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ORDEM DO DIA  30 DE JUNHO DE 2020
SESSÃO ORDINÁRIA

I - REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO.

1. REQUERIMENTO Nº 221 /2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, SOLICITANDO A VOTAÇÃO EM
REGIME DE URGÊNCIA DO PROJETO DE LEI Nº449/2019, DE
SUA AUTORIA, NA PRESENTE SSESSÃO ORDINARIA
REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2020.

2. REQUERIMENTO Nº 222 /2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RICARDO RIOS, SOLICITANDO A VOTAÇÃO EM
REGIME DE URGÊNCIA DO PROJETOS DE LEI NO 239/2020, DE
AUTORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA PRESENTE SESSÃO
ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2020.

II - PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS

3. PROJETO DE LEI Nº 449/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE ALTERA A REDAÇÃO DA
LEI Nº 10.789, DE 24 DE JANEIRO DE 2018, QUE DISPÕE SOBRE A
PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
MARANHENSE PELAS EMPRESAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
PRESTADORAS DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

4. PROJETO LEI Nº 239 / 2020, DE AUTORIA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 11-
C DA LEI Nº 8.077, DE 07 DE JANEIRO DE 2004, QUE DISPÕE
SOBRE A CRIAÇÃO DE CARREIRA E CARGOS DE APOIO
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO MARANHÃO, FIXA OS VALORES DE SUA
REMUNERAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DEPENDE
DE PARACER DAS COMISSOES TÉCNICAS.

MENSAGEM N° 053 /2020

São Luís, 25 de junho de 2020.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput,
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por ser
contrário ao interesse público e por padecer de vício de inconstitucionalidade
material, o Projeto de Lei n° 159/2020, que institui o Formulário Eletrônico
de Avaliação de Riscos Maria Firmina com o objetivo de reforçar a política
de enfrentamento à violência doméstica e familiar praticada contra meninas
e mulheres e dá outras providências.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DIVO
Governador do Estado do· Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei n° 159/2020, que institui
o Formulário Eletrônico de Avaliação de Riscos
Maria Firmina com o objetivo de reforçar a política
de enfrentamento à violência doméstica e familiar

praticada contra meninas e mulheres e dá outras
providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64,
IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de Lei n°
159/2020.

RAZÕES DO VETO

O presente Projeto de Lei, em linhas gerais, objetiva reforçar a
política permanente de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e
familiar contra mulheres, no âmbito do Estado do Maranhão, por meio da
implementação do Formulário Eletrônico de Avaliação de Riscos,
denominado Maria Firmina.

O referido formulário tem por finalidade identificar fatores que
indiquem riscos de a mulher vir a sofrer qualquer forma de violência no
âmbito das relações domésticas e familiares com vistas a subsidiar a atuação
do Poder Judiciário e dos demais órgãos da rede de proteção na gestão dos
riscos identificados.

Não obstante a relevância da proposta legislativa, há de ser negada
à parcela de seus dispositivos.

O parágrafo único do art. 2° dispõe que Formulário Maria Firmina
obedecerá ao padrão estabelecido na Resolução n° 284, de 05 de junho de
2019, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Ocorre que tal ato normativo foi superado pela Resolução Conjunta
n° 5, de 3 de março de 2020, que institui o Formulário Nacional de Avaliação
de Risco no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público, que é,
inclusive, mais minucioso e pormenorizado em relação ao modelo constante
da Resolução n° 284/2019 do CNJ.

Nessas circunstâncias, por ser contrária ao interesse público a
sanção de dispositivo que faça referência a ato normativo superado e
menos preciso, oponho veto ao parágrafo único do art. 2º do Projeto de Lei
n° 159/2020.

Por outro lado, o art. 5° assim dispõe:

Art. 5° O Poder Executivo regulamentará presente Lei no prazo
de 60 (sessenta) dias de sua vigência, designando o órgão
responsável, conforme dispõe o art. 3°.
[grifo nosso]

Ao fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para que o Poder Executivo
edite ato normativo regulamentador, o Projeto de Lei em apreço acaba por
infringir o princípio da harmonia e independência entre os poderes.

O Princípio da Separação de Poderes funda-se na ideia de limitação,
isto é, de exercício de atribuições em um raio de competência próprio, sem
a ingerência indevida de outros órgãos. Dito de outro modo, quando se fala
em separação de Poderes, reporta-se a uma divisão de funções estatais,
conferi das a órgãos especializados para cada atribuição.

Nessas circunstâncias, ao fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para
que o Poder Executivo exerça a função regulamentar prevista no artigo 64,
inciso III, da Constituição do Estado do Maranhão, o Projeto de Lei em
apreço, além de restringir o exercício de um poder administrativo para além
das hipóteses constitucionalmente previstas, infringiu o princípio da
harmonia e independência entre os poderes, sendo essa a razão pela qual
oponho veto ao art. 5° do Projeto de Lei n° 159/2020.

Nesse sentido, foi o posicionamento do Supremo Tribunal Federal
quando do julgamento da Ação Direta de inconstitucionalidade n° 3.394/
AM:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1°, 2° E 3° DA
LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO
AMAZONAS.  TESTE DE MATERNIDADE E
PATERNIDADE. REALIZAÇÃO GRATUITA.
EFETIVAÇÃO DO DIREITO À ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. LEI DE INICIA TIV A PARLAMENTAR
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QUE CRIA DESPESA PARA O ESTADO-MEMBRO.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL NÃO ACOLHIDA. CONCESSÃO DEFINITIVA
DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICÁRIA
GRATUITA. QUESTÃO DE ÍNDOLE PROCESSUAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I DO ARTIGO
2°. SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO INVESTIGATÓRIA.
PERDA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO
III DO ARTIGO 2°. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA
CUMPRIMENTO DA DECISÃO  JUDICIAL QUE
DETERMINAR O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS
REALIZADAS PELO ESTADO-MEMBRO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO
2°. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 61,§ 1°,
INCISO 11, ALÍNEA “E”, E NO ARTIGO 5°, INCISO LXXIV,
DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. l.·Ao con trário do
afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria ou estrutura
qualquer órgão da Administração Pública local. Não procede a
alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só
poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo. As hipóteses de
limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em
numerusclausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil - matérias
relativas ao funcionamento da Administração Pública,
notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder
Executivo. Precedentes. 2. Reconhecimento, pelas Turmas desta
Corte, da obrigatoriedade do custeio do exame de DNA pelo
Estado-membro, em favor de hipossuficientes. 3. O custeio do
exame pericial da justiça gratuita viabiliza o efetivo exercício do
direto à assistência judiciária, consagrado no artigo 5°, inciso
LXXIV, da CB/88. 4. O disposto no inciso I consubstancia
matéria de índole processual - concessão definitiva do beneficio
à assistência judiaria gratuita - tema a ser disciplinado pela
União. 5. Inconstitucionalidade do inciso III do artigo 2° que
estabelece a perda do direito à assistência judiciária gratuita do
sucumbente na ação investigatória que tenha. sido proposta
pelo Ministério Público e que tenha como suporte o resultado
positivo do exame de DNA. Violação do disposto no inciso
LXXIV do artigo 5° da Constituição de 1.988. 6. Fixação de
prazo para cumprimento da decisão judicial que determinar o
ressarcimento das despesas realizadas pelo Estado-membro.
Inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 2°. 7. Ação direta
julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucionais
os incisos I, II e IV, do artigo 2°, bem como a expressão “no
prazo de sessenta dias a contar da sua publicação”, constante
do caput do artigo 3° da Lei n° 50/04 do Estado do Amazonas.

(STF. ADI 3394, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal
Pleno, julgado em 02/04/2007, DJe-087 DIVULG 23-08-2007
PUBLIC 24-08-2007 REPUBLICAÇÃO: DJe-152 DIVULG
14-08-2008 PUBLIC 15-08-2008 EMENT VOL-02328-01 PP-
00099 DJ 24-08-2007 PP-00023 RT v. 96, n. 866, 2007, p.
112-117, grifo nosso)

Registre-se, por oportuno, o posicionamento contido no voto
proferido pelo Eminente Ministro Relator, Eros Grau, no julgamento da
supramencionada Ação Direta de inconstitucionalidade, in verbis:

“Observe-se, ainda, que, algumas vezes, rebarbativamente (art.
84, IV), determinadas leis conferem ao Executivo autorização
para a expedição de regulamento tendo em vista sua fiel execução;
essa autorização apenas não será rebarbativa se, mais do que
autorização, impuser ao Executivo o dever de regulamentar. No
caso, no entanto, o preceito legal marca prazo para que o
Executivo exerça função regulamentar de sua atribuição, o que
ocorre amiúde, mas não deixa de afrontar o princípio da

interdependência e harmonia entre os poderes. A determinação
de prazo para que o Chefe do Executivo exerça função que lhe
incumbe originariamente, sem que expressiva de dever de
regulamentar, tenho-a por inconstitucional”. (grifo nosso)

Nessas circunstâncias, considerando a impossibilidade de o
legislador infraconstitucional interferir na construção do constituinte, em
especial para restringir o exercício de poder administrativo para além das
hipóteses constitucionalmente previstas e, assim violar o princípio da
separação dos poderes, oponho também veto ao art. 5° do Projeto de Lei
n° 159/2020.

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

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram
vetar parcialmente o Projeto de Lei n° 159/2020.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 25 DE JUNHO DE 2020, 199º DA
INDEPÊNDENCIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 236 /2020

Estabelece as diretrizes e os objetivos para a política
pública de fomento do artesanato maranhense e dá
outras providências.

Art. 1º Esta Lei estabelece as diretrizes e os objetivos para a
política pública de fomento do artesanato maranhense, com a finalidade de
coordenar e desenvolver atividades que visam a valorizar o artesão no
Estado do Maranhão, elevando o seu nível profissional, social e econômico,
bem como desenvolver e promover o artesanato como instrumento de
trabalho e empreendedorismo.

Art. 2º A política pública de fomento do artesanato maranhense
tem as seguintes diretrizes e objetivos:

I - A capacitação dos artesãos do Estado, por meio de cursos,
oficinas, seminários e demais ações educativas que auxiliem os artesãos no
aprimoramento do trabalho artesanal, bem como na instrução e formação
do empreendedorismo do artesanato;

II - A realização de feiras e exposições que visem à produção e
comercialização de produtos artesanais nos principais pontos turísticos
do Estado;

III - O incentivo à integração de iniciativas relacionadas ao artesanato
e a troca de experiências e aprimoramento de gestão de processos e produtos
artesanais;

IV - Medidas para a melhoria da competitividade do produto
artesanal e da capacidade empreendedora para maior inserção do artesanato
maranhense nos mercados nacionais e internacionais;

V - A identificação de espaços mercadológicos adequados à
divulgação e comercialização dos produtos artesanais, a participação em
feiras, mostras e eventos nacionais e internacionais, bem como espaços
públicos para facilitar a comercialização do produto artesanal;

VI - O mapeamento do setor artesanal no Estado do Maranhão,
por meio de estudos técnicos e da criação de convênios que tenham por
objetivo o cadastro de todos os artesãos do Estado no Cadastro Nacional
de Artesãos, visando à elaboração de políticas públicas para o setor;

VII - métodos de formação ao empreendedorismo, com a
formalização do artesão, promovendo o empreendedorismo e estimulando
sua participação em associações e cooperativas, como forma de melhorar
a gestão do processo de produção;
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VIII - incentivo aos empreendimentos de artesanato no Estado do

Maranhão, com vantagens aos produtos artesanais nas compras públicas
do Estado;

IX - A criação da Rede Estadual do Empreendedorismo Artesanal,
a fim de possibilitar a troca de experiências, intercâmbios, desenvolvimento
de negócios solidários para o fortalecimento econômico deste segmento;

X - O desenvolvimento de estratégias e ações para o fortalecimento
e crescimento das iniciativas produtivas no universo da economia criativa,
economia solidária e do cooperativismo;

XI - o acesso ao microcrédito e às ações de fomento, visando ao
desenvolvimento do trabalho artesão e do empreendedorismo artesanal.

Art. 3º Para os fins desta lei, entende-se por empreendedor artesanal
as associações, cooperativas, pequeno empresário, microempresários e
microempresários individuais, que tenham como atividade principal a
produção e comercialização de produtos artesanais, realizados de forma
manual pelo próprio artesão, sendo presumido seu exercício de atividade
predominantemente manual, que pode contar com o auxílio de ferramentas
e outros equipamentos, desde que visem a assegurar qualidade, segurança
e, quando couber, observância às normas oficiais aplicáveis ao produto, ou
aqueles que atuem exclusivamente com a revenda de produtos artesanais.

Parágrafo único. Não são considerados empreendedores artesanais
para os fins desta lei:

I - Aqueles que atuem no comércio de produtos artesanais com
outros tipos de produtos, bem como as empresas de grande e médio porte;

II - Aqueles que trabalham de forma industrial, com o predomínio
da máquina e da divisão do trabalho, do trabalho assalariado e da produção
em série industrial;

III - Aqueles que somente realizam um trabalho manual, sem
transformação da matéria-prima e fundamentalmente sem desenho próprio,
sem qualidade na produção e no acabamento;

IV - Aqueles que realizam somente uma parte do processo da
produção, desconhecendo o restante, com exceção dos revendedores
exclusivos de artesanato.

Art. 4º Para a promoção de ações visando ao desenvolvimento do
artesanato maranhense previsto nesta lei, bem como de políticas públicas
visando ao fortalecimento do artesão e do empreendedorismo artesanal, o
Poder Executivo poderá criar a Coordenadoria Estadual do Artesanato
Maranhense, subordinada à Secretaria Estadual de Turismo e Cultura do
Maranhão.

Art. 5º Cabe ao Executivo Estadual o cadastro e inscrição dos
artesãos e dos empreendimentos artesanais no Cadastro Nacional de
Artesãos, atestando ainda a qualidade artesanal dos produtos produzidos
e comercializados.

Art. 6º Poderá o Executivo para a execução desta lei realizar
convênios e parcerias com os demais entes da federação, bem como com
instituições e empresas privadas.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”

em São Luís, 24 de junho de 2020. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

O artesanato pode ser definido como “um complexo de atividades
de natureza manual, através das quais o homem manifesta a criatividade
espontânea”. As atividades artesanais são aquelas em que as feições
características do produto final dependem, em grande parte, da habilidade
do trabalhador.

O trabalho pode ser inteiramente manual ou contar com o auxílio
de determinados instrumentos. O artesão enquanto indivíduo é aquele que
exerce um ofício, produz bens materiais para a comercialização sem que
haja repetidores industriais, ou ainda é o indivíduo que exerce, por conta
própria, uma arte, ou ofício manual, como reza o Regulamento do Imposto
sobre Produtos Industrializados.

No Brasil, as atividades artesanais são desenvolvidas por núcleos
familiares artesanais, majoritariamente situadas em regiões mais pobres, e

cuja produção artesanal apresenta uma grande variedade de expressões e
quantidade de matérias-primas disponíveis. Ao longo dos últimos anos,
essa atividade tem apresentado um ritmo de expansão acelerado,
constituindo-se como uma atividade econômica com grande potencial de
crescimento, atuando, inclusive, como fonte geradora de emprego e renda.

Tendo em vista o mérito da matéria e sua importância, peço a
aprovação da proposição pelo nobres pares.

