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MENSAGEM Nº  033 /2020

São Luís, 19 de maio  de 2020.

Senhor Presidente,

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

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

A Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, regulamenta a matéria em
âmbito estadual e, em seu art. 2º, inciso IV, fixa a admissão de professor
substituto e professor-visitante como necessidade temporária de
excepcional interesse público. De acordo com o art. 4º, inciso II e § 2º, da
referida norma, tais contratos vigorarão por 12 (doze) meses, prorrogáveis
até o limite máximo de 24 (vinte e quatro) meses.

Tendo em vista a pandemia de COVID-19 declarada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), a alta taxa de transmissibilidade
do Coronavírus (SARS-CoV-2) e a inexistência, até o momento, de
medicamentos e vacinas específicos que curem e impeçam a transmissão
do vírus, o Estado do Maranhão, considerando a eficácia das estratégias
não farmacológicas de distanciamento social, suspendeu, até 31 de maio de
2020, as aulas presenciais nas unidades de ensino estaduais (Secretaria de
Estado da Educação, Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia
do Maranhão - IEMA, Universidade Estadual do Maranhão - UEMA e
Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL),
bem como das instituições de ensino das redes municipais e nas escolas e
instituições de ensino superior da rede privada localizadas no Estado do
Maranhão.

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

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

Por outro lado, a urgência decorre da necessidade de se evitar, com
a maior brevidade possível, que os contratos temporários tenham sua
vigência exaurida à revelia do calendário universitário, o que poderia
comprometer a continuidade dos serviços educacionais prestados pelas
universidades estaduais do Maranhão.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 316  DE 18 DE MAIO DE 2020.

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

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

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

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

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 18         DE MAIO  DE 2020, 199º DA INDEPENDÊNCIA
E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 50 /2020
São Luís, 18 de Junho de 2020.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados
e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que abre crédito
extraordinário, em favor do Fundo Estadual de Saúde - FES/Unidade Central,
no valor de R$ 71.220.650,00 (setenta e um milhões, duzentos e vinte mil,
seiscentos e cinquenta reais), para os fins que especifica.

É consabido que, nos termos do art. 167, § 3º, da Constituição
Federal e do art. 138, § 3º, da Constituição Estadual, é admitida a abertura
de crédito extraordinário para atender a despesas imprevisíveis e urgentes,
a exemplo das decorrentes do estado de calamidade pública.

Em virtude da pandemia do Coronavírus (SARS-CoV-2), por
meio do Decreto nº 35.672, de 19 de março de 2020, foi declarado estado
de calamidade pública no Estado do Maranhão, em especial, em razão dos
casos de contaminação pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), o qual foi reconhecido pela Assembleia Legislativa por
meio do Decreto Legislativo nº 498, de 24 de março de 2020, e reiterado
pelo Decreto nº 35.742, de 17 de abril de 2020, e pelo Decreto nº 35.831,
de 20 de maio de 2020.

Considerando os reflexos da crise sanitária nas finanças públicas,
verificada, em especial, na indefinição das receitas e despesas, por meio da
Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020, foi instituído o
Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (SARS-CoV-2)
que, dentre outras ações, é composto pela entrega de recursos da União, na
forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, no exercício de 2020, para fortalecimento das medidas de
contenção da COVID-19 e mitigação dos efeitos financeiros da pandemia.
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Em razão da transferência de recursos federais (auxílio financeiro)

ao Estado do Maranhão, no valor de R$ 71.220.650,00 (setenta e um
milhões, duzentos e vinte mil, seiscentos e cinquenta reais), em virtude da
referida Lei Complementar, a Medida Provisória em apreço abre crédito
extraordinário, no mesmo montante, em favor do Fundo Estadual da Saúde/
Unidade Central, tudo em consonância com o art. 167, § 3º, da Constituição
Federal, com o art. 138, § 3º, da Constituição Estadual e com a Lei Federal
nº 4.320, de 17 de março de 1964.

A relevância da matéria tratada na Medida Provisória em epígrafe
reside, em especial, na necessidade de fortalecer as medidas preventivas e
restritivas destinadas à contenção do Coronavírus (SARS - CoV-2).

Por outro lado, a urgência decorre da necessidade de se adotar,
com a maior brevidade possível, medidas capazes de contribuir para a
superação das crises sanitária e econômica decorrente da pandemia de
COVID-19.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 319, DE  17, DE JUNHO DE 2020.

