mínima necessária de servidores, além dos servidores, das
servidoras da nossa Diretoria de Saúde. Observem que há um espaçamento
diferenciado nas bancadas, ao invés de cinco estão três, nas quatro primeiras
fileiras de cada lado e ao final estão cinco bancadas, onde estão lá os
assentos. Nós colocamos nessas últimas filas, os deputados que já tiveram
covid, que têm já a imunidade por conta de já ter contraído a covid-19.
Então, de forma geral, é isso, observe que a Galeria está vazia e permanecerá
vazia ainda por algum tempo, até que haja uma orientação dos profissionais
especialistas no assunto para que possamos começar a liberar, mesmo
quando formos liberar o acesso à Galeria ainda será de forma reduzida e
com um distanciamento maior, na nossa Sala de Imprensa, a esquerda,
também vai ficar sem funcionar durante um período, os veículos de
comunicação continuarão tendo todo acesso aquilo que é produzido aqui é
decidido, afinal de contas, as sessões são transmitidas, todos poderão
acompanhar, a Diretoria de Comunicação está combinando um protocolo
para o caso das TVs que precisarem fazer alguma imagem interna da
Assembleia, mas a TV Assembleia vai disponibilizaras imagens para todos
os veículos de comunicação. E finalmente para começarmos a Sessão,
informo que os deputados que são do chamado de grupo de risco, que têm
acima de 60 anos e que tenham alguma doença crônica, eles têm a
oportunidade, nós já aprovamos isso, de participar da Sessão de forma
remota, alguns inclusive já estão online, vejo aqui o Deputado Edivaldo
Holanda que está participando, está online participando da Sessão,
Deputado Edson Araújo e, certamente, outros ainda estão se conectando
para participar. É uma forma de garantir a participação de todos os
Deputados e todas as Deputadas, mesmo aqueles que em razão da segurança
da sua saúde, vão preferir ou por recomendação médica, vão preferir
participar da Sessão de suas respectivas residências. Em nome do povo e
invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente Sessão. Antes de
passar a palavra à Deputada Cleide, nós vamos fazer um Minuto de
Silêncio, em razão do falecimento do colega Zé Gentil. Nós gostaríamos
que nosso Plenário estivesse completo, infelizmente, o Deputado Zé Gentil
não resistiu às complicações decorrentes da covid-19, assim como mais de
mil maranhenses nesta situação, nós lamentamos por todos, todas as vidas
que se perderam e hoje em nome do Deputado Zé Gentil, nós faremos um
Minuto de Silêncio em homenagem a ele e a todas as famílias que perderam
entes queridos em razão da covid-19.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- A Senhora Primeira Secretária para proferir a leitura do texto Bíblico e do

Resumo da Ata da Sessão anterior.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA.
CLEIDE COUTINHO (lê texto bíblico e Ata) – Ata lida, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Ata Lida. Pequeno Expediente. Sem apartes, primeiro o Deputado
Wellington do Curso. Deputado Wellington, V. Ex.ª estava com saudade da
tribuna? Eu, embora reconhecendo que todos estejam naturalmente com
saudade de ocupar uma das duas tribunas, peço que todos se atentem aos
cinco minutos, em razão do que nós temos seis inscritos e já são 9h55, o
Pequeno Expediente se encerra às 10h30, quando iniciaremos a Ordem do
Dia.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, Senhores
e Senhoras Deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que
nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial, bom
dia, que Deus seja louvado, que Deus estenda as suas mãos poderosas
sobre o Estado do Maranhão, e sobre a sua população. Senhor Presidente,
de volta às atividades presenciais na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, nossa primeira sessão presencial, e trazemos, na verdade, a
nossa luta dos últimos três meses. Fizemos nos últimos três meses, durante
a pandemia, um trabalho intenso, e um trabalho na linha de frente, com
todas as condições que nós temos de saúde, nós fomos para a linha de
frente, e nesse período nós fiscalizamos, nós denunciamos, nós cobramos,
nós fomos e visitamos as UPAs, hospitais, nós vimos de perto a dor e o
sofrimento da população do Estado do Maranhão, nós acompanhamos de
perto a dor e o sofrimento da população. Ao chegar em uma UPA, e o
paciente idoso está rodando por três, quatro UPAs, em busca de atendimento
e a UPA está lotada, e não ter um hospital de retaguarda, não ter como
receber o paciente. E não é história de ouvir falar, nós acompanhamos, nós
vimos, o que estava acontecendo, nós ouvimos e vimos os testemunhos.
Mas, Senhor Presidente, diante da quantidade de mortos, de óbitos do
Estado do Maranhão, nós não podemos perder o tempo do Pequeno
Expediente, que é um tempo tão exíguo, um tempo tão curto, que não
possamos trazer para a Tribuna dessa Casa, assunto de suma importância
que foi a omissão do Governador Flávio Dino e a irresponsabilidade do
Governador Flávio Dino com relação ao tratamento da covid. O Estado do
Maranhão fez frustradas compras de respirador, levou calote na compra
de respiradores e a quantidade de pessoas que morreram por não terem
atendimento, a quantidade de pessoas que morreram por não terem sido
atendidas com respiradores funcionando. Senhoras e senhores, deputado
César Pires, isso é tão grave, tão grave que eu vou pontuar a minha denúncia
em dois momentos. Primeiro, os 107 respiradores contrabandeados que
foram doados ao Governo do Estado que não foram instalados e não
funcionaram e não estão funcionando até hoje durante a pandemia. Mas
esse é para o segundo momento, que eu estou concluindo um relatório com
a Sociedade Maranhense de Terapia Intensiva, constatando, comprovando
que os 107 primeiros respiradores que chegaram, não foram instalados e
não estão em funcionamento. Esse é o primeiro momento, falando de
respiradores. Eu quero tratar é do segundo momento, que é do calote que
o Estado do Maranhão levou, que o Flávio Dino pagou antecipadamente
R$ 9.300.000,00 por respiradores e esses respiradores não chegaram.
Inicialmente, o Governo do Estado pagou R$ 4.900.000,00 por trinta
respiradores. O Consórcio Nordeste fez uma compra de trezentos
respiradores, dividiu esses trezentos respiradores em dez lotes, ficando
um lote para cada estado, o estado da Bahia ficou com dois lotes com 60
respiradores, o Maranhão ficou com o lote de 30 respiradores, pagando
antecipadamente, no dia 6 de abril. Senhor Presidente, só pedir atenção,
por gentileza, tem orador na tribuna, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores Deputados, temos um orador na tribuna, peço que prestemos
atenção ou pelo menos não atrapalhemos a fala do deputado.
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Presidente, concluindo, o Governador pagou adiantado no dia 06 de abril,
04 milhões e 900 mil reais por 30 respiradores que não chegaram.
Inicialmente, nós falávamos juntando os dois depósitos, que os respiradores
estão saindo por 310 mil reais. E eu faço aqui a correção que, mesmo assim,
os respiradores estão saindo superfaturadamente. A primeira compra de
30 respiradores, superfaturadamente, por 164 mil reais, 164 mil reais cada
respirador, na primeira compra fraudulenta, superfaturada e que não foi
entregue. Na segunda compra, Senhoras e Senhores, na segunda compra,
no dia 04 de maio, foram mais de 40 respiradores, no valor de 08 milhões
de reais e o Governo do Estado pagou antecipadamente, 50% do valor, um
total de 04 milhões e 300 mil reais. Essa segunda compra, cada respirador
estava saindo por 212 mil reais, seriam 450 respiradores, a cota do Maranhão
40 respiradores, o Maranhão iria pagar R$ 8 milhões por 40 respiradores
e pagou antecipadamente, no dia 04 de abril, mais R$ 4.300.000,00. Senhoras
e Senhores, nós pagamos, o Estado do Maranhão, Flávio Dino pagou para
o Consórcio Nordeste R$ 9.300.000,00, na primeira compra, R$
4.900.000,00 e cada respirador saiu a R$ 164.000,00. Na segunda compra,
cada respirador saiu a R$ 218.000,00, cada respirador R$ 218.000,00.
Senhoras e Senhores, só para concluir, Senhor Presidente. Um determinado
secretário de Flávio Dino se apressou para dizer que estávamos mentindo
e que o dinheiro estava sendo devolvido, o dinheiro não foi devolvido.
Nessa nota, o que aconteceu? Foram dois pagamentos duplicados e um
deles foi devolvido, realmente, foi cancelado, mas foi feito o pagamento e
queremos saber quando foi devolvido esse pagamento. Nós temos um
relatório completo que já apresentamos, inicialmente, à Polícia Federal, ao
Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal e, agora, nós
temos elementos completos que estamos participando de uma Comissão
Parlamentar Interestadual e Deputados de todo o Nordeste estamos
investigando e acompanhando o Consórcio Nordeste. E, por meio dessas
ações, nós temos agora um relatório completo da compra fraudulenta, do
calote que o Maranhão levou e o pagamento superfaturado do primeiro
lote de respiradores no valor de R$ 164.000,00 cada um e o segundo lote
no valor de R$ 212.000,00 cada um. E não foram entregues. 70 respiradores
que o Maranhão não recebeu, mais 107 respiradores doados por
empresários que não estão funcionando, ou seja, nós temos aí muitos
respiradores que não chegaram ao Maranhão, que não estão funcionando
e em decorrência disso mais de 1.700 maranhenses já vieram a óbito e
vamos colocar, com certeza, na conta do coveiro Flávio Dino. Era o que
tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado César Pires, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós. Derrame copiosamente e sem
medidas suas bênçãos sobre todos os nossos sonhos, nossos familiares,
nossos amigos e o povo do Maranhão. Eu quero também agradecer a Deus
pela recuperação dos amigos que foram alcançados aqui pelo covid-19 que
estão aqui convivendo conosco; outros não tiveram oportunidade de vir.
Lamentar a perda do querido amigo Zé Gentil. Mas lembrar para ele de que
uma frase de Humberto de Campos que dizia: “Que as flores que emolduram
a vida, são as flores que emolduram a morte”. Então, se jogamos confete e
flores nos que se recuperaram também, no enterro de Zé Gentil também
teve flores, saudando a entrada dele ao lado de Deus. Fantástico essa frase
de Humberto de Campos, um dos maiores escritores brasileiros,
maranhense, espírita, que tem inúmeros livros que, segundo o Espiritismo,
foram psicografados por Chico Xavier. Mas, Presidente, eu quero também
tratar aqui sobre a situação desses respiradores mecânicos. Eu quero dizer
que o Governo do Maranhão cometeu fraude, desvio de conduta e que
merece ser apurado pela Polícia Federal, que merece ser apurado pelos
órgãos de fiscalização, sob pena das suas inações, trazer ainda mais prejuízo
para o povo do Maranhão. No dia 06 de abril, foram pagos 4,9 milhões de
reais à HempCare Pharma, para compra de 30 respiradores na China, que
nunca chegaram, e essa organização inidônea, recebeu esse dinheiro, e o
Governo do Estado, nem um minuto, deu resposta ao povo do Maranhão
por isso, pagou, não recebeu, e ainda oculta as informações ao povo do