PROJETO DE LEI Nº 237 /2020

Assegura o atendimento prioritário de idosos e demais
pessoas consideradas grupo de risco do Covid-19
pelas instituições financeiras, no âmbito do Estado
do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica determinada a prioridade de atendimento à pessoa
idosa, em conformidade com a Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de
2003, e às demais pessoas consideradas grupo de risco do Covid-19, nas
instituições financeiras e casas lotéricas situadas no Estado do Maranhão.

Art. 2º Para fins de fruição ao direito ao atendimento preferencial
de que trata esta Lei, o usuário do serviço deverá apresentar documento
comprobatório da condição que o qualifica como grupo de risco, em especial:

I - se idoso: documento que comprove idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos;

II - se gestante: documento que ateste o estado gravídico; ou,
III - se portador de doença crônica: atestado médico que identifique

a enfermidade.
Art. 3º Os estabelecimentos bancários e casas lotéricas deverão

disponibilizar todos os caixas presenciais para atendimento aos idosos
por representarem um grupo de risco maior ao contágio do Covid-19.

Art. 4º Os estabelecimentos bancários privados que realizarem
pagamento salarial dos idosos deverão adotar medidas para evitar
aglomerações, segundo recomendações da Organização Mundial de Saúde.

Art. 5º O descumprimento dos dispositivos desta Lei sujeitará a
instituição infratora às seguintes penalidades, sem prejuízo de outras
previstas na legislação vigente:

I - advertência, quando da primeira autuação de infração; ou,
II - multa, a ser fixada entre R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 5.000,00

(cinco mil reais), considerados o porte do empreendimento e as
circunstâncias da infração.

§ 1º Em caso de reincidência, o valor da penalidade de multa será
aplicado em dobro.

§ 2º Os valores limites de fixação da penalidade de multa prevista
neste artigo serão atualizados, anualmente, de acordo com o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou índice previsto em legislação
federal que venha a substituí-lo.

Art. 6º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei em
todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.

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

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Com o intuito de assegurar a continuidade do atendimento digno e
prioritário dos idosos e às pessoas que pertencem aos grupos de riscos
com maior predisposição para contrair a COVID-19, durante o período de
enfrentamento à pandemia, a proposição apresentada tem como objetivo
estabelecer a prioridade de atendimento à pessoa idosa, em conformidade
com a Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, e às demais pessoas
consideradas grupo de risco do Covid-19, nas instituições financeiras e
casas lotéricas situadas no Estado do Maranhão. Diante do atual cenário
de emergência de saúde pública, as normas de proteção ao idoso, pessoa
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integrante do grupo de risco por ser mais suscetível a complicações pela
infecção, assumem maior relevância.

No que se refere a constitucionalidade, trata-se de hipótese de
exercício de competência legislativa concorrente para dispor sobre produção
e consumo (e Direito do Consumidor); e proteção e defesa da saúde, vide
art. 24, V, VIII e XII, da Constituição Federal (CF/88).

 Por ser matéria de interesse público, peço o apoio de meus pares
a apreciação e aprovação da matéria.

PROJETO DE LEI Nº 238 /2020

Torna obrigatória a realização de testes para
diagnóstico do Coronavírus-Sars-Cov-2, aos
professores e funcionários das instituições de ensino,
públicas e privadas, antes do reinício de suas
atividades.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º – Torna obrigatória a realização de testes diagnósticos do
Coronavírus-Sars-Cov-2, aos professores e funcionários das instituições
de ensino, públicas e privadas, no Estado de Minas Gerais, antes do
reinício de suas atividades.

Parágrafo único – Os testes utilizados serão os da Metodologia
RT-PCR.

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

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

Art. 4º – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão
à conta de dotações orçamentárias próprias das instituições de ensino.

Art. 5º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A presente proposição trata-se de uma medida preventiva para

quando ocorrer o retorno das atividades regular do calendário escolar. Com
objetivo de resguardar docentes, alunos, funcionários e todas as pessoas
que contribuem e são responsáveis para a boa organização e funcionamento
das instituições de ensino, são necessárias medidas de prevenção para
conter os riscos de transmissão dessa infecção.

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

Ante o exposto, solicito aos meus pares a aprovação desta
proposição que busca resguardar a saúde da população e a proliferação
provocada pelo novo coronavírus causador da doença Covid-19.

PROJETO DE LEI Nº 240 /2020

Autoriza o Poder Executivo a isentar os hospitais
filantrópicos do Maranhão do pagamento de ICMS
nas contas de água, luz e telefone enquanto durarem
os efeitos do Decreto de Calamidade Pública Estadual
nº 35.672/2020.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º – Autoriza o Governo do Maranhão a isentar do ICMS as
operações internas de fornecimento de energia elétrica, telecomunicação e

fornecimento de água canalizada, destinados a consumo pelos hospitais
filantrópicos, desde que classificados como entidade beneficente de
assistência social.

Parágrafo único – Considera-se Hospital Filantrópico aquele que
se enquadre na Lei Federal 12.101/19 ou qualquer Hospital Filantrópico
credenciado junto à Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais
Beneficentes do Estado do Maranhão.

Art. 2º – As empresas de fornecimento de Energia Elétrica, Água
Canalizada e Telecomunicação não poderão cobrar tarifas de ICMS dos
Hospitais filantrópicos descritos no artigo 1º desta lei sendo elas privadas
ou estatais.

Art. 3º – O Governo do Estado regulamentará o procedimento
para isenção por meio de seu poder regulamentador no prazo máximo de
20 dias.

Art. 4º – A isenção de que se trata essa lei perdurará enquanto
durarem os efeitos do Decreto de Calamidade Pública Estadual nº 35.672/
2020.

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Nagib Haickel, 26 de junho de 2020. - WELLINGTON

DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Os Hospitais Filantrópicos são porta de entrada de grande parte

do atendimento médico do SUS nas cidades maranhenses. Nesse momento
de pandemia, nota-se que esses hospitais têm recebido um grande volume
de pacientes e contribuindo para o combate, sem, contudo, receber qualquer
tipo de ajuda estatal para esse combate. A tabela do SUS há muito defasada
não ajuda na sobrevivência desses hospitais que são fundamentais ao
combate do Covid-19.

No Mato Grosso, em 2017, foi aprovada o Decreto nº 878 de 21
de março de 2017, que concedia isenção de ICMS para todos hospitais
filantrópicos do Estado definitivamente. O Confaz aprovou a medida.

O que esta lei pretende, é que os Hospitais Filantrópicos
Maranhenses recebam essa ajuda temporária para o enfrentamento do
Covid, que já significaria um valor considerável para que essas instituições
possam continuar prestando esse serviço devidamente. Após cessado os
efeitos do Decreto Estadual de Calamidade, a situação retornaria a seu
status quo. Entende-se que este projeto, se acampado pelo Executivo,
representaria uma renúncia ínfima de receita, por um período curto, mas
ao mesmo tempo, um ganho enorme em qualidade de serviço prestado.

REQUERIMENTO Nº 220 /2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, venho por meio deste Requerimento, justificar
a minha ausência referente ao dia 23 e 24 de junho, do corrente ano na
Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa do Maranhão, em razão de
cuidados odontológicos, conforme comprovação em anexo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 25 DE JUNHO DE 2020. - WENDELL LAGES

- Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 789 /2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeremos a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão,
o Sr. CÉLIO ROBERTO PINTO DE ARAÚJO; à Secretária
Municipal de Meio Ambiente de São Luis, a Sra. MARIA DE
LOURDES MALUDA CAVALCANTI FIALHO; ao Delegado Titular
da Delegacia de Costumes e Diversões Públicas; ao Secretário
Adjunto de Fiscalização da Blitz Urbana, o Sr. SAMUEL DORIA DE
CARVALHO JUNIOR, solicitando a prorrogação, até 31 de dezembro de
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2020, do prazo de validade de autorizações e licenças concedidas por
esses respectivos órgãos e autoridades para bares, restaurantes e casas de
eventos.

A proposição se justifica em razão da suspensão ou redução das
atividades desses importantes setores, que foram gravemente afetados em
razão da pandemia causada pela COVID-19. Essas licenças e autorizações
oneram em demasia setores que já estão com sérias dificuldades para
honrar com seus compromissos financeiros. Em alguns casos, as licenças
foram renovadas e expiradas sem que conseguissem sequer realizar sua
atividade.

Por esse motivo, a prorrogação dessas licenças e autorizações faz-
se necessária e de grande importância para reduzir a burocracia e os custos
financeiros de empreendedores que já foram e estão sendo tão penalizados
pela crise causada pela pandemia.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 24 de junho de 2020. - DUARTE JÚNIOR - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 790 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeremos a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Governador do Estado do Maranhão, o Sr. FLAVIO DINO,
solicitando que seja realizado programa de parcelamento para pagamento
de débitos de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
para bares e restaurantes.

A proposição se justifica em razão da suspensão e redução das
atividades desse importante setor, que foi gravemente impactado pela
pandemia da COVID-19 e muitos desses empreendimentos não estão
conseguindo honrar com seus compromissos financeiros, incluindo-se os
fiscais. Dessa forma, esse programa de parcelamento seria de grande valia
para auxiliar um setor que ajuda a movimentar a cadeia da economia estadual,
com geração de milhares de empregos e renda.

Em razão disso, solicita-se a criação de programa especial e
parcelamento desses eventuais débitos, com início de pagamento em janeiro
de 2021. Outros estados, como Mato Grosso do Sul, têm adotado medida
semelhante, com previsão de grande arrecadação para o Estado, gerando
benefícios a todos os envolvidos.

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

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

INDICAÇÃO Nº 791 / 2020

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Procurador da
Justiça, Doutor Eduardo Jorge Nicolau, solicitando que determine
providências no sentido cumprimento da Portaria SEPRT nº 1343 DE 02/
12/2019,    decorrente da Lei Federal nº 13.103/2015 que determina a
instalação de banheiro feminino para uso das motoristas de caminhão e de
ônibus nos locais de espera, de repouso e de descanso dos motoristas
profissionais de transporte rodoviário de passageiros e de cargas, conforme
determina o art. 1º da referida portaria.

Sabemos que é comum o estacionamento de caminhões e ônibus
nos terminais rodoviários, ´pontos de espera e, principalmente nos postos
de combustíveis como pontos de repouso, ressaltando-se que  o art. 1º da

citada portaria cita apenas os motoristas profissionais, sem observar as
motorista profissionais que, apesar de serem em menor número, são as
heroínas das estradas brasileiras;

Infelizmente, aconteceu um fato constrangedor com uma motorista
no interior do Maranhão quando a mesma, após estacionar o caminhão
num posto e combustível, procurou um banheiro e foi informada que
apenas existia o  masculino,  e ainda serviu de galhofa quando lhe disseram
que poderia usar uma betoneira para banhar. Posteriormente um motorista
lhe conseguiu um balde de água e a  mesma foi tomar banho escuro.

É com grande tristeza que relatamos essa situação, mas
considerando que existe uma legislação  específica sobre esse direito da
mulher, apelamos ao ilustre Doutor Eduardo Jorge Nicolau, cujo
fundamento  de sua administração frente ao Ministério Público é a defesa
dos direitos humanos, para que determine as providências necessárias,
principalmente junto aos postos de combustíveis e demais órgão de que
trata a Portaria nº  para disponibilização de banheiros para as motoristas
profissionais .

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

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

Portaria SEPRT nº 1343 DE 02/12/2019
Norma Federal - Publicado no DO em 03 dez 2019

Estabelece as condições mínimas de segurança,
sanitárias e de conforto nos locais de espera, de
repouso e de descanso dos motoristas profissionais
de transporte rodoviário de passageiros e de cargas.
(Processo nº 19964.106354/2019-15).

O Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da
Economia, no uso das atribuições que lhe conferem nos arts. 155 e 200 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943 e no inciso V do art. 71 do Anexo I do Decreto
nº 9.745, de 08 de abril de 2019, e

Considerando o disposto no art. 9º da Lei nº 13.103, de 02 de
março de 2015 e no Art. 4º do Decreto nº 8.433, de 16 de abril de 2015,

Resolve:
Art. 1º As condições mínimas de segurança, sanitárias e de conforto

nos locais de espera, de repouso e de descanso dos motoristas profissionais
de transporte rodoviário de passageiros e de cargas devem atender ao
disposto nesta Portaria, nos termos da Lei nº 13.103, de 02 de março de
2015.

Art. 2º As instalações sanitárias devem:
I - ser separadas por sexo;
II - possuir gabinetes sanitários privativos, dotados de portas de

acesso que impeçam o devassamento, com dispositivo de fechamento,
além de cesta de lixo e papel higiênico;

III - dispor de lavatórios dotados de materiais para higienização e
secagem das mãos;

IV - ser dotadas de chuveiros com água fria e quente;
V - seguir a proporção mínima de 1 (um) gabinete sanitário, 1 (um)

chuveiro e 1 (um) lavatório, por sexo, para cada 20 (vinte) vagas ou fração,
considerando a quantidade de vagas no estacionamento destinadas ao
atendimento dos motoristas profissionais de transporte;

VI - ser providos de rede de iluminação; e
VII - ser mantidas em adequadas condições de higiene, conservação,

funcionamento e organização.
§ 1º Os vasos sanitários devem possuir assento com tampa.
§ 2º O local dos chuveiros pode ser separado daquele destinado às

instalações com gabinetes sanitários e lavatórios.
§ 3º Nas instalações sanitárias masculinas é permitida a instalação

adicional de mictórios.
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§ 4º As instalações sanitárias femininas podem ser reduzidas em

até 70% da proporção prevista no inciso V, nos locais em que houver baixa
demanda de usuárias, desde que assegurada a existência de pelo menos
uma instalação sanitária feminina.

§ 5º Para cumprimento do disposto nesta Portaria, não é permitida
a utilização de banheiros químicos.

Art. 3º Os compartimentos destinados aos chuveiros devem:
I - ser individuais;
II - ser dotados de portas de acesso que impeçam o devassamento,

com dispositivo de fechamento;
III - possuir ralos sifonados com sistema de escoamento que

impeça a comunicação das águas servidas entre os compartimentos e que
escoe toda a água do piso; e

IV - dispor de suporte para sabonete e cabide para toalha.
Art. 4º Medidas adequadas devem ser adotadas para garantir que

o esgotamento das águas utilizadas não seja fonte de contaminação.
Art. 5º Os ambientes para refeições, quando existirem, podem ser

de uso exclusivo ou compartilhado com o público em geral, devendo sempre:
I - ser dotados de mesas e assentos;
II - ser mantidos em adequadas condições de higiene, limpeza e

conforto; e
III - permitir acesso fácil às instalações sanitárias e às fontes de

água potável.
Art. 6º Poderá ser permitido que os usuários dos locais de espera,

de repouso e de descanso utilizem a própria caixa de cozinha ou
equipamento similar para preparo de suas refeições, desde que em local
que não comprometa as condições de segurança do estabelecimento.

Art. 7º Deve ser disponibilizada, gratuitamente, água potável em
quantidade suficiente, por meio de copos individuais ou bebedouro de jato
inclinado ou outro equipamento similar que garanta as mesmas condições.

Art. 8º Todo local de espera, de repouso e de descanso deve conter
sinalização informando as áreas destinadas ao estacionamento de veículos,
bem como a indicação da localização das instalações sanitárias e, quando
existirem, dos ambientes de refeição.