Abre crédito extraordinário, em favor do Fundo
Estadual de Saúde - FES/Unidade Central, no valor
de R$ 71.220.650,00 (setenta e um milhões, duzentos
e vinte mil, seiscentos e cinquenta reais), para os fins
que especifica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso
da atribuição que lhe confere o § 1º do art. 42 da Constituição Estadual c/
c art. 167, § 3º, da Constituição Federal, adota a seguinte Medida Provisória,
com força de Lei:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo
Estadual de Saúde - FES/Unidade Central, crédito extraordinário no valor
de R$ 71.220.650,00 (setenta e um milhões, duzentos e vinte mil, seiscentos
e cinquenta reais), para atender à programação constante do Anexo Único
desta Medida Provisória.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata
o art. 1º decorrem de transferência da União a título de auxílio financeiro
para o combate à COVID-19, infecção humana causada pelo Coronavírus
(SARS-CoV-2), no valor de R$ 71.220.650,00 (setenta e um milhões,
duzentos e vinte mil, seiscentos e cinquenta reais).

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

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

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 246 /2020.

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DE TARIFA DE
ESGOTO SANITÁRIO NO ÂMBITO DO ESTADO
DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - As tarifas de esgoto sanitário são devidas pelos usuários
do sistema de fornecimento de água tratada residencial, comercial ou
institucional, de acordo com a instalação da rede e alcance da residência ou
estabelecimento.

Art. 2º - A tarifa de esgoto sanitário tem como origem o consumo
de água pelo usuário do sistema de abastecimento, de forma individualizada,
observando o cadastro do consumidor.

Art. 3º - As concessionárias poderão cobrar pelo serviço de
esgotamento sanitário até o limite de 80% do valor da tarifa ou taxa de água
do imóvel.

Parágrafo único - É indevida a cobrança de tarifa ou taxa de
serviços de saneamento básico de imóvel residencial, de instituições, órgãos,
estabelecimentos comerciais, industriais ou afins, não alcançados pelo
sistema de esgotamento sanitário.

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PROS

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei que ora envio à apreciação desta Assembleia
Legislativa dispõe sobre a fixação de tarifa de esgoto sanitário no âmbito
do Estado do Maranhão e dá outras providências, limitando a cobrança do
serviço de esgotamento sanitário até o limite de 80% do valor da tarifa ou
taxa de água do imóvel, considerando a recomendação da Nota Técnica nº
9649 elaborada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,
que sugere ser o custo da tarifa de esgoto ao consumidor de 80% do valor
pago pela tarifa de água, considerando que os 20% são perdidos, seja pela
própria evaporação do líquido ou em outras atividades.

Atualmente, a tarifa de esgoto cobrada pela Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA é de 100% sobre o valor
da tarifa de água, abusividade evidente não somente por negligenciar a
recomendação da ABNT sobre projetos de redes coletoras de esgoto
sanitário, como também por ser incompatível com a realidade maranhense:
no Maranhão, somente entre 10% a 20% residências têm acesso a serviço
de esgoto, o que inclui o Estado na penúltima faixa entre aqueles com
menor índice de atendimento urbano de esgoto.

A discussão sobre o valor adequado da cobrança de taxa de esgoto
não é recente. Inclusive, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de
Lei nº 3596 de 2015, que limita em 60% o valor da tarifa de esgoto que
pode ser cobrado pelas prestadoras desse serviço. Em âmbito estadual, no
Paraná está em tramitação o Projeto de Lei nº 407 de 2020, que também
fixa em 60% o valor máximo que poderá ser cobrado em tarifa de esgoto,
mas não se encontra nenhum critério técnico que justifique esse percentual.
Por isso, nesta proposição optou-se por seguir o caminho indicado pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas. Em sendo aprovado este Projeto
de Lei e também o Projeto de Lei que tramita na Câmara dos Deputados,
por se tratar de competência concorrente, suspende-se a eficácia da eventual
lei estadual para que o percentual adotado pela Companhia de Saneamento
Ambiental do Maranhão seja o determinado pela lei federal, conforme art.
24, § 4º, da Constituição Federal.

No que se refere ao art. 3º, parágrafo único, que dispõe ser indevida
a cobrança de tarifa ou taxa de serviços de saneamento básico de imóvel
residencial, de instituições, órgãos, estabelecimentos comerciais, industriais
ou afins, não alcançados pelo sistema de esgotamento sanitário, sua razão
de existir é óbvia: trata-se de uma tarifa, similar à taxa, que é “um tributo
que surge da atuação estatal diretamente dirigida ao contribuinte, quer pelo
exercício do poder de polícia, quer pela prestação efetiva ou potencial de
um serviço público específico e divisível”1, ou seja, é necessário que um
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serviço seja prestado diretamente ao usuário para que possa haver cobrança
sobre ele. Em não sendo os imóveis abrangidos pelo serviço de esgotamento,
seus titulares não devem arcar com os custos de um serviço que não
consomem, já que a tarifa tem natureza contraprestacional.