Maranhão, se fosse talvez em outro Estado, como aqui no Pará, o
Governador já tinha sido preso, Secretário de Saúde preso, e quem comprou
também vias de ser preso, um desvio grandioso de quatro milhões e
novecentos mil reais. No dia 4 de maio, foram mais 4.3milhões de reais, da
compra de respiradores na Alemanha, que também nunca chegou, os lotes
nunca chegaram. O Governo do Estado alega de que parte dos recursos
foram devolvidos, mas se esqueceu, Senhor Presidente, o Governo do
Estado dizer que na época pagou em dólar, e o dólar era 5.8 reais, recebeu
em torno de 5.6 reais, 4 reais, perda de dinheiro, evasão de receita que não
pode ser feito no Poder Público Municipal. Recebeu calote um e o outro
recebeu supostamente recebeu os recursos, mas os recursos foram pagos
em dólar, o dólar estava em alta, baixou o dólar e recebeu em cruzeiro,
perda de dinheiro em um dos momentos difíceis que o Maranhão passa. E
mais, quero dizer a V. Ex.ªs que deve ser observado, o Jornal Nacional, por
conta do seu Willian Bonner, tem dito reiteradas vezes que o Jornal e o
Sistema Globo abriu espaço para poder dizer quais foram as organizações
empresariais privadas que fizeram doações ao Poder Público do Brasil,
aliás, dizendo os Estados que foram feitos e os locais que foram colocados.
Eu mudo de nome se V. Ex.ªs me apresentarem aqui para aonde foram os
respiradores comprados pelas organizações empresariais maranhenses,
para aonde foram? Aonde fizeram aquela situação de soltar fogos? Eu não
sei aonde foi, qual foi a empresa que comprou, para aonde foram instalados,
contrariando o que está acontecendo em todos os estados brasileiros. É
comum você encontrar, Deputado Marcos Caldas, agora no jornal e dizer
assim: a Riachuelo doou 20 milhões para Brejo para poder comprar cama;
10 milhões para Anapurus; 5 milhões para Mata Roma para poder comprar
respiradores. Me digam aonde tem as empresas privadas no Maranhão?
Quer saber porquê? Porque foi desvio de conduta essas empresas devem
também estar respondendo à Justiça Federal. Então, o Maranhão acumulou,
na verdade, desvios de condutas que devem ser apurados. E os dados estão
aqui e não me venham dizer que é em nome da famigerada pandemia, que
está aberto o leque para poder cometer crimes de responsabilidade, evasão
de receita, jogar dinheiro fora em organizações empresariais inidôneas,
diminuir a quantidade de dólares na compra, no recebimento, onde todo
mundo faz investimento do dólar para quando subir ganhar o Maranhão
feito de uma gestão burra que compra com dólar em alta e recebe com dólar
em baixa, está no Portal da Transparência. Tudo isso em nome de atender
o povo sem nenhuma resposta do governador que gosta muito da Globo
News, da CNN, da TV Globo aqui, gosta muito, para poder dizer que ele
é bom, mas jamais para poder explicar os seus descaminhos, os seus
equívocos dentro e que alguém diga que eu estou mentindo. Não venha
com balela de dizer que em nome da pandemia tem que salvar o povo, não
salvou não, matou, porque muitos precisaram na época desses respiradores
e não podem, alguns constam até desses respiradores chineses que estão
quebrados, como não tem como retornar para consertar, porque a empresa
que comprou, a gente não sabe nem quem foi. Me digam aqui qual foi a
empresa que comprou? Quais foram as empresas do Maranhão que doaram
para comprar aqueles respiradores? Ninguém sabe, é tudo muito camuflado.
A Riachuelo você sabe, a Gerdau você sabe, a Santista você sabe, a Loja
Americana você sabe, o King Burger você sabe para quem doou, no
Maranhão você não sabe, mas se souber, eu quero aprender, eu quero
aprender e qual o investimento que você compra o dólar alto e vende baixo.
Qual é o investimento que você compra o dólar em alta e vende baixo? O
Maranhão fez isso, gestão burra, despreparada, incompetente. Por isso
que o Estado está quebrado. Como é que aposta numa organização inidônea
para poder comprar com o dinheiro antecipado, quer dizer, não tem visão,
não tem gestão e não tem qualidade na compra dos materiais. Ficam aqui
os meus apelos para o Governo do Estado que venha a público dar
explicação, eu só espero é que não continue o povo do Maranhão morrendo
e alguns bolsos ficarem rechonchudos de dinheiro, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Marcos Caldas, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, bom dia
a todos. Quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar aqui
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pela quarta vez, na quarta legislatura de mandato de deputado estadual,
aqui nesta Casa. Casa essa que eu já tive dois mandatos direto e dois aos
pedaços e já tive o prazer de assumir a Presidência dessa Casa, já tive o
prazer de assumir o Governo do Estado, na época aqui o deputado Carlinhos
e o deputado Rigo aqui com a gente e aqui fizemos um belíssimo trabalho.
Quero também agradecer a minha família que sempre me apoiou, agradecer
a todos os eleitores que confiaram no deputado Marcos Caldas, agradecer
ao meu partido PTB, em nome do deputado federal Pedro Lucas, agradecer
ao deputado Pastor Cavalcante, que me honrou com essa presença aqui
hoje e agradecer ao deputado Othelino, presidente desta Casa, que também
me incentivou e ao meu amigo senador Weverton também que incentivou
muito também aminha presença aqui nesta Casa. Estava aqui observando,
eu sempre fui governo, sempre do lado do Governador Flávio Dino tanto
na legislatura passada, quanto nessa e sempre eu observei aqui a oposição
com seus pronunciamentos, eu ouvi muito falar de leito, de respiradores,
mas o que oposição esquece é que o governo Flávio Dino conseguiu
aumentar 8x os leitos hospitalares no nosso Estado e as UTIs. Nós não
tivemos muita dificuldade nesse sentido, tivemos dificuldade financeira,
agora, se acha que é fácil em plena pandemia mundial, você comprar um
respirador, é muito difícil. O governo teve que montar uma maratona para
conseguir trazer os respiradores porque o governo Bolsonaro queria
bloquear, de qualquer maneira, e aí vem aqui nesta Casa, eu vejo o deputado
César Pires e o deputado Wellington falando que o Governo desviou. Eu
queria é que eles viessem aqui para elogiar o Governo pelo o trabalho que
vem fazendo à frente da saúde no Maranhão, onde a pandemia aqui já
começa a diminuir, mas, deputado Wellington, V. Exa. que fala em tanto em
administração, de alguma coisa, V.Exa. que quer até ser prefeito, V. Exa. não
conseguiu administrar o Curso Wellington que quebrou! Um curso para 20
professores, no máximo, imagine administrar o município e querer falar do
Governo que está administrando o Estado. Deputado César, V. Exa. no dia
que disse nessa tribuna que era impossível o Maranhão ter escola em
tempo integral, eu ouvi da sua boca aqui nessa tribuna e eu quero lhe dizer
que hoje, no Maranhão, nós temos várias escolas em tempo integral
colocadas pelo Governo Flávio Dino e pelo Secretário Felipe Camarão,
hoje é uma realidade no nosso Estado, em quase todas as cidades que não
têm, mas já está sendo colocadas. Então, falar é muito fácil, chegar aqui e
acusar o Governo sério, como é o Governo Flávio Dino, que todos
conhecemos, de ter desviado uma merreca dessa, que foi para comprar os
respiradores, mas as famílias que tiveram os seus entes queridos salvos
pelos esses respiradores que o Governo conseguiu comprar, hoje estão
muito agradecidas, são milhares de famílias que conseguiram vencer esse
vírus nessa pandemia, com toda essa dificuldade, mas eu quero dizer a
vocês que o Governo Flávio Dino, mesmo tendo investido maciçamente
na saúde, menos recurso tendo caído no Estado, não parou de investir, o
Governo Flávio Dino continua fazendo estradas, o Governo Flávio Dino
continua inaugurando escola, o Governo Flávio Dino continua cuidando
do povo do Maranhão. E é esse o conhecimento que eu tenho e tenho
andado nesse Maranhão todo e tenho visto e o Governo Flávio Dino,
quase toda semana inaugurando é hospital novo, inaugurando mais leito,
alugando, comprando, mas não deixa o povo do Maranhão, à mercê dessa
pandemia que nós todos sabemos que é muito sério. São estas as minhas
palavras, Senhor Presidente. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rafael Leitoa, permutando com o Deputado Rildo Amaral.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) - Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor Presidente,
bom estar de volta a esta tribuna, depois de um longo período de quarentena,
mas quero me ater aqui na minha fala inicialmente a colocar, mais uma vez,
para o povo do Maranhão e para a sociedade maranhense o que os deputados
da oposição relataram aqui no que diz respeito a compra dos respiradores
pelo Consórcio Nordeste. De fato, foram duas compras e infelizmente
uma das compras, a empresa contratada não entregou os respiradores,
mas, por uma operação da própria Justiça da Bahia, da Secretária de
Segurança Pública do Estado da Bahia, não foi Polícia Federal, ou seja, o