Art. 9º Todo local de espera, de repouso e de descanso deve
possuir vigilância ou monitoramento eletrônico.

Parágrafo único. O local de espera, de repouso e de descanso que
exija dos usuários pagamento de taxa para permanência do veículo deve ser
cercado e possuir controle de acesso.

Art. 10. A venda, o fornecimento e o consumo de bebidas alcoólicas
nos locais de espera, de repouso e de descanso deve respeitar o disposto
na Lei nº 11.705, de 19 de junho de 2008.

Art. 11. É vedado o ingresso e a permanência de crianças e
adolescentes nos locais de espera, de repouso e de descanso, salvo quando
acompanhados pelos responsáveis ou por eles autorizados.

Art. 12. Aos estabelecimentos de propriedade do transportador,
do embarcador ou do consignatário de cargas, bem como nos casos em que
esses mantiverem com os proprietários destes locais contratos que os
obriguem a disponibilizar locais de espera, de repouso e de descanso aos
motoristas profissionais, aplicam-se as Normas Regulamentadoras de saúde
e segurança no trabalho.

Art. 13. Os locais de espera, de repouso e de descanso terão o
prazo de 1 (um) ano, a contar da publicação desta Portaria, para se
adequarem ao disposto no inciso IV do art. 2º, no que se refere ao
fornecimento de água quente, e no inciso V do art. 2º, no que se refere ao
dimensionamento de chuveiros.

Art. 14. Revoga-se a Portaria MTE nº 944, de 08 de julho de 2015.
Art. 15. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROGÉRIO MARINHO

Lei nº 13.103, de 02 de março de 2015
.................................................................................................

Art. 9º As condições de segurança, sanitárias e de conforto nos
locais de espera, de repouso e de descanso dos motoristas profissionais de
transporte rodoviário de passageiros e rodoviário de cargas terão que

obedecer ao disposto em normas regulamentadoras pelo ente competente.
(Regulamento)

§ 1º É vedada a cobrança ao motorista ou ao seu empregador pelo
uso ou permanência em locais de espera sob a responsabilidade de:

I - transportador, embarcador ou consignatário de cargas;
II - operador de terminais de cargas;
III - aduanas;
IV - portos marítimos, lacustres, fluviais e secos;
V - terminais ferroviários, hidroviários e aeroportuários.
§ 2º Os locais de repouso e descanso dos motoristas profissionais

serão, entre outros, em:
I - estações rodoviárias;
II - pontos de parada e de apoio;
III - alojamentos, hotéis ou pousadas;
IV - refeitórios das empresas ou de terceiros;
V - postos de combustíveis.
§ 3º Será de livre iniciativa a implantação de locais de repouso e

descanso de que trata este artigo.
§ 4º A estrita observância às Normas Regulamentadoras do

Ministério do Trabalho e Emprego, no que se refere aos incisos II, III, IV
e V do § 2º, será considerada apenas quando o local for de propriedade do
transportador, do embarcador ou do consignatário de cargas, bem como
nos casos em que esses mantiverem com os proprietários destes locais
contratos que os obriguem a disponibilizar locais de espera e repouso aos
motoristas profissionais.

INDICAÇÃO Nº 792 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador
Flávio Dino, solicitando que determine o atendimento de padres e pastores
pela Central de Testagem do COVID 19, que funciona no Viva Cidadão
localizado na Av. Beira-Mar, nesta Capital.

Em virtude da pandemia causada pelo COVID 19, o ilustre
Governador Flávio Dino decretou estado de calamidade pública e,
consequentemente, suspendeu atividades públicas e particulares, dentre
elas as atividades religiosas nos templos e nas igrejas, visto o grande
número de pessoas que participam desses eventos, o que foi plenamente
justificado como uma atividade de medicina preventiva para evitar o contágio
de pessoas pelo corona vírus.

Através da Portaria nº 038 de 10 de junho de 2020, do Secretário
da Casa Civil, Dr. Marcelo Tavares, foi aprovado o protocolo  específico
de medida sanitária segmentada para o funcionamento de organizações
religiosas, motivo pelo qual justificamos nossas reinvindicação no sentido
do atendimento dos padres e pastores pela referida Central de Testagem
do COVID 19, a fim de confirmar os que estão em condições de saúde
aptos para conduzirem os trabalhos das unidades religiosas,

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

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

INDICAÇÃO Nº 793 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a Mesa
Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO PREFEITO
DE SÃO LUIS, SENHOR EDIVALDO HOLANDA JUNIOR,
solicitando providências, no sentido de determinar À SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO
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MUNICÍPIO - SEMOSP, que autorize A RECUPERAÇÃO DA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS 02 (DOIS), 03 (TRÊS) e
04 (QUATRO), COM SUAS RESPECTIVAS TRAVESSAS, NA VILA
MENINO JESUS DE PRAGA, NO BAIRRO DO VINHAIS,
considerando que o órgão municipal esteve presente no Bairro do Vinhais
e, portanto, tem sido ausente na Vila objeto de nossa propositura, cujos
moradores padecem de obras importantes como a pavimentação asfáltica
das ruas e travessas.

Infraestrutura asfáltica é relevante para tornar a vida das pessoas
mais saudável, eleva a autoestima, a qualidade de vida do cidadão e melhora
consideravelmente o aspecto paisagístico do bairro.

Nossa propositura tem por objeto atender a um anseio dos
moradores da Vila Menino Jesus de Praga, que há muito insistem para que
o poder público municipal se faça presente na comunidade, através de
ações concretas que melhore a qualidade de vida das pessoas.

Transitar em vias urbanas seguras é condição necessária para reduzir
o índice de acidentes com os mais diversos modais de transportes nas
grandes cidades, envolvendo pedestres inclusive, onde o transito é bastante
intenso.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado “Nagib
Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 23 de junho de 2020.
– DETINHA - DEP. ESTADUAL - 2ª VICE-PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 794 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao MINISTRO DA CIDADANIA, ONYX
LORENZONI, solicitando que aprecie a possibilidade de ENVIAR
CESTAS BÁSICAS PARA ALDEIAS INDÍGENAS NO MARANHÃO,
QUE ESTÃO SOFRENDO COM A PANDEMIA DO
CORONAVÍRUS.

Os impactos dessa pandemia assolam e amedontram as sociedades
pelo mundo, e no Brasil não está sendo diferente, sendo inclusive decretado
estado de calamidade pública. Muitas vidas estão sendo ceifadas pelo
coronavírus, e para aqueles que ficam, além da dor das perdas familiares ou
de entes queridos, assombra o drama da possível escassez de serviços, de
produtos e do mais importante, a renda.

Na terra indígena Caru, entre os municípios de Alto Alegre do
Pindaré e Bom Jardim, no Maranhão, vivem cerca de 500 índios das tribos
Guajajaras e Awajá, sendo os Guajajaras a maioria. Eles atuam como
protetores dos Awa, que foram contactados há pouco tempo. Muitos
indivíduos dessa etnia ainda vivem isolados na mata e nunca foram
vacinados, e por isso não têm imunidade as doenças conhecidas nas cidades.

O território já é protegido por uma barreira natural: o Rio Pindaré.
Para se precaver ainda mais com o coronavírus as lideranças da comunidade
resolveram barrar qualquer tipo de visita, com exceção dos profissionais
de saúde.

Na Reserva Alto Turiaçu existem cerca de 1.500 índios. Os Ka´apor
também estão recolhidos nas aldeias. O Maranhão tem cerca de 40 mil
índios distribuídos em 22 terras indígenas. Para todas a orientação é evitar
sair das aldeias ou receber visitas.

Plenário Nagib Haickel, 22 de junho de 2020. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 795 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação

seja encaminhada ao MINISTRO DA CIDADANIA, ONYX
LORENZONI, solicitando que aprecie a possibilidade de ENVIAR
CESTAS BÁSICAS PARA A BAIRROS PERIFÉRICOS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO LUÍS E A ZONA RURAL DA CIDADE
DE SÃO LUÍS.

Os impactos dessa pandemia assolam e amedontram as sociedades
pelo mundo, e no Brasil não está sendo diferente, sendo inclusive decretado
estado de calamidade pública. Muitas vidas estão sendo ceifadas pelo
coronavírus, e para aqueles que ficam, além da dor das perdas familiares ou
de entes queridos, assombra o drama da possível escassez de serviços, de
produtos e do mais importante, a renda.

Plenário Nagib Haickel, 24 de junho de 2020. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 796 /2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos de São Luís,
Senhor Antônio Araújo, solicitando:

a) a recuperação asfáltica de trechos da Rua Boa Esperança,
na Cohama.

A demanda é oriunda das constantes reclamações feitas pela
comunidade e direcionadas ao gabinete, pois se trata de importante via por
onde circulam diariamente centenas de pessoas e veículos, inclusive sendo
acesso dos moradores entre suas residências e seus locais de trabalho,
estudos e lazer, porém, com o excesso de buracos no asfalto da rua, a
trafegabilidade está prejudicada, inclusive forçando que os automóveis
invadam a via de sentido oposto, o que pode ocasionar acidentes.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de junho
de 2020. – DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS

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

INDICAÇÃO Nº 797 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos de São Luís,
Senhor Antônio Araújo, solicitando:

a) a recuperação asfáltica da Rua Projetada, no João Paulo
(ponto de referência: é a via lateral ao Mix Mateus Atacarejo – João
Paulo).

A demanda é oriunda das constantes reclamações feitas pela
comunidade e direcionadas ao gabinete, pois se trata de importante via por
onde circulam diariamente centenas de pessoas e veículos, inclusive sendo
acesso dos moradores entre suas residências e seus locais de trabalho,
estudos e lazer, porém, encontra-se intrafegável.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de junho
de 2020. – DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 798/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda, ao Secretário de Obras e Serviços Públicos de São Luís,
Senhor Antônio Araújo e ao Secretário de Urbanismo e Habitação, o
Senhor Mádison Leonardo Andrade Silva, solicitando:

a) identificação de proprietário do terreno localizado na
Avenida 4, da Cohab Anil IV, para obrigá-lo a tomar as medidas
cabíveis para preservação do terreno baldio, ou que o Poder Público
promova o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios,
aumento progressivo do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU
ou até mesmo a desapropriação da propriedade.

Sabe-se que a Constituição Federal de 1988 estabelece que a
propriedade deve obedecer sua função social. Cumpre destacar que a
responsabilidade pela manutenção e conservação do terreno é de seu
proprietário, e, caso este se mantenha inerte, a prefeitura deve adotar as
medidas pertinentes, via de regra, disponibilizando prazo para que o
proprietário promova o fechamento do terreno e sua limpeza, sob pena de
promover a limpeza do terreno as suas expensas. Caso nada disso seja
realizado outras medidas coercitivas podem ser adotadas, de forma gradual
e sucessiva, que visem impelir o proprietário a dar função social ao terreno,
começando, necessariamente, pelo parcelamento, edificação ou utilização
compulsórios, que não sendo efetivado, conduz ao aumento progressivo
do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU e, em não sendo suficiente
e havendo interesse pelo município, a desapropriação da propriedade
através do pagamento com títulos da dívida pública.

A demanda é oriunda das constantes reclamações feitas pela
comunidade e direcionadas ao gabinete, pois se trata de grande área de
terreno baldio, que se encontra inutilizada pelo excesso de vegetação,
tornando o ambiente propício para a má utilização por criminosos e usuários
de drogas, que atormentam os moradores da região.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de junho
de 2020.  – DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS

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

INDICAÇÃO Nº 799/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente a Presidente do PROCON/MA, a Senhora Adaltina
Queiroga e ao Presidente da Associação Maranhense de
Supermercados – AMASP, o Senhor Antônio Iris de Oliveira,
solicitando às redes de supermercado maranhenses que adotem cabines
de radiação ultravioleta para desinfecção de compras, higienizando
os produtos na saída dos estabelecimentos.

A prática, originalmente adotada em Taiwan, Toronto e diversos
países europeus, recentemente trazida ao Brasil pelo Supermercado
Carrefour em São Paulo, está amparada em estudos científicos que
demonstram a eficácia da radiação ultravioleta na inativação do vírus
Influenza (H1N1) e de outras bactérias resistentes.

A sugestão faz parte dos esforços contra a COVID-19,
especialmente para proteção dos consumidores de um serviço essencial
que não foi afetado pelas medidas preventivas contra o novo coronavírus.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de junho
de 2020. – DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS

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

INDICAÇÃO Nº 800/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos de São Luís,
Senhor Antônio Araújo, solicitando:

a) a finalização da pavimentação asfáltica de ruas do Bairro
Vila Esperança, na Zona Rural de São Luís.

A demanda é oriunda das constantes reclamações feitas pela
comunidade e direcionadas ao gabinete, pois se trata de importante via por
onde circulam diariamente centenas de pessoas e veículos, inclusive sendo
acesso dos moradores entre suas residências e seus locais de trabalho,
estudos e lazer. Destaque-se que a obra foi iniciada, mas nunca concluída.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de junho
de 2020. – DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS

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

INDICAÇÃO Nº 801/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda e ao Secretário Municipal de Segurança Pública com
Cidadania, o Senhor Heryco Oliveira Coqueiro, solicitando:

a) A criação de um departamento médico na estrutura da
Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania, para
atendimento da Guarda Municipal e demais servidores.

A solicitação é feita com base na notícia de que até 26 de junho de
2020, 37 guardas municipais haviam requerido o afastamento de suas
atividades por terem contraído síndromes respiratórias. Estando na linha
de frente contra a COVID-19, os guardas municipais estão vulneráveis à
infecção pelo novo coronavirus e devem receber atenção especial.
Considerando, ainda, que a guarda municipal integra a segurança pública e
que a Polícia Militar dispõe de um departamento médico exclusivo para
seus servidores, indica-se a ação para que estrutura semelhante possa ser
criada no âmbito da Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de junho
de 2020. – DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS

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

INDICAÇÃO Nº 802 /2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeremos a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Governador do Estado do Maranhão, o Exmo. Sr. FLÁVIO DINO,
e ao Secretário de Estado de Esporte e Lazer, o Sr. ROGERIO
RODRIGUES LIMA, solicitando que seja construído um ponto de apoio
fixo para praticantes de ciclismo no Parque Estadual da Lagoa da Jansen,
com estrutura de vestiário, oficina para bicicletas, bicicletário, de forma a
servir de suporte aos adeptos dessa modalidade esportiva.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 25 de junho de 2020. - DUARTE JÚNIOR - Deputado
Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 803 /2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeremos a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Prefeito Municipal de São Luis, o Sr. EDIVALDO HOLANDA
JUNIOR, e ao Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, o Sr.
ISRAEL PETHROS, solicitando que aos domingos, no período de 06h a
11h, as Avenidas Litorânea, Ana Jansen, Castelo Branco, Ponte José Sarney
e Avenida Beira Mar, até a Praça Pedro II, sejam parcialmente fechadas,
formando uma rota exclusiva para praticantes de esportes, como ciclismo,
bem como destinada ao lazer dos cidadãos.

Medidas como essa já foram implementadas em outros locais
como São Paulo e Rio de Janeiro. Em São Luis, seria um grande incentivo
à prática de esportes, além de se tornar mais uma opção gratuita de lazer
para as famílias.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 25 de junho de 2020. - DUARTE JÚNIOR - Deputado
Estadual

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

SESSÃO ORDINÁRIA
DO DIA 24 DE JUNHO DE 2020 ÀS 09h30.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO

DEPUTADO GLALBERT CUTRIM
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.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Ata lida e considerada aprovada. Com a palavra, o Senhor Primeiro
Secretário para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (lê Expediente) – Expediente lido,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Expediente lido, à publicação. Pequeno Expediente. Transferidos de
ontem: Deputada Doutora Helena Duailibe, a senhora está inscrita de
ontem. Gostaria de ir à tribuna? A senhora tem cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE (sem
revisão da oradora) – Bom dia a todos, Senhor Presidente, senhores membros
da Mesa, colegas Deputados, servidores da Casa, imprensa, internautas.
Subo, hoje, a esta tribuna, dia de São João Batista, que a igreja inclusive só
comemora a natividade de três pessoas, a natividade de Jesus Cristo, que
é dia 25 de dezembro, a natividade de Maria, que é dia 8 de setembro, e a
natividade de São João Batista, que é o precursor que veio realmente para

preparar o terreno. Dizer da minha alegria de voltar à Assembleia depois
deste período da pandemia, desses 90 dias, que para mim foi uma fase que
ficou marcada, como a minha vida será antes e depois da pandemia, porque
todos sabem que eu perdi o meu pai no dia 19 de abril por esta doença
maldita. Perdi a minha sogra, no Dia das Mães, 10 de maio, também pelo
mesmo motivo e perdi inúmeros amigos, pessoas que realmente estavam
no vigor de suas vidas, que ainda tinham muito a contribuir. Mas
agradecemos a Deus por estarmos aqui vivos, por voltarmos, por estarmos
nesse contato diário com os nossos colegas. Ontem, estava muito feliz
mesmo de poder rever os meus colegas, que eu digo aqui são a minha
segunda família. Durante esse período, apesar de todo esse momento, nós
tivemos que nos reinventar também e aí fizemos muitas coisas, tivemos as
lives, tivemos os nossos debates. Eu queria aqui destacar o momento da
Assembleia Legislativa em relação à Procuradoria da Mulher. Como
procuradora da Mulher, nós pudemos aprovar muitas matérias importantes:
sete projetos de lei, inclusive eu queria destacar aqui o projeto de lei do
Deputado Othelino Neto que dispõe sobre o boletim de ocorrência na
delegacia online no caso dos crimes de violência doméstica e familiar contra
a mulher no âmbito do Estado do Maranhão durante o período de duração
da pandemia. Sim, meus amigos, porque, durante esse período, aumentou
a violência. Que tristeza! As pessoas que deveriam aproveitar esse momento
para estar mais em família, para rever realmente como estava sua família,
passaram a ter agressões maiores. No lockdown, o Maranhão registrou
mais denúncias: 21 feminicídios foram registrados no Maranhão, no primeiro
quadrimestre de 2020, numa média de cinco crimes por mês. No ano
passado, foram 16 casos em igual período, um aumento de 31%. De
acordo com os dados do Departamento de Feminicídio, os números
começaram a crescer em março deste ano, no início da pandemia, quando
seis mulheres foram assassinadas em 15 dias. Em abril foram mais oito.
Leuda, Naize, Tália, Maria Leila, Célia, Barbara e Ana Ruth são algumas
das vítimas, mulheres com idade de 17 e 57 anos que foram brutalmente
assassinadas, em sua maioria dentro da própria residência pelos seus
companheiros ou ex-companheiros. Aí eu recebi também o depoimento da
Sílvia Leite dizendo o seguinte: “Temos trabalhado muito neste período da
pandemia atendendo a mulheres de vários municípios, mulheres
esfaqueadas, baleadas, agredidas fisicamente com o estado emocional
totalmente abalado”. Temos muitos casos e isso é muito triste, gente.
Quando se teria que rever essa questão da família, essa questão do amor,
nós tivemos o aumento do número de casos de violência no nosso estado.
Eu queria encerrar dizendo também da indicação que fiz ao Excelentíssimo
Sr. Procurador de Justiça, Doutor Eduardo Jorge Nicolau, que determine
providência no cumprimento da Portaria n° 1.343, de 02 de dezembro de
2019, que determina a instalação de banheiro feminino para uso de motorista
de caminhão e de ônibus nos locais de espera e de repouso de motoristas
profissionais de transporte rodoviário, de passageiros e de cargas.
Infelizmente, aconteceu um fato constrangedor com uma motorista no
interior do Maranhão. Após estacionar o caminhão no posto de combustível,
ela procurou um banheiro e foi informada que apenas existia o masculino
e ainda serviu de galhofa quando lhe disseram que poderia usar uma betoneira
para banhar. Posteriormente, um motorista lhe conseguiu um balde de água
e a mesma foi tomar banho no escuro. É com grande tristeza que relatamos
essa situação. Como é que nós podemos querer que as mulheres trabalhem,
lutem para a sobrevivência, lutem para levar o pão para suas famílias se
elas são discriminadas a ponto de não ter um banheiro para tomar banho?!
É com essa garra de São João Batista, que foi o precursor que não ousou,
foi decapitado, mas lutou por justiça, é que eu subo aqui e tenho certeza de
que nós, neste momento de pós-pandemia, vamos continuar o nosso
trabalho, defendendo principalmente as pessoas mais injustiçadas. Muito
obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Adriano, Deputado Professor Marco Aurélio, Vossa Excelência
está inscrito de ontem, gostaria de ir à tribuna? Por cinco minutos, sem
apartes.
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(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, todos que acompanham esta sessão. É um tanto quanto
diferente utilizar a tribuna seguindo todos os protocolos depois de um
turbilhão que se passou em todas as nossas vidas, em todo Maranhão, no
Brasil e no mundo, retornar à rotina presencial desta Casa, sobretudo
lamentando a falta de um amigo de convivência, a perda do Deputado Zé
Gentil, que chocou a todos nós, a cidade de Caxias, a família do Deputado
Zé Gentil. Lamentar tantas vidas que se perderam nesses meses desde o
início da pandemia, pois cada vida importa. Nesse sentido, eu tenho certeza
de que cada um tem muito o que falar acerca da maneira como foi impactado,
quantas vidas se perderam em nossa querida Imperatriz. Deputado Rildo
Amaral, vivemos momentos muito difíceis, dias e semanas nos quais não
se tinha sequer um leito disponível nem na rede pública e nem na rede
privada, e o nível da infecção, da contaminação só ampliando, as pessoas
sofrendo e uma dificuldade muito grande. Tantos irmãos e irmãs sofrendo
e, de repente, nós, como seres humanos, sentimos a nossa fragilidade
diante de um inimigo invisível que veio atrapalhar tudo o que se havia
planejado na vida. Tudo parou, as famílias tiveram que se replanejar ao
mesmo tempo em que o vírus mostra que todos nós somos iguais e frágeis,
mostra também as diferenças em sociais, revela as grotescas diferenças
sociais. Para muitos, o fato de se recolher em casa era enfadonho, era
cansativo, era um tédio, viver essa nova rotina, mas para a grande parte da
população, o desafio maior era a sobrevivência, alimentação e como seria
a retomada do emprego ou da atividade profissional do autônomo, de
tantos setores da sociedade. Uma grande interrogação, uma grande dúvida.
Graças a Deus, conseguimos chegar até aqui, apesar das muitas perdas de
amigos, de irmãos, de cidadãos e cidadãs que merecem ser lembrados e que,
infelizmente, não conseguiram chegar aqui. Presidente, cabe a mim ressaltar
que, no momento mais duro da história de Imperatriz, o Estado esteve
presente, o Estado não se negou, o governo do Estado se esforçou como
nenhum outro ente governamental e conseguiu transformar o hospital
macrorregional de Imperatriz numa unidade específica da covid-19. Naquele
hospital, quase 100 leitos de enfermaria foram fornecidos para a população
e, juntando com o Materno Infantil, quase 60 leitos de UTI foram
disponibilizados para a população. Na UPA estadual da Bernardo Sayão,
criou-se uma estrutura reforçada para atender à população. O governo do
Estado, por meio do Governador Flávio Dino, do Secretário Carlos Lula e
de toda equipe da SES, reforçou também a UPA municipal e apoiou uma
ação brilhante da iniciativa privada que foi o ambulatório no Centro de
Convenções que funcionou por várias semanas e atendeu milhares de
pessoas, o que foi decisivo para garantir o desafogamento das redes
hospitalares pública e privada. Aquela metodologia funcionou e não posso
jamais deixar de parabenizar os organizadores que idealizaram, que fizeram
a ação, e os parceiros que se uniram. Cito a Unimed, cito a Associação
Comercial, o CEUMA, a UFMA e todos os parceiros que ajudaram, como
a Suzano. Faço questão de agradecer ao Secretário Carlos Lula, ao Presidente
da Marcos Grande, pois participei junto com o Deputado Rildo da reunião
que garantiu o apoio com tomografias, com medicamentos a essa grande
iniciativa que representou também uma mudança de protocolo da medicação
no início dos sintomas, o que foi decisivo, salvou muitas vidas e ajudou a
desafogar os hospitais com as demandas de internação. Presidente, cabe a
nós neste momento continuarmos com a firme coragem, continuarmos
com a mesma disposição que toda esta Casa teve neste período que, por
sinal, o próprio Deputado César Pires costuma repetir que foi o período
que a Casa mais produziu em questões legislativas, cada parlamentar
deixando uma contribuição, votando matérias relevantes e, assim, atenuando
o sofrimento de muitos de nossa comunidade. Matérias que garantiram
direitos, matérias que protegeram comunidades, matérias que facilitaram a
vida de muitas pessoas e que diminuíram o sofrimento e que também
promoveram aqueles que mereciam. Matérias que protegeram a vida! Faço
questão de parabenizar, Presidente, cada parlamentar, de modo muito
especial V.Exa. pela coragem, pela articulação de garantir, ora a sanção, ora
a promulgação de matérias tão relevantes. Cada parlamentar tem essa
marca e por que não dizer da ação da Assembleia Legislativa do Maranhão
inédita em todo o Brasil, garantindo a aquisição de 100 mil cesta básicas.

Às vezes, um número parece simples para nós que não nos falta
alimentação, mas foram 100 mil famílias que receberam a cesta básica.
Simples, mas providencial no momento mais difícil da vida da nossa
população. Simples, mas houve pessoas que receberam aquelas cestas e
que, em condições normais, jamais precisariam porque eram autônomas,
eram profissionais, eram taxistas, eram mototaxistas, eram artistas. Portanto,
foi providencial essa coragem da Assembleia de encontrar o caminho
jurídico e garantir o alimento ainda que por um momento, mas no momento
mais frágil da vida dessa população. Sendo assim, Senhor Presidente, cabe
a nós continuar, com a mesma firmeza, com a mesma dedicação, com o
espírito público. Que Deus nos conduza nessa travessia porque não acabou
ainda esse sofrimento, está menos ruim do que antes, mas, com muita fé
em Deus, com união, com coragem e com disposição, nós vamos vencer
essa dificuldade. Que Deus proteja o povo do Maranhão. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rildo Amaral, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do
orador) – Bom dia a todos. Cumprimento de maneira muito especial, na
ausência do nosso amigo e companheiro Zé Gentil, cumprimento e dou
boas-vindas à deputada Valéria Macedo que se encontra de luto também.
A gente lamenta, Valéria, Deputada, a perda da sua mãe. A região Tocantina
se solidariza nesse momento difícil que o Maranhão passa e à sua família
em especial. Damos a V.Exa. as boas-vindas sabendo que é uma renovação
muito grande para nossa região. Nossa região já tem o Deputado Rildo
Amaral, já tem o Deputado Marco Aurélio, o Deputado Antônio Pereira e
o Deputado Pastor Cavalcante e agora conta com a nobre amiga e Deputada
Valéria Macedo. Senhor Presidente, na mesma linha do Deputado Marco,
Aurélio eu venho ressaltar os feitos do governo do Estado do Maranhão
nessa luta constante em combate à Covid-19 na nossa região. Enquanto a
nossa liderança municipal, o nosso prefeito, se ausentou de todo tipo de
ajuda para a nossa população, o governo do Estado mostrou força. Quando
faltou o local para ajudar, ainda disponibilizou, Deputado César Pires, dai
a César o que é de César e, a Flávio o que é de Flávio. Também, naquele
momento, colocou, inclusive, os aviões, as UTIs móveis, e em dois dias,
na ausência de UTIs naquele momento quando já tinha praticamente
triplicado o número de leitos, em dois dias, transportou 18 pessoas para a
capital para ajudar a salvar a vida daqueles imperatrizenses ou das pessoas
da região Tocantina. Dizer que é o que sempre sonhamos não é, mas
naquele momento ajudou e muito e a população de Imperatriz há de
reconhecer e as pessoas de bom senso também haverão de reconhecer. Isso
tudo gerenciado pelo Secretário Clayton Noleto que, naquele momento,
Deputado Ricardo Rios, assumiu toda a frente, toda a liderança das melhorias
de triplicação de UTIs, de maior número de leitos, de ajuda no Centro de
Convenções, onde fez o primeiro atendimento antes que virasse
emergencial. Foi uma luta constante e ainda está sendo. E a conjuntura, as
forças políticas, o empenho do Secretário Lula, do Secretário Clayton e do
Governador Flávio diminuíram as dificuldades da nossa região Tocantina.
É uma obrigação, mas também temos que reconhecer quando se faz, a
gente reconhece nesse momento, nessa retomada momentânea tanto da
economia quanto das atividades, a própria Assembleia volta, eu também
trabalho, torço e cobro para que o governo do Estado também comece a
chamar, a dar vida aos que ainda aguardam a vaga no concurso público da
Segep, do Detran, da Aged, da Polícia Militar, da Polícia Civil, para que
chame, o mais breve possível, para que possa fazer fileiras na vida pública.
Nós precisamos ter um calendário de chamada para esse pessoal. São
quase 1.700 para o cadastro de reserva no aguardo da chamada do concurso
público, tendo delegados e agentes da Polícia Civil e dos outros órgãos que
precisam de imediato que chamemos e possam adentrar na vida pública. É
uma necessidade urgente, não somente pela retomada das atividades
comerciais, mas também das atividades com eficiência e eficácia que o
Governo precisa mostrar. Muito obrigado.
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– Deputado Rigo Teles, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do orador)
- Senhor Presidente, Senhoras e Senhores membros da Mesa, Senhoras e
Senhores Deputados presenciais, Deputados que nos assistem por
videoconferência, esta Casa ontem aprovou um projeto nosso de suma
importância para esse momento da Covid-19. O projeto dispõe sobre a
visita virtual por videochamadas de familiares a pacientes internados em
isolamento decorrente da contaminação do coronavírus ou Covid-19. Quero
ler o artigo 1º para as Senhoras e Senhores Deputados: “As Unidades de
Saúde da rede estadual pública e particular do Estado do Maranhão poderão
permitir que se realizem visitas virtuais por meio de videochamadas de
familiares a pacientes internados ou em isolamento em decorrência da
pandemia do coronavírus, da Covid-19”. Parágrafo 1º: “Deverão ser
aplicados os protocolos sanitários de segurança visando à implantação do
disposto no caput do artigo 1º com o objetivo da proteção de todos os
envolvidos, inclusive dos profissionais da área da saúde”. Parágrafo 2º: “A
realização de videochamada deve ser previamente autorizada pelo
profissional responsável pelo tratamento do paciente e terá uma duração
no máximo de 15 minutos”. Parágrafo 3º: “Deverá ser utilizado para a
realização de videochamadas aparelho dos pacientes ou de seus familiares,
objetivando garantir a comunicação entre os mesmos”. Artigo 2º: “Caberá
às unidades de saúde da rede estadual pública e ou particulares proporcionar
a operacionalização logística do previsto nesta lei conforme a
regulamentação da lei”. Então, Senhor Presidente, as pessoas que são
acometidas da Covid-19, do novo coronavírus, às vezes ficam em isolamento
total, sem comunicação com seus parentes, filhos, pais, mães, esposas e
isso afeta as pessoas, o que começa a criar um problema, começa a situação
depressiva do isolamento do paciente e dos familiares também que estão
distantes sem ter conhecimento da causa, sem saber as informações. E essa
videoconferência, essa visita virtual da videochamada é muito importante,
por quê? Os familiares podem se encontrar em suas residências, mas estão
acompanhando o paciente que está internado, estão olhando o paciente
uma vez ao dia, no máximo em 15 minutos, estão acompanhando mesmo
virtualmente, mas estão acompanhando o paciente e da mesma forma o
paciente tem o direito, se estiver em condições de conservar, de falar com
seus familiares, tem o direito de conversar e falar como está sua saúde no
momento. Caso não possa falar, se estiver com algum problema mais
grave, pelo menos acenar com algum gesto para que os familiares tenham
conhecimento do andamento desse paciente. Então, Senhor Presidente,
agradeço a todos os pares por aprovarem este projeto de suma importância
neste momento desta pandemia, porque só assim as pessoas se confortam
mais em casa, ao saberem que o seu parente está internado, mas você está
acompanhando o andamento da evolução. Com certeza, todos nós
trabalhando para que a evolução seja para melhor. Obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Duarte Júnior, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados,
membros da imprensa. Utilizo a tribuna, na manhã de hoje, para repercutir
uma denúncia, uma reivindicação trazida pelo setor gastronômico, o setor
de bares e restaurantes da nossa cidade. Esse setor que engloba o trade
turismo, a indústria de entretenimento, que é a terceira que mais gera
emprego e renda no mundo, existe toda uma cadeia produtiva. Hoje é um
dia tão importante para a nossa cultura, mas um dia no qual, infelizmente,
nós não teremos as nossas festas culturais de São João, a nossa alegria nas
ruas por um distanciamento social necessário para que nós possamos
proteger a vida, a saúde e a segurança das pessoas. Senhor Presidente,
neste momento, o Nordeste tem um prejuízo de um bilhão de reais em
razão da não realização das festas de São João. Aqui no nosso estado,
graças à correta e acertada condução do Governador Flávio Dino no combate
a Covid19, nós já estamos realizando a retomada das atividades econômicas,