próprio Governador junto com a Secretaria de Segurança na investigação
detectou que a empresa agiu de má-fé e juntamente com a Justiça daquele
Estado, bloquearam 150 contas correntes para o bloqueio de valores e o
ressarcimento dos recursos públicos ali destinados. A segunda compra,
todo o recurso destinado para a compra dos respiradores já foi devolvido
ao Governo do Estado do Maranhão. Quero dizer com isto que no sistema
de pandemia que o mundo passa, infelizmente, existem os aproveitadores,
e ficou claro na investigação que a empresa, infelizmente, não conseguiu
cumprir o contrato e, obviamente, aproveitando deste momento, mas a
Justiça, por meio do Tribunal de Justiça da Bahia, a polícia do governador
da Bahia conseguiu detectar a fraude e evitar ali que esses recursos não
sejam devolvidos. Pois existe o bloqueio, este processo hoje já se encontra
o Superior Tribunal de Justiça, o STJ avocou e a determinação, assim que
esse levantamento for feito, os recursos também serão devolvidos ao
Governo do Estado. Mas digo aos senhores que o Consórcio foi criado
justamente para tentar baratear, dar eficiência na gestão pública.
Infelizmente, neste momento que o mundo vive, às vezes, você na ânsia
de, obviamente, querer resolver de imediato, até porque nós não sabíamos
o que viria. E digo aos senhores, se hoje a gente está sendo possível fazer
essa sessão é porque a eficiência da política de quarentena foi bem-feita.
Muitas capitais do país ainda não conseguem reabrir o comércio, não
conseguem reabrir todos os serviços essenciais que gostaríamos. Aqui
Maranhão, no Estado do Maranhão, principalmente São Luís, é um dos
estados que mais faz teste da população, sem falar, com muito bem falou
o Deputado Marcos Caldas, a ampliação da rede em oito vezes, inaugurando
hospital de Lago da Pedra, hospital de Viana, abrindo leito de UTI no
interior do Estado. E eu que fiquei a quarentena toda na minha cidade
Timon, no interior, sou testemunha viva desse fato, pois lá hoje existem
doze leitos funcionando com ventilação, oito leitos de UTI, mais quatro
respiradores, um hospital de campanha montado anexo na UPA que ajuda
bastante o município. O prefeito Luciano também ampliou os leitos do
hospital municipal, ou seja, um esforço sistêmico para combater o
coronavírus, que era uma situação que nenhum de nós esperávamos passar.
E o Governador Flávio Dino todo dia, toda semana acompanha diariamente
essa situação para que a gente possa passar por esse momento. Sem falar
de todos os benefícios como a isenção, zerou o ICMS para o álcool em gel,
o ICMS da conta de luz, todos os outros benefícios de uma lista de ações
do Governo do Estado para amenizar essa situação, porque, infelizmente,
esse inimigo invisível, nós não sabemos a proporção, não sabemos o
impacto que poderia causar, mas, de fato, é que o Governo do Estado, em
nenhum momento, foi omisso no combate à pandemia, pelo contrário, são
índices exitosos e principalmente no que diz respeito à transparência.
Maranhão é um dos cinco Estados mais transparentes com relação aos
gastos no combate ao coronavírus. Isso significa zelo pela a administração
pública, significa respeito ao povo do Maranhão, mas principalmente a
Política Pública de Saúde Pública funcionou. Vejo aqui que o colega falou
com a questão da contratação em dólar e falou inclusive a palavra “burrice”,
eu não sei qual foi o ato mais burro do Governo anterior, quando contratou
aquele empréstimo em dólar do Bank Of America, que contratou o dólar a
R$ 2 e hoje o Governo do Maranhão tem que pagar R$ 5, este sim foi uma
compra em dólar burra, burra, ineficaz e ineficiente para o Estado do
Maranhão que ainda hoje pagamos por isso, uma prestação que foi
contratada a R$ 2, hoje o dólar está valendo a R$ 5, ou seja, duas vezes e
meia e aí o povo do Maranhão é que deixa de ter seus recursos investidos
na Saúde e na Educação, para pagar um empréstimo contraído de forma
burra. Então, senhoras e senhores, venho fazer esse pronunciamento aqui,
ratificando todo o esforço do Governador Flávio Dino, em salvar a vida
dos maranhenses. Oito vezes a capacidade de leitos instalados, nenhum
governador do Brasil, conseguiu a eficiência que o Governador Flávio
Dino conseguiu durante o combate à pandemia e a prova, estamos nós
aqui, que voltamos as nossas sessões presenciais, a prova são os
estabelecimentos comerciais da grande Ilha aberto se agora, com fé em
Deus, o interior do Estado que, por uma questão óbvia começou a sofrer,
mas já começa a dar sinais de melhora e é isso que a gente espera, Presidente
Othelino, do Governador, neste momento difícil que o mundo inteiro
passa e com certeza absoluta a população reconhece o esforço do
Governador Flávio Dino.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, caros colegas deputados e deputadas,
imprensa, que nos assiste por via remota. Senhor Presidente, eu quero
nesse momento, nesse momento de muita tristeza pelo que passa o Brasil
e o mundo, eu quero dizer que hoje é um dia de alegria, um dia de reencontrar
os colegas todos aqui, deputados, deputadas, e que eu vi aqui alguém
dizendo no grupo hoje, acho que foi o Glalbert Cutrim, que era como se
fosse o primeiro dia como deputado. Essa sensação, eu tenho desde de
ontem, de vir a esta Casa como se fosse o primeiro dia do primeiro mandato
que eu tive nesta Casa, portanto, também a emoção toma conta de mim
neste dia, porque estamos aqui, deputado Yglésio, apesar de tudo, apesar
de todas as dificuldades, apesar de termos perdido nesta Casa um colega e
temos muitos colegas que adoeceram, que não passaram bem, que tiveram
dificuldades, que ainda hoje talvez alguns passem por algumas dificuldades,
ainda pouco conversava ali com o deputado Carlinhos Florêncio, ele me
dizia que ainda está em tratamento. Mas, apesar disso tudo, estamos aqui,
estamos continuando a nossa vida cotidiana, apesar de termos perdido, eu,
pessoalmente, familiares, amigos caríssimos, como foi muito bem dito
pelo Deputado César Pires, o nosso querido colega que perdemos que,
apesar da idade, era um homem que transparecia vigor, um homem que, em
pouco tempo, conhecemos, mas passei a admirá-lo, era o primeiro chegava
no jogo de futebol e o último que saia, junto conosco ali. Eu quero me
solidarizar com a família dele, o nosso colega, nosso querido Deputado
que nós perdemos. Perdi ontem, ontem foi o sepultamento de uma colega,
minha comadre, médica, 68 anos, mas jovem, de um espírito jovial, ontem
foi o sepultamento dela pelo covid. Mais dois colegas próximos meu, um
que trabalhava comigo há tantos anos faleceu, 63 anos de idade, enfim,
foram muitas perdas, mas nós estamos aqui, deputados, nós estamos aqui
para cumprir a nossa função como parlamentar. Diga-se de passagem, que
durante o período mais difícil, nós cumprimos, deputado Othelino, aos
colegas deputados eu quero parabenizá-los todos, porque remotamente
nós não deixamos o Estado, a sociedade, a população em nenhum momento
a desejar em relação ao nosso trabalho. Aprovamos as leis que eram
necessárias, as questões da calamidade pública dos municípios, participamos
efetivamente da solução desse grande problema, dessa grande epidemia.
Essa epidemia nos levou muitas coisas, nos levou talvez parte da nossa
alegria, parte do sentido da vida. Eu dizia ontem quando perdia a doutora
Lurdinha, médica, minha comadre e ali foi uma parte da minha vida, daminha
história. Mas também, senhores deputados, essa epidemia, deputada
Helena, me trouxe uma nova reflexão de vida, essa vida atribulada que nós
vivemos ou que ainda vivemos, talvez não seja mais possível daqui para
frente. Porque os reflexos, deputado Othelino, desta pandemia não serão
sentidos apenas nas próximas semanas ou nos próximos meses, eu diria
que, nos próximos anos, não sei quantificar, nós teremos ainda o impacto
dessa grande epidemia que assolou todo mundo. Portanto, eu tive tempo
de estar com minha família, de conversar remotamente ou presencialmente
com meus amigos, tive tempo de sentar e deitar no chão da minha casa,
olhar para as estrelas, fazer algumas coisas que eu precisava fazer no meu
apartamento, na minha casa em Imperatriz e na minha clínica ver coisas
que eu não via, e principalmente, dar atenção à minha família, essa é a coisa
boa que essa epidemia nos trouxe e que nós precisamos refletir sobre isso.
Eu quero agradecer a todos vocês, com muita emoção, porque eu estou
muito feliz, hoje é um dia de felicidade, apesar de todas as perdas de
estarmos aqui juntos, reunidos e unidos para trabalhar pelo povo do
Maranhão, que essa é a nossa função. Quanto às questões técnicas, nós
estamos no meio de uma grande guerra, no meio de uma grande epidemia
que assolou todo mundo, é comum que se tenha aproveitadores, no caos
tem aproveitadores, é comum que empresas inidôneas se coloquem nesse
momento para poder usufruir, roubar, dilapidar o patrimônio público e aí
os governadores, os prefeitos municipais, as autoridades sanitárias, as
autoridades de saúde se sentem pressionadas pela sociedade e pelo
problema vivido pela sociedade e muitas vezes se sentem obrigados a
comprarem um respirador por mais de duzentos mil e, é verdade, antes

você comprava por setenta, sessenta, oitenta mil e você compra por
duzentos, duzentos e poucos mil pela necessidade, pela lei da oferta e da
procura. Eu quero parabenizar o Governador Flávio Dino, o Dr. Carlos
Lula, Secretário de Saúde, as autoridades de saúde desse estado, as
autoridades sanitárias desse estado que de um modo geral fizeram um
grande trabalho na solução, ainda estão fazendo e precisarão fazer ainda no
decorrer de todo ano um trabalho importante para resolver esse grande
problema, também parabenizar os Prefeitos que, na sua maioria, com raras
e poucas exceções também fizeram um trabalho buscando a solução desse
problema para as suas cidades, terminando, senhor presidente, a
compreensão, eu vejo talvez porque muita gente acha, senhor presidente,
que um respirador todo mundo que vai com respirador, vai ser salvo, não,
o respirador é um suporte à vida, mas ele não salva 100% das pessoas que
usam, não, muito pelo contrário, ele também tem suas contra indicações,
suas complicações, por exemplo, o maior número de infecção e a maioria
dos pacientes morrem por infecção secundária por bactéria, não é pelo
vírus. Portanto, eu acho que é importante e eu quero dizer aqui que o único
respirador que você comprou por quinhentos mil reais se uma única vida
ele salvar, ele já foi muito bem pago. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores Deputados temos ainda quatro deputados inscritos no Pequeno
Expediente, mas já são 10h34, vamos precisar iniciar a Ordem do dia, os
deputados inscritos ficam transferidos para a próxima sessão que será
amanhã, nós temos 22 deputados presentes no plenário e seis participando
por videoconferência, Deputada Andreia, Deputado Arnaldo, Deputado
Edson, Deputado Edivaldo Holanda, Deputado Felipe dos Pneus,
Deputado Zito Rolim, todos estão online participando da Sessão. Ordem
do Dia. Requerimentos à Deliberação do Plenário. Requerimento nº 208/
2020, de autoria do Deputado Ricardo Rios, solicitando votação em regime
de urgência nesta Sessão, os Projetos de Lei 158, 163, 187, 207/2020,
todos com Pareceres favoráveis das comissões técnicas competentes. Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Os deputados que estão participando por
videoconferência aprovam também votam favorável? Se manifestem, por
favor. Aprovado. Projeto de Lei Ordinária nº 153, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior (lê). Com anexação dos Projetos de Lei n° 154/
2020, de autoria do Deputado Adriano, nos termos do artigo 141. Já têm
pareceres favoráveis das comissões, foi retirado da Ordem do Dia da
sessão anterior, devido ao pedido de vista do Deputado Dr. Yglésio, no
âmbito da Comissão de Saúde. Deputado Duarte Júnior, está inscrito para
discutir, por dez minutos.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do
orador) -Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Deputadas,
estamos em nossa primeira sessão, retomando as nossas atividades, nesse
cenário de crise sanitária, crise econômica a qual nós estamos vivendo. É
nossa primeira sessão sem a presença do nosso querido amigo, companheiro
e deputado Zé Gentil e, com certeza, vai fazer falta nessa Casa, em nosso
Estado e em especial na nossa querida Caxias. Em nosso país, já passamos
de 50 mil óbitos em razão da covid-19. No Estado do Maranhão, nesse
momento, nós temos 1.760 óbitos e 70.689 casos confirmados nesse
momento. Nas últimas 24 horas, novas mortes. É um momento realmente
complicado. Nem em nossos piores pesadelos, nós poderíamos imaginar
viver esse momento. Por essa razão, em conjunto com o amigo, colega
Deputado Adriano, nós apresentamos um projeto nessa Casa que busca
humanizar o atendimento dessas pessoas que buscam por um tratamento
desta terrível doença com alto índice de infecção, alto contágio, uma doença
infectocontagiosa. Senhoras e senhores deputados, hoje estamos tendo a
oportunidade de garantir ao cidadãos e cidadãs maranhenses uma informação
clara, uma informação precisa quanto ao tratamento, o status de tratamento
dos seus familiares, dos seus pacientes e amigos. Eu agradeço muito
especialmente ao Presidente Othelino por inserir esse projeto na pauta.
Ao Deputado Ricardo Rios, presidente da CCJ, por aprovar o nosso
projeto. Pois ao tempo que em que ele humaniza, ele permite que os
familiares, tenham informações, por meio de mensagens escritas, áudio,
vídeo, quanto ao tratamento, dos seus parentes, amigos, uma medida justa
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e necessária, pois não apenas nas redes sociais, mas diariamente, tenho
recebido denúncias, lamentos de pessoas que não conseguem saber se o
tratamento do seu familiar, avança ou piora, se o paciente melhora, ou se
o paciente está sendo bem tratado, imagine o desespero não só para essas
famílias, mas também para o próprio paciente, que em estado debilitado,
fica sem o contato com aqueles que mais ama. Eu agradeço à minha querida
amiga, professora Marli, do Mestrado da UFMA, em Políticas Públicas,
pela a colaboração, nesse importante projeto, a Dra. Mara, exemplo de
profissional, na área do Serviço Social, que contribuíram muito, para melhorar
esse projeto, que vai garantir com certeza, direitos a essas pessoas que
tanto estão sofrendo, e pode, senhoras e senhores, ser qualquer um de nós,
pois é muito importante, que cada um de nós, não importa em qual
circunstância, use máscara, não apenas para se proteger, mas para proteger
o outro, e nesse sentido, senhor Presidente, eu finalizo, lembrando daquelas
pessoas que diariamente saem de suas casas sem essa estrutura que nós
temos aqui na Assembleia e utilizam o transporte público que já era ruim,
que já era precário, para exercer o seu direito de ir e vire para exercer o seu
trabalho, pois, infelizmente, Senhoras e Senhores, nem todos podem exercer
suas atividades no chamado home office, em casa. E, infelizmente, para se
decidir bem, para se cuidar bem das pessoas, nós temos que sair dessas
regalias, desse conforto e olhar para aqueles que mais precisam. Por isso,
Deputado Rildo, eu fui olhar de perto como estão os ônibus aqui em São
Luís, infelizmente, as pessoas estão ainda mais aglomeradas, distanciamento
social, amigo, infelizmente, é só para aqueles que podem pagar. E eu faço
aqui esse alerta porque precisamos, em todo o tempo, hoje e sempre, olhar
por aqueles que mais precisam, olhar por aqueles que utilizam o transporte
público, que quase sempre são vistos, mas não são lembrados. Senhoras e
Senhores, eu agradeço a oportunidade e peço que V.Ex.ªs aprovam esse
projeto que garante o direito informação a essas famílias sobre esses
pacientes, de minha autoria, em parceria coautoria com o Deputado Adriano.
Deputado Adriano, obrigado pela parceria, pela colaboração, tenho certeza
que esse projeto vai ajudar muita gente no nosso Estado, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em discussão. Em votação. Os deputados que apoderavam permaneçam
como estão. Como vota os deputados que estão participando remotamente?
Se manifestem, por favor. Aprovado. Os Projetos de Lei vão a segundo
turno? Deputado Duarte, o Projeto vai à Redação Final por conta da
Emenda que foi aprovada. Projeto de Lei Ordinária nº 158. Inscrito para
encaminhar o deputado Dr. Yglésio. Deputado V.Exa. tem cinco minutos,
sem apartes. O Projeto de Lei dispõe sobre a obrigatoriedade de testagem
periódica para detecção da COVID em empresas com mais de vinte
trabalhadores. Os deputados e deputadas que quiserem observar, o Diário
está disponível já no grupo dos deputados.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu venho falar um pouco
sobre a passagem da pandemia no Maranhão, no Brasil, de seus efeitos,
como já foi citado anteriormente aqui na Assembleia, nós temos mais de
setenta mil casos detectados aqui no Maranhão de coronavírus, de covid-
19, de infecções por coronavírus pelo novo coronavírus e covid-19 no
Estado, isso aí levou ao falecimento de mais de mil e setecentos pacientes,
além daqueles que a gente acredita que por conta de subnotificação, nos
diversos municípios, possam ter eventualmente falecidos em decorrência
da doença. Então, a gente registra a nossa tristeza pela morte dessas pessoas,
lamenta bastante e em contrapartida também, a gente sinaliza com esperança
de saber que na Ilha de São Luís, a gente já tem um direcionamento que
mostra que a pandemia está passando aqui. Ontem, a gente teve registro de
menos de 40 casos na Ilha de São Luís, então, isso faz uma diferença
tremenda, especialmente porque quando a gente fala de atividade econômica,
a gente fala da necessidade de fortalecer as empresas e o desenvolvimento
econômico industrial, dentro da cidade de São Luís e dos demais municípios.
Quanto à questão das empresas, há uma necessidade óbvia de nós
fortalecermos as condições dessas empresas retornarem às suas atividades
no que agente convencionou de nova normalidade, inclusive apresentamos
um projeto nesse sentido que foi sancionado pelo governador, além de
diretrizes também para as retomadas das atividades econômicas que