a retomada de algumas atividades. Como, por exemplo, a partir do dia 27,
bares e restaurantes vão retomar, seguindo um sério protocolo sanitário,
um protocolo de segurança, as suas atividades. E se engana, Senhor
Presidente, quem pensa que, em razão da reabertura dessas atividades, o
problema para esses empreendedores está resolvido. Pelo contrário, eles
terão a oportunidade de retomar as suas atividades, mas isso não significa
que terão lucro. Isso não significa que eles conseguirão manter os seus
empregos, manter os seus empregados, manter as suas atividades tão
importantes para nossa economia. Senhor Presidente, antes da pandemia,
o setor de bares e restaurantes, o setor de eventos já passava por uma
enorme burocracia para regular as suas atividades. O que já era burocrático,
o que já era ruim ficou pior. E eu digo isso por uma razão simples, porque
antes o que prejudicava era só a burocracia, porque o empreendedor, em
vez de empreender, precisava dedicar tempo para buscar autorizações
numa série de órgãos: Corpo de Bombeiros, Secretaria de Meio Ambiente,
Delegacia de Costumes e Blitz Urbana. Quando eu digo que o que já era
burocrático, o que já era ruim ficou pior, é porque agora, além da burocracia
excessiva desnecessária, esses empresários pararam, suspenderam suas
atividades por quatro meses e aquelas autorizações, grande parte delas,
precisam nesse momento serem renovadas. O que eu trago aqui, Senhor
Presidente, é uma reivindicação desse setor tão importante para nossa
cidade, para nossa Ilha do Amor, para nossa Ilha que tem uma grande
aptidão turística e cultural. Trago aqui uma justa e necessária reivindicação
no sentido de que essas autorizações tenham os seus prazos prorrogados.
Me refiro aqui à autorização do Corpo de Bombeiros, que tem validade de
12 meses. Que seja prorrogada essa autorização, porque os empresários
do setor de bares e restaurantes, a exemplo, tiveram quatro meses sem
exercerem suas atividades. Que prorroguem a autorização da Secretaria de
Meio Ambiente, que prorroguem a autorização da Delegacia de Costumes,
que tem validade de três meses e custa em média 470 reais, a depender da
atividade ou do empreendimento. Que prorroguem a autorização da Blitz
Urbana para que esses empreendedores, em vez de ter um prejuízo ainda
maior, pagando essas taxas, possam ter um fôlego financeiro para manter
as suas atividades. É preciso um olhar sensível, não só hoje, mas amanhã
e sempre para esse setor que, mais uma vez eu registro, é um setor que vai
nos ajudar a retomar a pujança econômica que nós tanto precisamos na
nossa cidade para gerar emprego, para gerar desenvolvimento, para gerar
riquezas e, consequentemente, melhorias na qualidade de vida do nosso
povo e da nossa gente. Senhor Presidente, esse é o registro. E deixo aqui
claro que, a partir de hoje, com o Sindibares, com a Abrasel, seus
representantes, eu vou me dirigir a cada um desses órgãos pessoalmente
para solicitar a prorrogação dessas autorizações e fazer com que essas
atividades possam ter maiores condições de desenvolver a sua cultura, a
sua economia e manutenção dos seus empregos. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Wellington do Curso, cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, senhoras
e senhores 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,
há algo na vida do Deputado Wellington que se chama respeito, respeito
aos mais velhos, respeito às autoridades. Há algo na minha vida que se
chama respeito. E sempre respeitei todos os deputados nesta Casa, todos,
indistintamente. Nunca fui ao gabinete de nenhum Deputado para tramar,
para falar mal, para fofocar, fuxicar de nenhum Deputado. Sempre respeitei
a todos. Respeito todos os deputados da base instintivamente, alguns até
mais. São homens e mulheres valorosos. Os da Oposição nem se fala, não
é? Estamos nessa guerra, nessa luta de fiscalização contra o Governo do
Estado, e até o Presidente Othelino. E, às vezes, algumas pessoas falam:
“Ah, mas o Deputado Wellington baba o Presidente Othelino”. Posso até
babar. É meu amigo há muito tempo, antes de ser Deputado e que algumas
vezes estendeu a mão para o Deputado Wellington. E não é estender a mão
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financeiramente, algum tipo de ajuda, não, mas às vezes no momento de
uma orientação, de falar, de conduzir os trabalhos. Da mesma forma,
Presidente, o nosso amigo Deputado César Pires. E, às vezes, eu me
solidarizo com o Deputado César Pires quando ele é atacado e falam da
gestão de Roseana, algo do passado e não se trata do momento, não se trata
dos dias atuais. E eu ocupo essa tribuna para falar para o que eu fui eleito.
Eu fui eleito para trabalhar, sempre trabalhei. Eu trabalho desde os 14 anos
de idade. Todos aqui conhecem a minha história. Meu pai me deixou
quando eu tinha 7 meses de nascido. Minha mãe era dona de pequeno
comércio - eu até externo para vocês - de um prostíbulo. Eu comecei a
trabalhar com 14 anos de idade. Fui empacotador de supermercado. Fui
arrumador de cama de motel. Vendia fruta na rua. Para passar no concurso
para sargento do Exército, eu estudava debaixo de um poste perto de casa.
Também meu nome é trabalho. E, na Assembleia Legislativa, eu nunca
cheguei atrasado, eu nunca faltei. Eu trabalho e trabalho com dignidade,
com seriedade. Sei que tem gente que não sabe o que é isso. Tenho certeza
que tem gente que não sabe o que é isso e, principalmente , quando se fala
de fantasma, Senhor Presidente. E fantasma não sabe o que é isso. Mas
não vou perder o meu tempo falando de fantasma porque o meu objetivo
aqui na tribuna é um só, não é digladiar com deputado, não é me indispor
com deputado. E esse ensinamento eu aprendi com o Deputado Roberto
Costa. Aprendi com o Deputado Roberto Costa. A última vez, uma única
vez que eu tive e me indispus com um deputado nesta Casa foi com o
Deputado Neto Evangelista. Eu me excedi falando do seu pai. Quando ele
voltou à tribuna, eu simplesmente fiquei em silêncio porque eu havia me
excedido e, no momento oportuno, eu fui pedir desculpas, levei minha
solidariedade. E, sem ele saber, nem estava na tribuna, eu parabenizei o seu
pai e, mais uma vez, reiterei meu pedido de desculpas ao Deputado Neto
Evangelista. Então, senhores, eu não fui eleito para fiscalizar deputados.
Eu não fui eleito para denunciar deputado. Eu não fui eleito para perseguir
deputado. Eu fui eleito para legislar e fiscalizar a aplicação do dinheiro
público do Poder Executivo. E é isso que eu tenho feito na tribuna desta
Casa e respeito com quem não concorda com meu posicionamento. Respeito,
mas venha com argumentos. Mais de 220 milhões de contratos no Governo
do Estado do Maranhão e que não levei ainda à Polícia Federal. Estou há
quase 4 anos concluindo essa documentação e envolve muitos políticos
com propina, envolve muita gente. São mais de 220 milhões de contratos.
E por que eu ainda não entreguei isso a Polícia Federal? Talvez não vão
filtrar, não vão simplesmente olhar a denúncia e esmiuçar. Eu estou
esmiuçando, detalhando para que, quando for fazer a lupa, já fique bem
mais fácil. Aqui é relatório da Polícia Federal, de operação da Polícia
Federal que foram desviados 18 milhões na Polícia Federal no Estado do
Maranhão, sacando dinheiro na boca do caixa. E disseram que o dinheiro
era levado e sendo entregue no Palácio dos Leões. Propus uma CPI, CPI da
Saúde. No que eu propus a CPI da Saúde, somente três deputados
assinaram a CPI. Tudo que conquistei na vida, senhoras e senhores, foi
fruto de muito trabalho. Fundei o Curso Wellington há 25 anos. E não é
falando da gestão do Curso Wellington que vão tentar denegrir a minha
imagem, diminuir a minha imagem, me desqualificar. O que eu conquistei
nos últimos 25 anos foi com muito, mas muito sacrifício, com muito e
muito suor, com muito e muito trabalho. Milhares de maranhenses já
foram aprovados em concursos público, coisa que o Governador Flávio
Dino não sabe o que é isso. Nos últimos três meses foram nomeados 311
cargos comissionados no Estado do Maranhão, mais uma gravíssima
denúncia. Nos últimos três meses foram contratados mais de dois milhões
e quatrocentos de buffet, mais outra grave denúncia e que nós nos debruçamos
e chamamos a atenção do poder público para que possa ser corrigido, para
que possa ser melhorado. Mas exatamente por ter uma história marcada
por muito trabalho, senhoras e senhores, é que seguirei aqui fazendo o meu
trabalho. E não preciso ficar agradecendo e nem babando ninguém, porque
eu não cheguei aqui na Assembleia pelas mãos do Governador, pelas mãos
de Secretaria, pelas mãos de autarquia. Quando você ver alguém chegar em
algum lugar ou foi a enchente ou foi mão de gente. Deputado Wellington
não chegou aqui com a mão de gente, mão de autoridade, mão de senador,
de governador, de secretaria. O que me trouxe aqui foram as dificuldades.
O que me trouxe aqui foi o primeiro mandato conquistado com muita