tramitam nesta Casa. Esse projeto 158, que nós apresentamos, qual que é
o racional dele? O racional dele é com que os comércios, as indústrias,
todas essas empresas que têm quantitativos maiores de funcionários acima
de 20, foi um corte que a gente estimou, elas obrigatoriamente têm que
propiciar testes, testagem para os seus funcionários, o que acontece nesse
sentido? Empresas como mais de 20 funcionários, elas têm estatisticamente
um risco maior de transmissão, portanto, há possibilidade de se tornar um
novo foco de doença a partir dali, é provável. E qual tem sido a solução
apresentada em todos os países do mundo que deram certo no combate ao
coronavírus? Aí a gente vai citar a Nova Zelândia, pode citar Coreia do Sul
que utilizaram uma política agressiva de isolamento, testagem e tratamento
precoce desses pacientes. Então, quando a gente coloca um projeto como
esse, para as empresas maiores, o que é a ideia? Os pacientes, no caso, os
funcionários que eventualmente já tenham contraído o coronavírus, o novo
coronavírus que tenham se recuperado da covid-19, eles não estão obrigados
obviamente a serem testados, porque a gente acredita que haja um
desenvolvimento de uma imunidade, seja ela uma imunidade direta ou uma
imunidade cruzada, haja vista que a gente tem percebido que alguns
pacientes, uma quantidade não desprezível não estão virando a
imunoglobina tipo GG. Portanto, o que a gente tem neste momento? O
primeiro teste será feito nos funcionários que não tenham documentação
em relação a COVID-19, ou seja, ninguém nunca testou positivo e vai
fazer o primeiro teste na empresa e posteriormente, ele fará se apresentar
sintomas gripais. Porque que nós retiramos do projeto inicial a obrigação
de fazer uma testagem, a cada quinze dias. E isso foi uma solicitação da
Fecomercio, inclusive na discussão desse projeto, porquê? Porque nós
tivemos dados que mostram a partir do estudo em Singapura que a
possibilidade de um paciente assintomático transmitir a doença é cerca de
vinte vezes menor do que de um paciente que esteja sintomático. Portanto,
o próprio uso de máscara e as precauções que nós sabemos que são
necessárias e que estão sendo tomadas inclusive aqui nessa Casa Legislativa,
elas deverão ser transpostas ao funcionamento das empresas. E aí para
finalizar, o que a gente tem? nós temos que fazer um comparativo do custo
com o benefício e nós chegamos a conclusão de que quando a gente coloca
uma estratégia seletiva de testagem, a gente consegue contrabalançar um
custo das empresas que obviamente um exame desse tem em torno de
cento e cinquenta reais por unidade de testagem para empresa. Porém, o
que ela tem em termos de benefícios de faturamento Deputado Antônio
Pereira, de puder ter a sua capacidade operacional preservada é muito
maior e por isso nós fizemos o ajuste desse projeto, mediante uma emenda,
uma emenda modificativa e foi um projeto que ao final da discussão,
agradou as entidades empresariais e a gente espera e pede aos pares aqui,
aprovação dele. Muito obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em Votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão,
deputados que estão participando remotamente se manifestem. Aprovado.
Vai à redação final. Projeto de Lei Ordinária nº. 163 de autoria do deputado
Adriano (lê). Deputado Adriano, V.Exa. vai encaminhar? Por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
- Bom dia, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas,
galeria hoje não tem infelizmente, mas temos os nossos internautas, os
deputados aqui presentes, os deputados que estão em suas casas
acompanhando pelo zoom. Senhor Presidente, eu primeiro gostaria de
exaltar aqui a Casa, a Assembleia Legislativa por esse trabalho fantástico
que temos feito durante a pandemia. Esse trabalho que, nós nunca podemos
falar que a Assembleia Legislativa parou, porque nós não paramos, Senhor
Presidente. Nós continuamos trabalhando e muito e ajudando muito toda
a população do Maranhão. Eu mesmo apresentei mais de 40 proposições,
entre projetos de lei, requerimentos, PECs e muitos deles foram acatados
pela Casa. Hoje mesmo nós estamos aqui e vamos analisar três dessas
propostas e uma delas em parceria com o Deputado Duarte Júnior, que
inclusive já foi aprovado na Casa e aqui eu quero saudar o nosso Deputado
Duarte Júnior. Agradecer o Deputado Duarte Júnior por essa parceria e ele
colocou o projeto até antes de eu ter colocado, nós colocamos no mesmo
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dia, mas aí conversamos e falamos: olha, o importante é que a gente aprove
o projeto. Então, Deputado Duarte, parabéns. E vamos seguir aí nessa
nossa luta. Temos o Projeto de Lei agora que vamos votar, que é o Projeto
de Lei nº 163/2020, que trata da obrigação da disponibilidade do oxímetro
nas farmácias. O oxímetro é esse aparelho muito simples, um aparelho
barato para as redes de farmácias, mas que podem salvar vidas. Esse
aparelhozinho que ficará claro se esse projeto for aprovado, disponível
nas farmácias, mede o nível de oxigênio no sangue das pessoas. Então,
muitas pessoas que são assintomáticas podem estar com seu nível de
oxigênio baixo. Então é importante que toda população tenha acesso a esse
aparelho que, com certeza, as farmácias têm o poder econômico para
disponibilizá-los. Assim como colocam balança para as pessoas se pesarem,
esse aparelho ficará disponível nas farmácias caso a gente aprove aqui e o
Governador sancione esse importante Projeto de Lei. Isso é importante
para a situação que vivemos agora do coronavírus, podemos ter uma
segunda onda ainda mais intensa do que essa. Então é importante que esse
Projeto seja aprovado o mais rápido possível. Também tem um outro
projeto de lei que vem a aprimorar o Projeto de Lei do consignado que nós
votamos aqui que deu uma grande repercussão em todo o Maranhão, que
é o pagamento do servidor ou do funcionário público após, nós estamos
aprimorando esse pagamento. Ao invés de parcelarmos em doze vezes,
nós vamos colocar essa dívida para o final do contrato dando ainda um
alívio muito maior para os servidores e trabalhadores do Estado do
Maranhão. Então é uma forma aprimorar este projeto do consignado.
Senhor Presidente, por fim gostaria aqui de cobrar a prisão, a investigação
do assassino do Diogo Adriano que foi brutalmente assassinado na Lagoa
da Jansen, um jovem que merece todo o nosso respeito e admiração e acho
que todo Maranhão conhece a história, da narrativa de tudo que aconteceu
em relação à investigação do Diogo Adriano, mas o nosso pedido hoje aqui
é que achem, faça justiça com a família do Diogo Adriano, com os irmãos
que são meus amigos, que são os meus familiares, até que a gente possa de
fato conseguir achar e punir esse assassino do Diogo Adriano, um jovem
que tinha muita vida ainda pela frente. E, Presidente, eu sempre venho
prezando aqui nas nossas falas, nas redes sociais a reflexão da união, eu
falo muito da união entre a Assembleia Legislativa, os outros Poderes, faço
crítica ao Governador Flávio Dino em relação às críticas que ele faz ao
Governo Federal, ao invés de trabalhar em conjunto, mas eu acho que tudo
tem um limite e tudo tem que ter uma explicação. Eu fui contundente,
bastante contundente a criticar há algumas semanas a Secretaria de Saúde
do Estado do Maranhão, por tentativas constantes, deputado César Pires,
de buscar informações, assim como V.Exa., assim como o Wellington do
Curso, de buscar informações na Secretaria, informações plausíveis e de
não ter essas informações como testagem, como número de leitos que não
batem com aquilo que está sendo noticiado e relatado no interior do Estado
pelos municípios. Busquei o contato com o secretário de Saúde, que, aliás,
é um grande competente, profissional, aqui dessa Casa, vem dessa Casa
aqui, mas que de fato peca ao não dar, fornecer informações para os
deputados, para a Assembleia Legislativa em relação ao que está
acontecendo. Para lembrar, Senhor Presidente, neste domingo, no domingo
agora, o último domingo, foi o dia em que mais pessoas morreram de
coronavírus no mundo, nós não podemos simplesmente fechar os olhos e
achar que está tudo certo, achar que nós vamos viver o velho normal, o que
não é verdade. Então, nós precisamos continuar nesta luta e a Secretaria de
Saúde precisa nos informar e ter transparência em todo esse procedimento,
inclusive, dei entrada aqui na Casa em um projeto de lei que aprimora a
questão da transparência em relação aos dados pelo Governo Estadual e
que é importante que a gente possa aprovar nas próximas sessões. Era só
isso, senhor Presidente, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam,
permaneçam como estão, os deputados que estão participando remotamente
votam a favor do projeto? Aprovado. Vai à sanção. Senhores deputados, o
próximo item da pauta é o Projeto de Lei nº. 187. Eu vou pedira permissão
dos senhores, das senhoras, para nós apreciarmos o Projeto de Lei nº. 189,
que é o item 6 do deputado Rigo Teles, deputado Rigo solicitou essa
alteração na ordem da pauta em razão de que ele terá que se ausentar em