seriedade, responsabilidade, votos honestos, votos limpos. O segundo
mandato da mesma forma. Em 2016, 104 mil votos para prefeito de São
Luís, votos honestos, votos limpos. Eu faço meu trabalho com muita
seriedade e muita responsabilidade, Senhor Presidente. E hoje eu relatei
que estava me afligindo a V. Excelência. Que V. Exa. tome as devidas
providências para que eu não precise tomar as devidas providências
administrativas e legais não com relação ao caso, mas várias outras situações.
Mas, senhoras e senhores, meu tempo já acabou, mas eu quero me reportar
ao que eu vim fazer ontem, ao que vou fazer hoje, ao que vou continuar
fazendo, que é legislando e fiscalizando. E se tiver argumento, vamos falar
dos argumentos com relação à compra fraudulenta e superfaturada de
respiradores. Primeiro, foram 107 respiradores doados por empresários
que não foram instalados e não estão funcionando, e eu constatei. Eu
verifiquei em sete hospitais e UPAs. Eu verifiquei, eu constatei. Não fiz a
denúncia ainda. Não cobrei ainda, porque ainda não tenho o relatório da
Sociedade Maranhense de Terapia Intensiva. Estava na fiscalização
conosco. Senhor Presidente, tem mais duas compras fraudulentas, duas
compras superfaturadas. A primeira compra seria de trezentos respiradores,
uma cota de trinta respiradores para o Maranhão de quatro milhões e
novecentos. Os empresários estão presos, desviaram treze milhões e
quatrocentos respiradores. A empresária está presa. No seu depoimento já
disse que pagou de propina três milhões a uma pessoa, nove milhões a
outra e quatrocentos a um atravessador. O dinheiro não voltou e não vai
voltar. Já torraram o dinheiro. Essa é a primeira compra de trinta
respiradores. Cada um sai no valor de cento e sessenta e quatro mil.
Presidente, só fazendo essa correção. Eu havia falado que era trezentos e
dez mil, corrigi. O Deputado Rafael não ouviu. Falei para ele hoje, inclusive,
estou apagando a postagem, pedido do Deputado Rafael Leitoa. Nós
tratamos com seriedade, com responsabilidade. Estou apagando a postagem,
inclusive, respirador não no valor de trezentos e dez mil, mas superfaturado
no valor de sessenta e quatro mil. E para concluir, a outra compra do
respirador. São mais quarenta respiradores. Pagamos mais de oito milhões,
ou melhor, teríamos que pagar. Cada respirador sairia por duzentos e doze
mil e dezoito reais, e o Maranhão pagou quatro milhões e trezentos. Nessa
tela do portal da transparência fala que o dinheiro foi devolvido. Não foi
devolvido. Nessa tela nós temos aqui dois depósitos de quatro milhões e
trezentos. Eu acho que foi duplicado. Um voltou para os cofres do Governo
do Estado, então quatro milhões e trezentos. O Deputado Rafael ontem se
comprometeu a me entregar o comprovante do estorno, do retorno, da
devolução para o Governo do Estado. A princípio, eu estou com o relatório
completo. Já apresentei todas as denúncias à Polícia Federal. Eu estou
com o relatório completo. Estou terminando, atualizando precisando só
desse documento dizendo que o Governo do Estado recebeu referente à
devolução da segunda compra. Então lembrando: são duas compras. A
primeira compra de quatro milhões e novecentos; a segunda compra de
quatro milhões e trezentos reais. Queremos saber onde estão os
respiradores, cadê o dinheiro, quando vão devolver.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington, conclua por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Vou
concluir, Senhor Presidente. Um posicionamento oficial do Governo do
Estado com relação a essas compras fraudulentas, superfaturadas. A primeira
de 30 respiradores saiu por cento e sessenta e quatro mil cada um, e a
segunda de 40 respiradores saiu por duzentos e dezoito mil reais cada
respirador. Senhor Presidente, peço atenção a todos os pares. O meu
respeito a todos. Que Deus abençoe a todos, e muito obrigado pela atenção.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Os oradores, Marcos Caldas, César Pires, Ciro Neto e Rafael Leitoa
ficam transferidos para a próxima sessão. Senhores deputados, senhoras
deputadas, nós vamos agora dar posse à Deputada Valéria Macedo. Ela vai
tomar posse remotamente em razão de estar em Porto Franco. Deputada
Valéria, como todos sabemos, enfrenta um momento familiar difícil pelo
falecimento de sua mãe no final de semana e, então, está em Porto Franco
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e não teve condições de vir. E vai tomar posse remotamente assim como
fez o Deputado Marcos Caldas quando tomou posse e, na época, nós
estávamos só nas sessões remotas. E vamos proceder agora à posse da
Deputada Valéria. Em virtude da vaga aberta de deputado estadual devido
ao falecimento do Deputado Zé Gentil, o Deputado Edivaldo Holanda
passa à condição de titular do mandato. Solicito à diretoria da Mesa o
registro deste comunicado. Informo ainda que, devido ao pedido de licença
da Deputada Ana do Gás, a senhora Valéria Maria Santos Macedo, terceira
suplente da Coligação “Todos pelo Maranhão 3”, assumirá o mandato de
deputada estadual enquanto durar o afastamento legal da Deputada Ana
do Gás. Solicito a todos que adotem posição de respeito para a tomada do
compromisso constitucional da senhora Valéria Maria Santos Macedo,
nos termos do artigo 5°, parágrafo 3° do Regimento Interno. Deputada
Valéria, peço a Vossa Excelência que também fique em posição de respeito.
Eu vou ler o compromisso e Vossa Excelência, ao final, dirá “assim o
prometo”. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e
a Constituição do Estado, observar as leis, desempenhando com lealdade,
dedicação e ética o mandato que me foi confiado pelo povo do Maranhão.
Deputada Valeria, habilite o áudio, por gentileza, para que nós possamos
ouvi-la. Declaro empossada no cargo de Deputada Estadual a senhora
Valéria Maria Santos Macedo, que adotara o nome Parlamentar de Valéria
Macedo, filiada ao Partido Democrático Trabalhista, PDT. Concedo a
palavra à Deputada Valéria Macedo para fazer as considerações que desejar.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (sem revisão
da oradora) – Bom dia, Excelentíssimo Senhor Presidente, Membros da
Mesa, colegas Deputadas, Deputados de ontem, de hoje. Cumprimento a
todos vocês pela possibilidade de convívio que teremos nessa Casa a
partir de hoje, ainda que em tempos difíceis em que todos nós somos
atingidos pela maior pandemia do século. Lamentamos muito esse tempo.
Hoje, Presidente Othelino, no dia 24 de junho de 2020 completaria um ano
e cinco meses longe dessa Casa, Casa do povo do Maranhão. E, por isso
mesmo, para mim é um dia de agradecimentos. Em primeiro lugar, quero
agradecer a Deus por me permitir representar o povo do meu estado do
Maranhão pela terceira vez como deputada estadual. E sei que sem Deus
isso não seria possível. Em segundo lugar, eu quero agradecer, Senhor
Presidente, os vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta votos recebidos na
eleição de 2018. Como fiz nos meus dois primeiros mandatos, eu digo a
todo o povo do Maranhão que vou trabalhar para honrar cada voto recebido.
Em terceiro lugar, eu quero aqui agradecer, de público, a intervenção de
Vossa Excelência, Presidente Othelino Neto, e do Governador Flávio Dino
e, especialmente, a sensibilidade da Deputada Ana do Gás por continuar
afastada do seu mandato. O que me possibilita retornar a esta Casa na
condição de terceira suplente. Agradeço também ao nobre colega
companheiro da região Deputado Marco Aurélio, por todo o apoio que
tem me dado ao longo desses dias, da minha mãe e também pela minha
volta à Assembleia, pela torcida do Deputado Marco Aurélio. Quero também
agradecer ao meu partido, ao PDT, pelo qual chego ao meu terceiro mandato
e faço na pessoa do Senador Weverton Rocha. Em quarto lugar, já
encerrando minhas palavras, eu quero agradecer as condolências que recebi
pelo falecimento de minha mãe, Maria de Jesus Santos Macedo, no último
dia 21 de junho de 2020. Minha mãe que, infelizmente, não está mais aqui
para ver mais uma, para assistir mais uma vitória de sua filha. Minha mãe
que tanto desejou que eu voltasse à Assembleia, torcendo comigo e meu
povo. Mas sei que ela está assistindo a tudo isso lá no céu ao lado do meu
saudoso pai, Jânio Macedo, que também foi ao pai do céu há 2 anos.
Externo as minhas sinceras condolências a todos que perderam parentes,
amigos para o Covid-19, assim como desejo a recuperação para aqueles
que se encontram infectados e aqueles que estão em leitos de hospitais em
tratamento. Acredito em Deus, Senhor Presidente, que isso vai passar.
Quero agradecer a todos aqueles que me apoiaram nas eleições passadas e
dizer-lhes que vamos retornar o trabalho que vínhamos fazendo em todo o
Estado do Maranhão. Um agradecimento especial à minha família, ao meu
irmão ex-deputado Deoclides Macedo, à minha irmã Verbena Macedo, ao
meu irmão Marcelo Macedo, mas, em muito especial, ao meu esposo
Marco Aurélio, aos meus filhos, Gabriel, Aluísio e Miguel, que sempre

estiveram comigo em todos os momentos da minha vida, principalmente
durante as ausências dos trabalhos e da campanha como política. Quero
agradecer a toda minha equipe de campanha e a todos os meus
colaboradores. Concluo dizendo, Senhor Presidente, ao povo de todo o
estado do Maranhão, ao povo da minha querida Porto Franco, da região
Sul do Maranhão, das regiões Tocantina, Central e de todo o estado do
Maranhão, que nós estamos de volta ao trabalho, às lutas, à representação
da mulher na Assembleia Legislativa do Maranhão e de todas as lutas, pelo
social, pelos trabalhadores e pelos mais carentes, pessoas que mais precisam
da voz nesta Casa do povo. Meus agradecimentos por tudo e um grande
abraço da Deputada Valéria Macedo, da sua deputada, muito obrigada.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Presidente
Othelino, Deputado Glalbert.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Valéria, peço que continue na sessão. O Deputado Glalbert
vai fazer uma saudação. Deputado Glalbert.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (Questão de
Ordem) – Presidente, eu queria pedir permissão aqui ao líder bancada do
nosso partido, PDT, que é o Deputado Ricardo Rios, para saudar a
Deputada Valéria. Não sei se ela lembra, mas no mandato passado, nas
últimas sessões, quando ela subiu nessa tribuna para dar um até logo, eu fiz
um agradecimento a ela por tudo que ela tinha feito já pelo povo do
Maranhão e disse que logo, logo a gente poderia estar junto aqui novamente.
Graças a Deus que o tempo não foi tão longo, Deputada, e hoje V. Exa.
pode estar voltando a essa Casa para abrilhantar ainda mais o que nós
temos feito pelo povo do Maranhão. E eu quero desejar aqui os pêsames
em nome, acredito, de todos nós deputados, seus colegas, em especial da
nossa Bancada do PDT, por esse momento complicado. Ontem mesmo eu
fiz uma live com a Jacimara, nossa companheira de partido e também da
MT, sua grande amiga. E nós tocamos nesse assunto que, com certeza, era
um sonho da sua mãe estar presenciando esse dia. Hoje, sabemos o quanto
é dolorido, mas hoje a gente tem que lhe parabenizar por estar retornando
ao mandato. Nós precisamos de V.Exa. aqui. O PDT precisa de V.Exa.
aqui. O Maranhão precisa de V.Exa. aqui. E pode contar com a gente para
somar forças e levar o que é de melhor para toda a população de nosso
estado. Então parabéns, seja bem-vinda de volta a sua casa, a nossa casa,
ao povo do Maranhão. Obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(Questão de Ordem) – Prometo que não serei extenso porque vários colegas
querem falar. Mas eu não poderia deixar de falar, de parabenizar a Deputada
Valéria Macedo pelo seu retorno à Assembleia, ao mesmo tempo, me
solidarizar com toda a sua família por esse momento muito difícil. Mas
que ela tenha o orgulho de ter tido uma grande mãe, uma grande mulher,
uma grande guerreira, batalhadora que agora se uniu ao seu pai e descansa
com Cristo. Deputada Valéria, o seu retorno a esta Casa neste momento
temporariamente e, a partir do ano que vem, tenho certeza que estará bem
mais presente aqui nesta Casa, porque V.Exa. está numa posição muito
estratégica, em uma chapa com vinte e seis parlamentares que foram eleitos
e muitos vão disputar as eleições. Eu sei que V.Exa. vai querer vir para cá
com colegas seus vencendo as eleições. Será uma maneira muito boa e dizer
que a marca do seu trabalho nesta Casa, muito antes de eu estar aqui, V.Exa.
já fazia um grande trabalho, lutas pela nossa região, como pela oncologia
em Imperatriz, a defesa da mulher, o enfrentamento à violência contra a
mulher. V.Exa. como Procuradora da Mulher aqui nesta Casa, uma defesa
muito forte da nossa região Tocantina, de Porto Franco, de Estreito, das
várias cidades da nossa região. Senador La Roque tem a marca da sua luta
e tantas outras cidades. Quero dizer que, assim como o Deputado Glalbert
falou, essa Casa se alegra, o seu partido se alegra. Eu diria mais ainda, que
a região Tocantina se alegra com o seu retorno, Deputada Valéria. Enxugue
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as lágrimas e lugar de guerreiro é lutando. V.Exa. tem de voltar a essa arena.
E tenho certeza que nos ajudará demais na luta por nossa região ao lado do
Rildo, ao lado do Antônio Pereira, do Pastor Cavalcante, de mim. Com
certeza, a sua presença reforça a nossa região nesta Casa. Obrigado e
parabéns, Deputada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Dr.ª Cleide Coutinho.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO
(Questão de Ordem) – Deputada Valéria, primeiramente, eu quero expressar
meus sentimentos. Eu, igual a muita gente aqui, já perdeu a mãe. Nós
sabemos como é difícil. Desculpe falar nisso, mas eu tenho que falar
porque eu sou muito amor, muito sentimento e sei que essa sua alegria de
hoje em estar aqui está muito misturada com essa tristeza e com essa
saudade. Para você todo o meu apoio. Fui sua colega aqui na Assembleia
durante quatro anos no mandato que eu estava aqui. Vi sua importância
defendendo a sua classe, a classe de enfermeiros, tão sofrida, mas até que
enfim, Deputada Valéria, hoje, os enfermeiros são reconhecidos como o
grande suporte médico para todo o procedimento que nós fazemos, nós
que somos médicos. Sei que V.Exa. continuará trabalhando. Tem uma
família unida e dá um prazer principalmente porque V.Exa. é do PDT,
como falou o Deputado Glalbert, porque V.Exa. vai engrandecer a nossa
ala. Muito obrigada por estar aqui. Que Deus lhe proteja e que lhe dê o
consolo. Um beijo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Roberto.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (Questão de
Ordem) - Eu também gostaria de saudar a nossa querida Deputada Valeria
e também ser solidário nesse momento de tristeza dela em relação às
perdas que ela teve, o senhor Deoclides e todos os irmãos e familiares. Nós
desta Casa passamos por um momento, também, de tristeza com a perda
do nosso Deputado Zé Gentil, mas, deputada Valéria o seu retorno a esta
Casa traz também uma alegria num momento em que esta Casa também
precisa desses estímulos, dessas motivações. E V.Exa. sabe do carinho que
eu tenho por V. Excelência, todos nós que conhecemos e que já atuamos
aqui nesta Casa. Eu acho que o seu momento de retorno é um momento
que também, digamos assim, glorifica muito o mandato que V.Exa. teve
nessa Casa, que foi a defesa de uma profissão que hoje tem sido fundamental
nessa pandemia, que são os enfermeiros. Muitas conquistas que eles tiveram
no seu mandato por meio desta Assembleia Legislativa fez com que eles
também tivessem essa motivação, esse estímulo para passar todo esse
momento de dificuldades que o nosso país passa. Mas dizer que é uma
alegria imensa V.Exa. retornar a esta Casa, porque V.Exa. é muito querida
por todos e sei que essa Assembleia ganha muito com o seu retorno. Um
beijo e .esperamos você aqui presencialmente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, gostaria de registrar, primeiro, mais uma vez
meus sentimentos à amiga e Deputada Valéria Macedo por essa perda
inestimável, imensurável. Meus sentimentos não só a ela, mas a toda a sua
família, que eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração muito
grande. Dizer que fico muito feliz em vê-la retomando as suas atividades
aqui na Assembleia, voltando a esta Casa. E lembro dessa alegria que é
peculiar da Deputada Valéria Macedo, da sua força, da sua garra, da sua
coragem, que eu pude testemunhar em vários momentos. Uma mulher
grande, não só no seu tamanho físico, mas no seu coração e na sua grandeza
pela luta das boas e justas causas. Me lembro da necessidade de
restruturação, de busca por mais serviços do Viva em Carolina, em que
sempre recebia a Deputada Valéria, em Estreito também, buscando
investimentos para aquela região. E, sempre que foi possível, dentro das