seguida. Então, Projeto de Lei Ordinária nº 189 de autoria do Deputado
Senhor Rigo Teles (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Senhores Deputados, que estão
participando remotamente votam favoráveis ao Projeto? Aprovado. Vai à
Redação Final em razão de ter uma Emenda. Projeto de Lei Ordinária de nº
187, de autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). Deputado V.Ex.ª vai
encaminhar? Deputado Yglésio tem cinco minutos para encaminhar.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Bom dia a todos, a todas, retornando aqui a Tribuna para falar
um pouco desse projeto 187/2020. É um projeto que visa justamente fazer
uma readequação, porque um dos segmentos mais prejudicados no curso
da pandemia foi o setor de ensino, principalmente a vida dos estudantes e
pais, em especial aos alunos mais jovens, as crianças, os adolescentes, e
dentro desse subgrupo aí, as pessoas com diferentes tipos de situações
como transtorno de Espectro Autista, transtorno de déficit de atenção e
imperatividade, TDH, e diante disso, desses inúmeros diálogos que nós
tivemos com pais e alunos nesse período, de visitas que nós podemos
fazer de maneira virtual, inclusive com alguns estudantes, nesse momento
difícil, nos apresentamos alguns projetos, emenda ao Projeto do Deputado
Rildo Amaral, este projeto 187 trata do acolhimento necessário, o retorno
às atividades escolares, para as crianças que ficaram sem as atividades
lúdicas fora de casa, sem a convivência social, com os seus professores, a
escola além de ser um local de aprendizado, ela é um espaço de defesa da
infância, da convivência harmoniosa, do crescimento individual, portanto,
esses esforços, de fortalecimento dessa retomada do ensino que deve
acontecer agora no segundo semestre, a gente espera que no mês de Agosto,
a gente já tenha uma retomada presencial das aulas, não sei se 100%
presencial ou com duas ou três aulas por semana, e aí com complementação
de atividades não presenciais, o telensino, a continuidade dele como um
complemento, o fato e, nós tivemos perdas gigantescas com essa pandemia,
será um prejuízo que demorara alguns anos para que a gente consiga
retomar, e o impacto emocional sobre as famílias também foi muito grande.
Não nos cabe esquecer que houve um aumento do número de feminicídios
aqui no Maranhão nesse período. Houve redução de ligações para 190 de
denúncias da Patrulha Maria da Penha por quê? Porque a uma convivência
maior entre as famílias e a diminuição da possibilidade de as mulheres,
principalmente reagirem a violência em seus lares. Agente não tem um
dimensionamento da violência contra a criança e ao adolescente também,
por conta disso, dessa dificuldade e desse isolamento que forçou a
convivência as vezes em alguns lares com agressores. Portanto para nós
um projeto como esse de acolhimento social, emocional nas escolas, no
retorno é muito importante. Porque fizemos na rede privada, porque se a
gente fiz esse na rede pública estaríamos incorrendo uma violação do
Artigo 43 da Constituição Estadual ao criar obrigação para o Governo do
Estado. Mas a gente espera e apresentamos ao Secretário de Educação que
isto seja feita na rede estadual de ensino e no município de São Luís
também, por indicação. Portanto, para nós é uma alegria imensa podermos
apresentar esse projeto na Casa, projeto qual nós contamos com a
colaboração e o apoio de todos os pares. Eram estas as palavras. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam
como estão. Senhores deputados que estão participando remotamente,
todos favoráveis? Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei ordinária nº 207/
2020, de autoria do Senhor Deputado Adriano (lê). Esse projeto de lei, só
para esclarecer ao deputado Adriano pode complementar se estiver faltando
alguma informação, apenas acrescenta, faz uma pequena, mas importante
modificação na lei que já está em vigor no que diz respeito à suspensão dos
consignados. Estabelece, em síntese, que os valores que não forem pagos
agora nesses 90 dias de suspensão, eles deverão ser cobrados ao final do
contrato e respeitando os limites e o endividamento, de acordo com a
renda de cada servidor, servidora. Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Senhores Deputados que estão
participando remotamente, todos favoráveis? Aprovado, vai à sanção.
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Projeto de Decreto Legislativo nº 088, oriundo da CCJ, aprova pedido de
reconhecimento de estado de calamidade pública do município de Presidente
Médici. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Os deputados que estão participando
remotamente aprovam? Aprovado. Decreto Legislativo, oriundo da CCJ
nº 397, (lê). Deputado Zito Rolim está participando remotamente solicitou
que nós apreciássemos na sessão de hoje, deputado Zito, já estamos aqui
apreciando. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Senhores deputados que estão participando
remotamente todos favoráveis? Aprovado. À promulgação. Projeto de
Decreto Legislativo N° 090/2020, oriundo do Parecer n° 398 da CCJ (lê).
Deputada Daniella, V.Ex.ª tinha solicitado, está aqui na Ordem do Dia, já
vamos apreciar. Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Como votam os deputados que
participam remotamente? Aprovado por unanimidade. Vai à promulgação.
Projeto de Decreto Legislativo n° 091, oriundo da CCJ N° 399 (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Deputados que participam remotamente, todos favoráveis?
Aprovado. À promulgação. Projeto de Decreto Legislativo N° 092, oriundo
da CCJ, aprova o pedido de reconhecimento de Estado de Calamidade
Pública, no município de São Mateus. Deputada Cleide, a V.Ex.ª solicitou
e está aqui na Ordem do Dia. Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Os deputados que participam
remotamente votam a favor? Aprovado. À promulgação. Projeto de Decreto
Legislativo nº093, da CCJ, aprova o pedido de reconhecimento de estado
de calamidade pública no município de Cidelândia. Deputado Antônio
Pereira, V.Ex.ª havia solicitado o projeto está incluído na Ordem do Dia,
vamos apreciar agora. Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam,
permaneçam como estão. Deputados que participam remotamente, todos
favoráveis? Aprovado. À promulgação. Projeto de Decreto Legislativo
nº094 da CCJ, aprova o pedido de reconhecimento de estado de calamidade
pública no município de Paço do Lumiar. O Deputado Adelmo, embora
ausente, ele havia solicitado que incluíssemos na Ordem do Dia de hoje,
vamos apreciar. Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam,
permaneçam como estão. Deputados que participam remotamente, todos
favoráveis? Aprovado. À promulgação. Projeto de Decreto Legislativo,
oriundo da CCJ, nº096, aprova o pedido de reconhecimento de estado de
calamidade pública no município de Buriti Bravo. Em discussão. Em
votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Como vota
os deputados que participam remotamente? Aprovado. À promulgação.
Projeto de Decreto Legislativo nº 095, aprova o pedido de reconhecimento
de estado de calamidade pública no município de Vitorino Freire. A
Deputada Andreia Martins Rezende solicitou que apreciássemos hoje.
Deputada Andreia, V.Ex.ª que participa remotamente, vamos apreciar o
Projeto de Decreto Legislativo agora. Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Como votam os
Deputados que participam remotamente? Aprovado, vai À promulgação.
Senhores Deputados, nós já estamos encerrando a sessão, amanhã teremos
também sessão, essa semana faremos duas sessões e na semana que vem
nós teremos novamente sessão, mas eu combino com V.Ex.ªs os detalhes
da sessão da próxima semana, confirmando a data para que todos se
programem. Então, reforçando, aliás, antes de encerrar a Sessão, informo
aos senhores, importante que todos saibam que as sessões, as comissões
técnicas, elas já podem reunir, presencialmente, então de acordo aí com o
comando de cada comissão, já podem restabelecer aquele calendário de
reunião de cada comissão. Como cada comissão tem um dia e um horário
que reúne, é importante que os deputados já conversem e combinem para
que voltemos às reuniões das comissões técnicas, de forma presencial, já
que nós já estamos presencialmente participando no Plenário, as comissões
técnicas também já têm condições de voltar a reunir. Reforçando que é uma
satisfação grande revê-los e revê-las a todos e todas, encerro a presente
Sessão e temos um novo encontro marcado amanhã, às 09h30. Nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o

Projeto de Decreto Legislativo nº 088/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 584/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Presidente
Médice, Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela Chefe do
Poder Executivo do Município de Presidente Médice, em todo território
do Município, para fins de enfrentamento à pandemia provocada pelo
novo coronavírus (COVID-19) e H1N1, nos termos no Decreto Municipal
nº 009, de 17 de abril de 2020, que declara o estado de emergência pública
no Município de Presidente Médice, Estado do Maranhão.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 23 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 089/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 585/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Codó, Estado
do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Codó, em todo território do Município,
para fins de prevenção e enfrentamento ao vírus H1N1 e à COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), bem como para prestação
de socorro e assistência humanitária a toda população codoense atingida
fortemente por Chuvas Intensas (COBRADE 1.3.2.1.4), nos termos do
Decreto Municipal nº 4.221, de 22 de março de 2020, que declara o estado
de calamidade pública no Município de Codó.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 23 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 090/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:
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DECRETO LEGISLATIVO N.º 586/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Tuntum, Estado
do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Tuntum, em todo território do Município,
para fins de enfrentamento da pandemia decorrente da Covid-19, nos
termos do Decreto Municipal nº 016, de 05 de junho de 2020, que declara
o estado de calamidade pública no Município de Tuntum.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 23 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 091/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 587/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Marajá do Sena,
Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Marajá do Sena, em todo território do
Município, para fins de enfrentamento da pandemia decorrente da COVID-
19, nos termos do Decreto Municipal nº 014, de 09 de junho de 2020, que
declara o estado de calamidade pública no Município de Marajá do Sena.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 23 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 092/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 588/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de São Mateus do
Maranhão, Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de São Mateus do Maranhão, em todo
território do Município, para fins de enfrentamento à pandemia provocada
pelo novo coronavírus (COVID-19), nos termos no Decreto Municipal nº
23, de 20 de maio de 2020, que declara o estado de calamidade pública no
Município de São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 23 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 093/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 589/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Cidelândia,
Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Cidelândia, em todo território do
Município, para fins de enfrentamento à pandemia provocada pelo novo
coronavírus (COVID-19) e H1N1, nos termos no Decreto Municipal nº
22, de 26 de maio de 2020, que declara o estado de calamidade pública no
Município de São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 23 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 094/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 590/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Paço do Lumiar,
Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela Chefe do
Poder Executivo do Município de Paço do Lumiar, em todo território do
Município, para fins de enfrentamento à pandemia provocada pelo novo
Coronavírus, nos termos no Decreto Municipal nº 3.457, de 26 de maio de
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2020, que declara o estado de calamidade pública no Município de Paço do
Lumiar, Estado do Maranhão.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 23 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 095/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 591/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Vitorino Freire,
Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela Chefe do
Poder Executivo do Município de Vitorino Freire, em todo território do
Município, em razão da pandemia provocada pelo novo Coronavírus, nos
termos no Decreto Municipal nº 13 de 12 de junho de 2020, que declara o
estado de calamidade pública no Município de Vitorino Freire, Estado do
Maranhão.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 23 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 096/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 592/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Buriti Bravo,
Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Buriti Bravo, em todo território do
Município, em razão da pandemia provocada pelo novo Coronavírus e
pelo aumento no número de infecções pelo vírus H1N1, nos termos no
Decreto Municipal nº 004 de 20 de março de 2020, que declara o estado de
calamidade pública no Município de Buriti Bravo, Estado do Maranhão.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 23 de junho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 405/ 2020

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Projeto

de Lei Ordinária nº 158/2020, de autoria do Senhor Deputado Doutor
Yglésio, que 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.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer pela
constitucionalidade (Parecer nº 395/2020), no âmbito desta Comissão
Técnica Permamente, com emenda modificativa apresentada pelo Senhor
Deputado Doutor Yglésio.

Concluída a votação em Plenário, com a emenda modificativa,
vem agora a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente
Projeto de Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja
dada à matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua
redação final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei

Ordinária nº 158/2020) a Redação Final, na forma do anexo a este Parecer,
que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão votam pela  aprovação do Projeto de Lei nº 158/2020, nos
termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 22 de maio de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wendel Lages

PROJETO DE LEI Nº 158/2020

Dispõe sobre a obrigatoriedade de testagem periódica
para detecção do vírus sars-cov-2 em empresas no
estado do Maranhão e dá outras providências.

Art. 1º - Os estabelecimentos comerciais, industriais e de
prestação de serviços que, após a realização obrigatória do primeiro
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teste, garantirem a testagem em seus funcionários com sintomas de
síndromes gripais, para detecção do vírus SARS-CoV-2, o novo
coronavirus, não sofrerão restrições em seu funcionamento durante
a pandemia de COVID-19.

§ 1º – Os testes obrigatórios poderão ser dos tipos RT-PCR
(ReverseTranscriptase 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 com vinte ou mais funcionários
deverão monitorar diariamente os sintomas dos colaboradores através de
aferição de temperatura com utilização de termômetro corporal digital sem
toque.

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 - Os estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação
de serviços com menos de vinte funcionários não estão obrigados a realizar
testes periódicos, mas devem adotar procedimentos de higienização e
desinfecção dos ambientes, bem como disponibilizar aos colaboradores os
equipamentos de proteção individual – EPIs ao nível de risco.

Art. 4º - 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.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 406/ 2020

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Projeto

de Lei Ordinária nº 153/2020, de autoria do Senhor Deputado Duarte
Júnior, que estabelece procedimento virtual de informações e acolhimento
dos familiares de pessoas internadas com doenças infectocontagiosas,
durante endemias, epidemias ou pandemias, em hospitais públicos, privados
ou de campanha sediados no Estado do Maranhão.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer pela
constitucionalidade (Parecer nº 338/2020), no âmbito desta Comissão
Técnica Permamente, com emendas modificativas apresentadas pelos
Senhores Deputado Duarte Junior e Deputado Zé Inácio.

Concluída a votação em Plenário, com as emendas modificativas,
vem agora a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente
Projeto de Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja
dada à matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua
redação final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei

Ordinária nº 153/2020) a Redação Final, na forma do anexo a este Parecer,
que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão votam pela  aprovação do Projeto de Lei nº 153/2020, nos
termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 23 de junho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wendel Lages

PROJETO DE LEI Nº 153/2020

Estabelece procedimento virtual de informações e
acolhimento dos familiares de pessoas internadas
com doenças infectocontagiosas, durante endemias,
epidemias ou pandemias, em hospitais públicos,
privados ou de campanha sediados no Estado do
Maranhão.

Art. 1º Fica determinado o estabelecimento de procedimento
virtual para o envio de informações, acolhimento de familiares e a
realização de visitas virtuais por meio de vídeo chamadas de pessoas
internadas com doenças infectocontagiosas, durante endemias,
epidemias ou pandemias, nos hospitais da rede pública, privada ou
de campanha, localizados no Estado do Maranhão.