limitações estruturais e financeiras e orçamentarias do próprio Estado, nós
conseguimos atender esses pedidos. E destaco também que sempre que ela
ia até o Procon, ao Viva, era buscando atender as necessidades daqueles
que mais precisam. Deputada Valéria, Vossa Excelência engrandece esta
Casa. E eu muito me alegro em poder ter algum tempo com Vossa Excelência
aqui nesta Casa. Espero que, por mais que seja pouco tempo, espero que
sejam tempos intensos, que eu possa aprender com Vossa Excelência aqui
dentro desse Parlamento. Muito obrigado e seja muito bem-vinda e, apesar
de todas as situações, que V. Exa. possa alegrar o seu coração e saber que
a sua mãe e o seu pai, a sua família muito se orgulha de todas as suas
conquistas de ontem, de hoje e de amanhã. Seja bem-vinda, Deputada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, apenas para registrar, aqui, nesse momento
de tristeza da família Macedo. Primeiro registrar a nossa amizade pessoal
que eu tenho com o Deoclides, com Valéria e com toda a sua família. Eles
perderam o pai há pouco mais de um ano, menos de dois anos e agora, para
essa triste doença, perderam a mãe. Mas é uma família que tem um trabalho
político na região de muito compromisso e de muita responsabilidade. E
eu tenho essa consciência. Sempre disse que seriam mandatos merecidos
tanto para Valéria quanto para Deoclides Macedo. Eu quero, nesse momento
de tristeza da Valéria, mesmo assim parabenizá-la por esse retorno à Casa,
essa outra oportunidade que estamos tendo aqui de tê-la conosco. Tenho
certeza de que ela vai representar muito bem todos os municípios e todo o
povo que ela representa. Parabéns. Valéria, eu quero dizer que estaremos
junto em Porto Franco nesse projeto que estamos aí construindo. Estaremos
juntos porque eu entendo que vocês realmente representam o melhor para
esta cidade. Parabéns e seja bem-vinda mais uma vez a esta Casa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Com a palavra, o Deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (Questão de Ordem) –
Deputada Valéria Macedo, quero lhe dar boas-vindas. V.Exa. realmente
conhece este parlamento, já foi deputada aqui por vários mandatos. Tive
a satisfação e a alegria de estar com V.Exa. aqui durante alguns anos e vi a
sua preocupação pelo seu trabalho, principalmente em defesa dos agentes
de saúde, dos enfermeiros, da sua classe. Isso é muito importante cada
parlamentar defender uma base e sua classe. V.Exa. defende sua base com
unhas e dentes, então eu até estranhei quando no resultado final das eleições
seu nome não saiu como eleita. Mas eu tinha certeza que seu lugar estava
reservado aqui, que V.Exa. viria para abrilhantar o nosso trabalho, crescer
mais ainda esse parlamento. Uma voz feminina, uma voz forte que vem da
região sul do Maranhão, da região Tocantina. Mais uma vez, minha querida,
seja bem-vinda. Eu sei que V. Exa. está passando por momentos difíceis,
um momento que só V.Exa. sabe o que está passando e seus familiares, mas
esta Casa aqui é uma Casa que V.Exa. sabe que é familiar e nós estamos aqui
de braços abertos a lhe aguardar e o povo do Maranhão também. Parabéns.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Com a palavra, o Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) - Deputada Valéria, uma emoção falar com V.Exa. nesse momento
de sua volta a esta Assembleia. Fico muito feliz de tê-la novamente aqui.
Seu lugar já está aqui atrás de mim. Esperamos na próxima semana que V.
Exa. possa estar conosco aqui de forma presencial. Fico muito feliz em ter
uma companheira aguerrida como V.Exa. de volta a esta Assembleia. A sua
região, a região Tocantina, a região sul do estado ganha bastante e temos
muito trabalho a fazer. Só lhe desejar boas-vindas, que é uma saudade
muito grande de ter V.Exa. conosco aqui, mas com fé em Deus, na próxima
semana, todos nós estaremos aqui de forma presencial. Grande abraço a



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                  TERÇA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2020 17
V.Exa. e para sua família e que Deus lhe abençoe sempre. Seja bem-vinda
de volta.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Deputada Valéria Macedo, minha amiga Deputada
Valéria Macedo. Grata satisfação tê-la de volta na Assembleia Legislativa,
mulher guerreira, combativa, nossa luta pela enfermagem, pelos técnicos
de enfermagem, na Procuradoria da Mulher. Tenho boas lembranças da sua
atuação parlamentar, então sou suspeito de falar, porque, em todos os
lugares, em todas as oportunidades que tivemos de atuar conjuntamente,
eu sempre exaltei as suas qualidades, virtudes e as suas ações, bem como
também na sua ausência. A senhora é testemunha disso. Na sua ausência,
eu nunca deixei de externar os seus méritos, as suas lutas, as suas ações, e
isso sem tirar o brilho das suas ações, pelo contrário, em todas as nossas
audiências, em todas as nossas ações, eu deixei bem claro que aquela pauta
já era da Deputada Valéria Macedo e que eu estava ali somando forças,
somando a minha voz com a da Deputada Valéria Macedo. Então, hoje é
um momento de alegria. Grata satisfação em tê-la de volta na Assembleia
Legislativa. Aproveito também para me solidarizar com a senhora. Que
Deus possa confortar o seu coração, dos seus familiares e que Deus possa,
neste momento de dor, fazer com que todos vocês possam compreender o
real sentido da vida e principalmente nosso temor a Deus. Então, que
Deus abençoe. Estamos ansiosos para dar um abraço na senhora e tê-la de
volta. Que Deus abençoe minha amiga, Deputada Valéria Macedo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (Questão de
Ordem) – Deputada Valéria, é muito bom ver sua emoção participando
deste momento. Sei que a senhora está passando por um momento
complicado de sua vida, mas tenha certeza de uma coisa: Deus é pela
senhora e eu oro a Ele para que conforte o seu coração e o coração de todos
os seus familiares. O momento que a senhora está passando eu também já
vivenciei e sei o quanto difícil é porque, afinal de contas, aquele primeiro
impacto é de não aceitação, ai depois vai ficando uma saudade, dói e depois
vai ficando uma saudade boa, uma saudade de rememorar os melhores
momentos que vivenciamos com as pessoas que nós mais amamos na
vida. Então, desejo que Deus guarde seu coração, que seu coração permaneça
puro como ele é porque assim o conheci, aqui quando fomos deputados
estaduais juntos. Fico feliz em retornar à Assembleia Legislativa uma
pessoa tão vibrante, com uma vontade tão grande de trabalhar pelo
Maranhão como a senhora tem. Então, eu lhe aguardo aqui semana que
vem para que juntos possamos continuar construindo a história deste
estado. Beijo em seu coração.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bom, Deputada Valéria, seja muito bem-vinda de volta. Eu já a
cumprimentei pessoalmente, aliás, pelo telefone, não nos vimos esses dias
ainda, falamos algumas vezes. Nós temos, independente da política, uma
relação pessoal de amizade minha e de minha família com a sua. É uma
satisfação tê-la de volta. V.Exa. sempre foi uma deputada aguerrida, que
cumpriu bem os seus mandatos, fez um excelente trabalho à frente da
Procuradoria da Mulher, trabalho marcante, foi a primeira procuradora da
Procuradoria da Mulher e se dedicou muito para que fosse implantada a
Procuradoria, hoje liderada pela Deputada Doutora Helena Duailibe, que
faz um belíssimo trabalho. É uma alegria tê-la de volta aqui. V.Exa. tem
toda legitimidade para estar aqui e certamente vai, assim como seus irmãos,
superar esse momento de dificuldade. Realmente é um momento muito
difícil para quem tem esse tipo de perda, nós que passamos por isso
sabemos bem como é. Deputada Valéria, o tempo não faz passar, não cura,
mas ela nos ensina a conviver com a perda e com a saudade. Eu diria que a
convivência com as pessoas amadas nos ajuda a superar essa saudade que

infelizmente será eterna. Espero vê-la presencialmente em breve aqui na
sessão conosco. Seja muito bem-vinda de volta à Assembleia. Que V.Exa.
venha e que possa reconstruir a volta definitiva para o nosso parlamento.
Ordem do Dia. Projeto de Lei n° 001/2020, de autoria do Poder Executivo
(lê). Em discussão. Aliás, está inscrito, para encaminhar a votação, o
Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, o projeto em tela, o Projeto de Lei
Ordinária 01/2020, de autoria do Poder Executivo, capeado pela Mensagem
01/2020, que autoriza o Poder Executivo Estadual a alienar gratuitamente,
mediante doação, imóvel da sua propriedade, do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária, para fins que especifica, com parecer
favorável da comissão. Presidente, eu trago à tribuna dessa Casa novamente
uma luta antiga e inclusive cabeceada pelo Deputado Wellington, na última
e na atual legislatura, com relação aos títulos de propriedade de terra e
também ao plano de moradia. Nós cobramos do governo do Estado
insistente e permanentemente, devido à grande quantidade de maranhenses
que moram em situação de vulnerabilidade. Deputada Daniella Tema, na
cidade de São Luís, por exemplo, que é a capital, nós temos muitas pessoas
morando em palafitas, morando em casa de madeira, projetada sobre o
mangue. Essas moradias se proliferam em vários bairros de São Luís. Há
bem pouco tempo, nós tínhamos uma grande quantidade de palafitas, na
região da Ilhinha, próximo à ponte de São Francisco, defronte ao Palácio do
Governo. Após cobranças e denúncias do Deputado Wellington, essas
moradias que não são dignas foram retiradas da região da Ilhinha, do São
Francisco, que ficavam aos olhos do poder do Estado do Maranhão, moradias
que não são dignas, palafitas, casebres, defronte ao Poder Estadual e ao
Poder Municipal. Mas isso é um retrato da realidade do estado do
Maranhão, um estado mal administrado, um estado que, sob o poder do
governador Flávio Dino, aumentou a quantidade de pessoas na extrema
pobreza. E não sou que estou dizendo, são números, são relatos, são
dados, são informações oficiais. No governo Flávio Dino, aumentou em
20% a quantidade de maranhenses na extrema pobreza. Aumentou a
quantidade de maranhenses desempregados. A preocupação com a moradia,
com a casa própria, o governo do Estado precisa ter um planejamento,
precisa ter um plano para socorrer, atender a essas populações em situação
de vulnerabilidade. No estado do Maranhão, especificamente na capital,
nós temos pessoas morando em palafitas, morando em áreas de risco e,
quando chega nesse período de chuvas, nós nos defrontamos com essas
pessoas em situação de risco, as casas que estão próximas de locais que
podem ter uma destruição, podendo ser afetadas. Então, neste pedido,
Senhor Presidente, nós votamos a favor, como votamos os projetos
anteriores a favor, mas, mais uma vez, solicito ao governo do Estado um
plano de moradia, um plano de atendimento a essas pessoas em situação
de vulnerabilidade. Nós temos uma grande quantidade de pessoas no interior
do estado do Maranhão morando em casas de taipa, morando em casa que
nem banheiro tem, os banheiros são sentinas acopladas no fundo do quintal
das casas. Isso mostra a extrema pobreza em que vivem mais de um milhão
e duzentos maranhenses, portanto, há a necessidade da preocupação do
Poder Executivo, do governo do Estado do Maranhão para melhorar as
condições de vida, melhorar a moradia, não só na capital, mas também no
interior do Estado. Senhor Presidente, nosso voto é favorável, mas aqui o
nosso pedido para que o governo do Estado possa atentar para o
planejamento adequado de moradia para pessoas na área de risco, em
palafitas e também, principalmente, as pessoas que vivem na extrema
pobreza no estado do Maranhão. Esse é nosso pedido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à sanção. Requerimento nº. 208/2020, de autoria dos
Deputados Daniella Tema e Neto Evangelista (lê). Deputada Daniella,
V.Exa. pediu a palavra?

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, eu peço que seja submetida à avaliação das
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comissões para que nós possamos avaliar esses temas. Diante do momento
que nós vivemos, a gente tem pressa, então gostaria muito que as comissões
pudessem avaliar para que nós pudéssemos votar nesse projeto ainda
durante esta sessão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Vamos apreciar o requerimento e, logo em seguida, eu consulto os
Deputados quanto à possibilidade de apreciar hoje. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Senhores
Deputados que estão participando remotamente também são favoráveis?
Deputado Arnaldo, Deputada Valéria, Deputado Zito, Deputado Edson.
Aprovado. Senhores Deputados, a Deputada Daniela solicitou que
apreciemos agora nesta Ordem do Dia, ao final dos outros temas, o projeto
de lei de autoria dela que obriga os condomínios residenciais, localizados
no estado do Maranhão, a comunicar aos órgãos de segurança pública
eventual ocorrência ou indício de violência doméstica e de familiares contra
mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. E também o do Deputado
Neto Evangelista que tem um requerimento de urgência. Não havendo
objeção, vamos apreciar em seguida. Suspendo a Sessão para que as
comissões se reúnam e emitam os pareceres referentes aos dois projetos
de lei da Deputada Daniella e do Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Reaberta a Sessão. Com a palavra o deputado Ricardo Rios.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS – O Projeto de Lei
146 foi aprovado por unanimidade. A votação vai com parecer conjunto da
CCJ e Comissão de Direitos Humanos. E o Projeto de Lei nº. 199 também
aprovado por unanimidade, parecer conjunto da CCJ e Comissão de Saúde.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Em votação o Projeto de Lei nº. 146, de autoria da Daniella Tema. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Senhores Deputados
que estão participando remotamente, votam favorável? Deputado Arnaldo,
Deputado Zito, Deputado Edson e Deputada Valéria? Aprovado. Vai à
sanção. Projeto de Lei nº. 199, de autoria do Deputado Neto Evangelista.
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Deputado Edson, Deputado Zito, Deputado
Arnaldo, Deputada Valéria. Aprovado. Vai à sanção. Senhores Deputados,
peço que fiquemos em posição de respeito para a promulgação de uma lei.
Lei 11.283, de 23 de junho de 2020, (lê). Deputado César, cumprimento-
o pela proposição da lei, do projeto de lei hoje já convertido em lei. Uma
iniciativa muito importante tendo em vista que são comuns os casos das
operadoras de plano de saúde demorarem 24, 48, 72 horas para autorizar
ou não o exame. E o paciente, muitas vezes, fica todo esse tempo esperando
e podendo, inclusive, ter complicações nos respectivos tratamentos, ou
aqueles que podem acabam tendo que pagar logo o exame para que seja
logo realizado. Então V. Exa. teve uma iniciativa que merece o registro e os
aplausos de todos nós. Se quiser algum comentário, fique à vontade.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de Ordem)
– Que Deus abençoe todos nós. Eu quero, sim, Senhor Presidente. Há
pouco, o Deputado Marco Aurélio levantou aí uma premissa em que ele
relatava que eu tenho dito reiteradamente e disse também na CCJ que essa
Casa nunca produziu tanto quanto produziu no tempo de pandemia. E em
questão virtual, ou remota como alguém assim queira nomenclaturar, nós
chegamos a alcançar índices altíssimos. E ainda digo mais para vocês, com
as diferenças que tem com o Governo, o Governo também teve, eu diria
para você, um pouco de compreensão com o momento. Como nós também
tivemos com o Governo, ele também teve conosco, embora não acionando
aquilo que deveria ser feito, ele delegou. Delegou, evidentemente, por ter
se silenciado, porque, constitucionalmente, isso já é previsto,
regimentalmente também. De qualquer ordem, Senhor Presidente, V.Exa.
está de parabéns pela forma com que V.Exa. está conduzindo os trabalhos.
Não foi a questão de distância que diminuiu o nosso labor, o nosso trabalho,
de jeito nenhum. E eu fiquei feliz quando ontem eu vi encerrar o Pequeno

expediente com um excedente de cinco deputados para se inscrever. E hoje
tanto eu quanto o Deputado Marcos Caldas ficamos de fora dada a demanda
que tem havido em relação a nosso trabalho. Obrigado pela compreensão.
Obrigado por ter feito o seu trabalho. Parabéns pelo trabalho que V. Exa.
vem fazendo. Só me resta dizer muito obrigado a V.Exa. e a todos os meus
pares por ter aprovado, tanto na CCJ quanto nesta Casa, por unanimidade.
Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores Deputados, encerramos nossa Ordem do Dia. Já deixo, desde
hoje, convocada a próxima Sessão para terça-feira dia 30 de junho, às
09h30, horário regimental, para nos encontrarmos novamente aqui e realizar
a próxima Sessão. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

EMENDA Nº   03  / 2020

Fica acrescentado dispositivo do Projeto de Lei N°
227/20, que institui e regulamenta o Fórum
Permanente das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte do Estado do Maranhão - FOPEMA,
de acordo com a Lei Complementar Federal n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, e a Lei Estadual nº
9.529, de 23 de dezembro de 2011, e dá outras
providências.