Art. 2º Os hospitais públicos, privados ou de campanha ao
receberem pacientes que sejam internados em leitos, centros de tratamento
intensivo (CTI) ou unidade de tratamento intensivo (UTI) devem,
obrigatoriamente, preencher no momento da entrada no centro médico,
formulário que contenha dados de ao menos 1 (um) familiar ou pessoa
próxima, para que receba informações acerca da situação clínica do paciente.

Parágrafo único. Nos casos em que os pacientes sejam
internados inconscientes ou não saibam informar um contato de
familiar ou pessoa próxima, deverá ser realizada a busca ativa.

Art. 3º As informações devem ser enviadas todos os dias, ao
término de cada dia, com a atualização sobre o estado de saúde do
paciente, sob a supervisão de comissão multiprofissional com
formação e competência técnica para tais repasses, designada pela
respectiva unidade de saúde.

§ 1º As informações devem ser enviadas, principalmente, via
aplicativo de mensagens, em formato de áudio, possibilitando a
recepção das comunicações por pessoas que tenham dificuldade com
leitura, ou por meio de vídeo chamadas, se assim o paciente preferir.

§ 2º Na impossibilidade do envio por meio de aplicativo de
mensagens, as mesmas devem ser enviadas por escrito, via e-mail ou outra
forma de comunicação eletrônica.

§ 3º Não sendo possível a comunicação via meio eletrônico, a
mesma deve ser feita por contato telefônico.

§ 4º Em caso de complicações no estado de saúde do paciente,
deverá, assim que os procedimentos médicos sejam realizados, informar
imediatamente a situação ocorrida.

§ 5º Em caso de óbito, as informações acerca da causa mortis e os
procedimentos necessários para a liberação do corpo também devem ser
fornecidas ao familiar ou pessoa próxima.

Art. 4º Fica vedado o encaminhamento ou disseminação por
aplicativo das mensagens enviadas aos números dos familiares ou pessoas
próximas cadastradas.

Art. 5º A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação das
penalidades, quanto à obrigação dos hospitais da rede privada, competem
aos órgãos de Proteção e Defesa do Consumidor.

Art. 6º O Poder Público regulamentará a forma de fiscalização do
cumprimento desta Lei para os hospitais da rede pública e hospitais de
campanha sob sua gestão.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 407/ 2020

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Projeto

de Lei Ordinária nº 189/2020, de autoria do Senhor Deputado Rigo Teles,
que dispõe sobre a visita virtual, através de vídeo chamada, de familiares a
pacientes internados em isolamento, decorrente da contaminação do
coronavírus, na forma que especifica.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer pela
constitucionalidade (Parecer nº 371/2020), no âmbito desta Comissão
Técnica Permamente, e, no âmbito da Comissão de Saúde, recebeu emenda
modificativa apresentada pelo Senhor Deputado Doutor Yglésio,

Concluída a votação em Plenário, com a emenda modificativa,
vem agora a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente
Projeto de Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja
dada à matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua
redação final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei

Ordinária nº 189/2020) a Redação Final, na forma do anexo a este Parecer,
que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão votam pela  aprovação do Projeto de Lei nº 189/2020, nos
termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 22 de maio de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wendel Lages

PROJETO DE LEI Nº 189/2020

DISPÕE sobre a visita virtual, através de vídeo
chamada, de familiares a pacientes internados em
isolamento, decorrente da contaminação do corona
vírus, na forma que especifica.

Art. 1º As unidades de saúde da rede estadual pública e particular
do Estado do Maranhão poderão permitir que se realizem visitas
virtuais, por meio de vídeo-chamadas, de familiares a pacientes
internados em isolamento, em decorrência da pandemia do Corona -
Vírus (COVID19).

§ 1º Deverão ser aplicados os protocolos sanitários de segurança
visando à implantação do disposto no caput do art. 1º, com o objetivo
da proteção de todos os envolvidos, inclusive dos profissionais da
área de saúde.

§ 2º A realização da vídeo-chamada deve ser previamente
autorizada pelo profissional responsável pelo tratamento do
paciente e terá duração mínima de 10 minutos e máxima de 15
minutos. [N.R.]

§ 3º Deverão ser utilizados para realização de vídeos-
chamadas, preferencialmente, aparelhos institucionais que não
circulem entre o ambiente clínico e o externo;

§ 4º Em caso de indisponibilidade de aparelhos na forma
do parágrafo anterior, poderão ser utilizados aparelhos dos
pacientes ou de seus familiares, objetivando garantir a
comunicação entre os mesmos.

Art. 2º Caberá às unidades de saúde da rede estadual pública e
particular propiciar a operacionalização logística ao previsto nesta
Lei, conforme regulamentação da mesma.

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

AVISO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020-CPL/AL PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 1242/2020-AL INSUMO PARA
COMBATE À COVID-19 LEI FEDERAL 13.979/2020

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio do Pregoeiro, Gabriel Manzano Dias
Marques, com fulcro no aquisição de EPI (Equipamento de Proteção
Individual) para o enfrentamento da pandemia do Covid- utilizados na
Assembleia Legislativa do Maranhão”, torna público para conhecimento
dos interessados que adiará a sessão de licitação respectiva,
anteriormente marcada para às 09:00 horas do dia 26 de junho de 2020,
em virtude de conveniência administrativa. A nova data da realização
será no dia 30 de junho às 14:30h, pelo sitio www.comprasnet.gov.br.
São Luís, 22 de junho de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020-
CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0301/2020-AL

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na
modalidade Pregão Eletrônico, no dia 07 de julho às 09:30h, pelo
sitio www.comprasnet.gov.br para contratação de empresa
especializada para aquisição de agua mineral sem gás para Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. 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, podendo ainda ser adquirido
gratuitamente na CPL/ALEMA, através da apresentação de dispositivo
de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os dias úteis,
das 08:00 às 12:00 horas. São Luís, 22 de junho de 2020. Lincoln
Christian Noleto Costa. Pregoeiro da ALEMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002;
do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX,
da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução
Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução
Administrativa nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão
Eletrônico nº 006/2020-CPL/ALEMA, em conformidade com o Parecer
da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo
Administrativo nº 0938/2020-ALEMA e autorizo a celebração do
contrato com a empresa classificada em primeiro lugar do certame, a
empresa “Sucesso Comércio de Produtos de Limpeza Eireli-EPP,
CNPJ nº 17.754.712/0001-07, com valor total de R$ 33.608,00 (Trinta
e três mil seiscentos e oito reais), nos termos do Edital, seus anexos
e das Proposta vencedora. Por fim, AUTORIZO o Empenho para
cobertura da despesa. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para
cumprimento das normas legais. São Luís–MA, 19 de junho de 2020.
Deputado Othelino Nova Alves Neto. Presidente
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FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 09/2020
referente ao Processo Administrativo nº 0507/2020-ALEMA. OBJETO:
Confecção de blocos de receituários de controle especial. CONTRATADA:
MARCOS A. P. MORAES GRÁFICA, CNPJ nº 19.177.822/0001-70.
NOTA DE EMPENHO: 2020NE000659, emitida em 23/03/2020, no
valor de R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais). VALOR TOTAL DO
EMPENHO: R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais). BASE LEGAL:
Art. 24, II da Lei nº 8.666/1993 e Processo Administrativo n.º 0507/2020-
ALEMA. PRAZO DE FORNECIMENTO: Recebimento provisório:
05 (cinco) dias (a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento);
Recebimento Definitivo: 10 (dez) dias (após a aprovação do recebimento
provisório), sendo que o prazo para entrega dos materiais tem início com
a assinatura da Ordem de Fornecimento por parte da contratada. DATA
DA ASSINATURA: 23/06/2020. ASSINATURAS: CONTRATANTE
- Assembleia Legislativa do Maranhão – Marcelo Serejo Castro – Gestor
do Contrato; Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral; MARCOS A. P.
MORAES GRÁFICA, CNPJ nº 19.177.822/0001-70 - CONTRATADA.
São Luís – MA, 24 de junho de 2020. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
- Procurador-Geral da Assembleia Legislativa

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SÉTIMO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO Nº 023/2016. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO MARANHÃO e TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM
RECUPERÇÃO JUDICIAL, firmam entre si o sétimo apostilamento ao
referido contrato. OBJETO: Correção da numeração do Sétimo Termo
Aditivo ao Contrato nº 023/2016, assinado em 06 de abril de 2020, que
devido a um erro formal foi editado como sendo o Quinto Termo Aditivo
ao Contrato. Registre-se, ainda, que o Quinto Termo Aditivo ao Contrato
nº 023/2016 foi assinado em  11/11/2019 e o Sexto Termo Aditivo ao
Contrato nº 023/2016 foi assinado em 17/12/2019. BASE LEGAL: Art.
65, § 8° da Lei Federal nº 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 15/06/
2020. ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 24 de
junho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral.
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