Art. 1º Fica acrescentado dispositivo ao art. 3° do Projeto de Lei
N° 227/20, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3° - (...)
VI - ajustar as ações do Microforum, retomando as reuniões
periódicas, definindo , divulgando e acompanhando um Plano
de Ação e os resultados alcançados, e incluindo ações voltadas
para o MEI”
VII - fortalecer a atuação e interação com a Frente Parlamentar
da Micro e Pequena Empresa e o Fórum de Secretários
Municipais de Desenvolvimento Econômico.

Art. 2º Fica acrescentado dispositivo ao art. 4° do Projeto de Lei
N° 227/20, que passa a vigorar com a seguinte redação

XVIII - Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do
Maranhão - FAEMA

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 25 de junho de 2020. ADRIANO - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA
Alinhar as ações e atribuições do FOPEMA ao microforum é

estritamente necessário pois o Microforum é o órgão responsável em
acompanhar a implementação das ações governamentais voltadas para o
segmento das Microempresas. Conta com o apoio do Sebrae, parceria de
órgãos estaduais e entidades vinculadas ao setor. Tal importância se estende
a Frente Parlamentar da Micro empresa que tem destaque importante no
âmbito legislativo da discussão.

A alteração prevê a inclusão de membros da FAEMA para colocar
os pequenos produtores nessa importante discussão.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 22 DIAS DO MÊS DE  JUNHO DO ANO  DE
2020,  ÀS 18  HORAS,  DE CONFORMIDADE O QUE DISPÕE A
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.030, DE 24 DE MARÇO DE 2020,
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QUE INSTITUI O SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA POR
VÍDEO CONFERÊNCIA.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
RICARDO RIOS – PRESIDENTE
RAFAEL LEITOA
RICARDO RIOS
ANTÕNIO PEREIRA
WENDELL LAGES
CÉSAR ÍRES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 388/2020 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

203/2020 – DETERMINA a convocação imediata dos excedentes de
concursos públics, da área de saúde, para atuação na rede pública estadual
de saúde, em decorrência da Pandemia do COVID-19 e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO  por maioria, nos termos do  voto do

Relator, contra o voto do Senhor Deputado César Pires.
PARECER Nº 389/2020 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

161/2020 – DISPÕE sobre a indenização e a pensão por lucros cessantes
cabíveis em decorrência de óbitos por ausência de leitos de UTI no período
de calamidade pública decretada no Estado do Maranhão, em decorrência
da Pandemia do COVID-19.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO  por maioria, nos termos do  voto do

Relator, contra o voto do Senhor Deputado César Pires.
PARECER Nº 390/2020 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

205/2020 – ESTABELECE medidas que garantam a saúde e preservação
da vida de profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e
manutenção de ordem pública, em casos de epidemia, pandemia ou surtos
provocados por doenças contagiosas e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO  por maioria, nos termos do  voto do

Relator, contra o voto do Senhor Deputado César Pires.
PARECER Nº 391/2020 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

207/2020 – ALTERA a lei ordinária estadual nº 11.274 de 04 de junho de
2020, que DISPÕE em caráter excepcional sobre a suspensão do
cumprimento de obrigações financeiras referentes a empréstimos
consignados contraídos por servidores públicos estaduais e municipais e
empregados públicos e privados, no âmbito do Estado do Maranhão pelo
prazo de 90 dias e dá outras providências.

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

do Relator.
PARECER Nº 392/2020 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

163/2020 – DISPÕE sobre a obrigatoriedade da disponibilização de oxímetro
em estabelecimentos farmacêuticos no Estado do Maranhão e dá outras
providências.

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

do Relator.
PARECER Nº 393/2020 – Emitido ao OFÍCIO Nº 032/2020 –

datado de 24 de abril de 2020, de autoria da Senhora Prefeita Ilvane Freire
Pinho, Prefeita de Presidente Médice, solicitando o reconhecimento, por
esta Casa Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de
Presidente Médice, neste Estado, considerando, para tanto, o DECRETO
MUNICIPAL Nº 009 de 17 de abril de 2020.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS

DECISÃO: APROVADO por unanimidade o PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 088/2020, nos termos do  voto do Relator.

PARECER Nº 395/2020 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
158/2020 – DISPÕE sobre a obrigatoriedade de Testagem Periódica para
detecção do vírus sars-cov-2 em Empresas com mais de vinte trabalhadores
no Estado do Maranhão e dá outras providências.

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

Relator, contra o voto do Senhor Deputado César Pires.
PARECER Nº 396/2020 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

187/2020 – INSTITUI a obrigatoriedade às instituições particulares de
ensino de prmover atividade de acolhimento socioemocional no retorno do
isolamento social da pandemia covid -19 no âmbito do Estado do Maranhão.

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

Relator, contra os votos dos Senhores Deputados César Pires e Antônio
Pereira.

PARECER Nº 397/2020 – Emitido ao OFÍCIO Nº 051/2020 –
datado de 09 de junho de 2020, de autoria do Senhor José de Ribamar
Oliveira Carvalho, Prefeito de Codó, solicitando o reconhecimento, por
esta Casa Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de
Codó, neste Estado, considerando, para tanto, o DECRETO ESTADUAL
Nº 35.672, de 19 de março de 2020, que declarou situação de calamidade
no Estado do Maranhão, bem como o DECRETO MUNICIPAL Nº 4.221,
de 22 de março de 2020.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade o PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO  Nº 089/2020, nos termos do  voto do Relator.
PARECER Nº 398/2020 – Emitido ao OFÍCIO Nº 041/2020 –

datado de 12 de junho de 2020, de autoria do Senhor Cleomar Tema
Carvalho Cunha, Prefeito de Tuntum, solicitando o reconhecimento, por
esta Casa Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de
Tuntum, neste Estado, considerando, para tanto, o DECRETO
ESTADUAL Nº 35.672, de 19 de março de 2020, que declarou situação de
calamidade no Estado do Maranhão, bem como o DECRETO MUNICIPAL
Nº 016, de 05 de junho de 2020.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade o PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO  Nº 090/2020, nos termos do  voto do Relator.
PARECER Nº 399/2020 – Emitido ao OFÍCIO Nº 052/2020 –

datado de 09 de junho de 2020, de autoria do Senhor Lindomar Lima de
Araújo,  Prefeito de Marajá do Sena, solicitando o reconhecimento, por
esta Casa Legislativa, de estado de calamidade pública no Município de
Marajá do Sena, neste Estado, considerando, para tanto, o DECRETO
ESTADUAL Nº 35.672, de 19 de março de 2020, que declarou situação de
calamidade no Estado do Maranhão, bem como o DECRETO MUNICIPAL
Nº 014, de 09 de junho de 2020.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade o PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO  Nº 091/2020, nos termos do  voto do Relator.
PARECER Nº 400/2020 – Emitido ao OFÍCIO Nº 085/2020 –

datado de 25 de maio de 2020, de autoria do Senhor Hamilton Nogueira
Aragão,  Prefeito de São Mateus do Maranhão, neste Estado, considerando,
para tanto, o DECRETO MUNICIPAL Nº 023, de 20 de maio de 2020.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade o PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO  Nº 092/2020, nos termos do  voto do Relator.
PARECER Nº 401/2020 – Emitido ao OFÍCIO Nº 067/2020 –

datado de 05 de junho de 2020, de autoria do Senhor Fernando Augusto
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Coelho Teixeira,  Prefeito de Cidelândia, neste Estado, considerando, para
tanto, o DECRETO MUNICIPAL Nº 022, de 26 de maio de 2020.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade o PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO  Nº 093/2020, nos termos do  voto do Relator.
PARECER Nº 402/2020 – Emitido ao OFÍCIO Nº 085/2020 –

datado de 10 de junho de 2020, de autoria da Senhora Maria Paula Azevedo
Desterro,  Prefeita de Paço do Lumiar, neste Estado, considerando, para
tanto, o DECRETO MUNICIPAL Nº 3.457, de 26 de maio de 2020.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade o PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO  Nº 094/2020, nos termos do  voto do Relator.
PARECER Nº 403/2020 – Emitido ao OFÍCIO Nº 089/2020 –

datado de 17 de junho de 2020, de autoria da Senhora Luanna Martins
Bringel Rezende,  Prefeita de Vitorino Freire, neste Estado, considerando,
para tanto, o DECRETO MUNICIPAL Nº  013, de 12 de junho de 2020.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade o PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO  Nº 094/2020, nos termos do  voto do Relator.
PARECER Nº 404/2020 – Emitido ao OFÍCIO Nº 027/2020 –

datado de 15 de maio de 2020, de autoria do Senhor Cid Pereira da Costa,
Prefeito de Buriti Bravo, neste Estado, considerando, para tanto, o
DECRETO MUNICIPAL Nº  004, de 20 de março de 2020.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade o PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO  Nº 096/2020, nos termos do  voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLEIA LLEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 25 de junho de 2020.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE SAÚDE, REALIZADA AOS 22 DIAS DO MÊS DE
JUNHO DO ANO  DE 2020,  ÀS 19 HORAS,  DE CONFORMIDADE
O QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.030, DE 24 DE
MARÇO DE 2020, QUE INSTITUI O SISTEMA DE DELIBERAÇÃO
REMOTA POR VIDEOCONFERÊNCIA.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
DEPUTADO CIRO NETO – PRESIDENTE
DEPUTADO DOUTOR YGLESIO
DEPUTADO CARLINHOS FLORENCIO
DEPUTADO ARISTON
DEPUTADO VINICIUS LOURO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 007/2020 -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

189/2020 – que 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.

AUTORIA: Deputado RIGO TELES
RELATORIA:  Deputado CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do  voto

do Relator, com emenda apresentada no âmbito da comissão.
PARECER Nº 008/2020 -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

163/2020 – que dispõe sobre obrigatoriedade da disponibilização de
oxímetro em estabelecimentos farmacêuticos no Estado do Maranhão e dá
outras providências.

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

do Relator.
PARECER Nº 009/2020 -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

158/2020 – que dispõe sobre a obrigatoriedade de Testagem Periódica para
detecção do vírus sarscov-2 em Empresas com mais de vinte trabalhadores
no Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLESIO
RELATORIA:  Deputado CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do  voto

do Relator.
PARECER Nº 010/2020 -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

187/2020 – que institui a obrigatoriedade às instituições particulares de
ensino de promover atividade de acolhimento socioemocional no retorno
do isolamento social da pandemia covid-19, no âmbito do estado do
Maranhão.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLESIO
RELATORIA:  Deputado CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do  voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 25 de junho de 2020.

NADJA FERREIRA DA SILVA
Secretária de Comissão, em exercício

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DE TRABALHO, REALIZADA AOS 22 DIAS DO MÊS
DE  JUNHO DO ANO  DE 2020,  ÀS 11 HORAS,  DE
CONFORMIDADE O QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
Nº 1.030, DE 24 DE MARÇO DE 2020, QUE INSTITUI O SISTEMA
DE DELIBERAÇÃO REMOTA POR VIDEOCONFERÊNCIA.

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

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 005/2020 -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

207/2020 – que Altera a Lei Ordinária Estadual nº 11.274 de 04 de junho de
2020, que dispõe em caráter excepcional sobre a suspensão do cumprimento
de obrigações financeiras referentes a empréstimos consignados contraídos
por servidores públicos estaduais e municipais e empregados públicos e
privados, no âmbito do Estado do Maranhão pelo prazo de 90 dias e dá
outras providências.

AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA:  Deputada Helena Duailibe
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do  voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 25 de junho de 2020. NADJA FERREIRA DA SILVA - Secretária de
Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
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REALIZADA AOS 23 DIAS DO MÊS DE  JUNHO, DO ANO  DE
2020,  ÀS 10  HORAS E 30 MINUTOS,  DE CONFORMIDADE O
QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.030, DE 24 DE
MARÇO DE 2020, QUE INSTITUI O SISTEMA DE DELIBERAÇÃO
REMOTA POR VÍDEO CONFERÊNCIA.

PRESENTES  OS SENHORES  DEPUTADOS:
RICARDO RIOS – PRESIDENTE
ANTÔNIO PEREIRA
RAFAEL LEITOA
CÉSAR PIRES
WENDELL LAGES

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  Nº  405/2020 - (EM REDAÇÃO FINAL) -  Emitido

ao PROJETO DE LEI Nº 158/2020  - DISPÕE sobre a obrigatoriedade de
Testagem Periódica para detecção do vírus sars-cov-2 em Empresas com
mais de vinte trabalhadores no Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: Dada à matéria a forma adequada, nos termos do art.

210, do Regimento Interno. Os membros da referida Comissão 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 Vídeo
conferência no âmbito da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão,
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 158/2020, nos termos do voto
do Relator.

PARECER  Nº  406/2020 - (EM REDAÇÃO FINAL) -  Emitido
ao 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.

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: Dada à matéria a forma adequada, nos termos do art.

210, do Regimento Interno. Os membros da referida Comissão 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 Vídeo
conferência no âmbito da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão,
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 153/2020, nos termos do voto
do Relator.

PARECER  Nº  407/2020 - (EM REDAÇÃO FINAL) -  Emitido
ao 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 coronavírus, na forma que
especifica.

AUTORIA: Deputado RIGO TELES
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: Dada à matéria a forma adequada, nos termos do art.

210, do Regimento Interno. Os membros da referida Comissão 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 Vídeo
conferência no âmbito da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão,
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 189/2020, nos termos do voto
do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  25 de Junho  de 2020. GLACIMAR MELO FERNANDES -
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONJUNTAMENTE COM AS COMISSÕES DE SAUDE; DIREITOS

HUMANOS E DAS MINORIAS,  REALIZADA AOS 24 DIAS DO
MÊS DE JUNHO DO ANO  DE 2020,  ÀS  10 HORAS E 30 MINUTOS,
NO PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA
ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES  OS  SENHORES  DEPUTADOS:
RICARDO RIOS – PRESIDENTE
RAFAEL LEITOA
ANTÔNIO PEREIRA
RILDO AMARAL
CÉSAR PIRES
CARLINHOS FLORÊNCIO
DOUTOR YGLÉSIO
ARISTON SOUSA
ARNALDO MELO
DOUTOR YGLÉSIO
FÁBIO MACEDO
ARNALDO MELO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº 199/

2020   –  DISPÕE sobre  medida de proteção aos maranhenses, durante o
Plano de Contingência do Governo do Estado Maranhão.

AUTORIA: Deputado NETO  EVANGELISTA
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Saúde
DECISÃO: APROVADO, por unanimidade nos termos do voto

do Relator.
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº 146/

2020   –  OBRIGA os condomínios residenciais, localizados no Estado do
Maranhão, a comunicar, aos órgãos de segurança eventual ocorrência ou
indício de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças,
adolescentes ou idosos.

AUTORIA: Deputada DANIELLA TEMA
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Defesa dos

Direitos Humanos e das Minorias.
DECISÃO: APROVADO, por unanimidade nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  25 de junho  de 2020.  GLACIMAR MELO FERNANDES -
Secretária da CCJC
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