No que se refere à constitucionalidade da proposição, considerando
que compete aos Estados, concorrentemente com a União, legislar sobre a
saúde (art. 24, XII da Constituição Federal e art. 12, II, m da Constituição
Estadual) e acesso à saneamento básico significa, no final das contas, uma
questão de saúde pública e responsabilidade social do Estado que deve
atuar como garantidor de obrigações sanitárias à população2; e, também,
proteção e defesa dos consumidores (art. 24, X da Constituição Federal e
art. 12, II, e, da Constituição do Estado do Maranhão), conto com o apoio
dos Pares para a aprovação desta relevante proposição.

PROJETO DE LEI Nº 247 /2020.

DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE HOMENAGENS
A ESCRAVOCRATAS E EVENTOS HISTÓRICOS
LIGADOS AO EXERCÍCIO DA PRÁTICA
ESCRAVAGISTA, NO ÂMBITO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA
DO ESTADO DO MARANHÃO.

Art. 1º - Ficam proibidas as homenagens a escravocratas e a eventos
históricos ligados ao exercício da prática escravagista, no âmbito da
Administração Pública Estadual Direta e Indireta do Estado do Maranhão.

§1º - Para efeito desta Lei, consideram-se escravocratas os agentes
sociais individuais ou coletivos comprometidos com a ordem escravagista
no Brasil, não apenas os detentores de escravos, como também os defensores
da ordem escravagista.

§2º - Incluem-se na vedação do caput deste artigo a denominação
de logradouros públicos, de prédios estaduais, rodovias estaduais, locais
públicos estaduais, a edificação e instalação de bustos, estátuas,
monumentos ou quaisquer outros símbolos relacionados à escravidão e/ou
a pessoas notoriamente participantes do movimento eugenista brasileiro
em suas marcas e nomes, em qualquer estabelecimento ou órgão público.

§3° - A vedação que dispõe esta Lei se estende também a pessoas
que tenham sido condenadas com sentenças transitadas em julgado pela
prática de crimes contra os direitos humanos, exploração do trabalho
escravo, racismo e injúria racial.

Art. 2º - Os prédios, locais públicos e rodovias estaduais cujos
nomes sejam homenagens a escravocratas ou eventos históricos ligados ao
exercício da prática escravagista deverão ser renomeados no prazo máximo
de 12 (doze) meses a contar da data de publicação desta Lei.

Art. 3º - Os monumentos públicos, estátuas e bustos que já prestam
homenagem a escravocratas ou a eventos históricos ligados a prática
escravagista devem ser retirados de vias públicas e armazenados em museus,
para fins de preservação do patrimônio histórico do Estado.

Parágrafo único - Os monumentos públicos, estátuas e bustos
retirados e armazenados em museus deverão ser identificados com
informações referentes ao período escravagista.

Art. 5º - O Estado do Maranhão terá comissão permanente,
composta pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como
pela sociedade civil organizada, para realizar a análise consubstanciada das
nomeações dos prédios públicos, áreas públicas e rodovias estaduais,
monumentos, estátuas e bustos pertencentes ao Estado.

§1º - Prioritariamente, a comissão deve ser composta por órgãos,
grupos de trabalhos e representantes que atuam com a temática das relações
raciais, história da escravidão, promoção da igualdade racial, enfrentamento
ao racismo e patrimônio público e cultura.

§2º - A comissão produzirá parecer consubstanciado sobre todos
os bens públicos analisados, com recomendação de alteração de nome, ou
retirada do bem.

§3º - Os relatórios serão publicizados em meio eletrônico.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PROS

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei que ora envio à apreciação desta Assembleia
Legislativa dispõe sobre a proibição de homenagens a escravocratas e
eventos históricos ligados ao exercício da prática escravista, no âmbito da
Administração Pública Direta e Indireta do Estado do Maranhão.

Os monumentos são materiais da memória coletiva, de forma que
são utilizados para documentar o passado das sociedades e povos. A
história oficial do Brasil ainda reproduz narrativas que excluem as
experiências das populações negras e indígenas. Empecilho que cria barreiras
para efetivação plena da democracia.

Há tempos, o movimento negro brasileiro sinaliza a necessidade
de mudanças nas formas de narrar a História do Brasil. O acúmulo desse
debate, levou à criação das Leis Federais nº 10.639 de 2003 e 11.645 de
2008. Esses dispositivos jurídicos determinam a obrigatoriedade do ensino
da História e da cultura afrobrasileira e indígena. Ações que têm impactado
o debate público sobre raça, racialização e racismo. A busca pela
descolonização da produção do conhecimento histórico visa explicitar as
relações de poder que envolvem os critérios de seleção do conjunto das
memórias coletivas. No período da escravidão, o Brasil recebeu 46% de
todo o contingente de africanos escravizados e, hoje, é o país com a maior
concentração de negros no continente americano. População que, ainda,
não se vê representada na História oficial.

Além disso, o Brasil é signatário de diversos tratados e acordos
que visam o combate ao racismo, como o Plano de Ação da Conferência
Mundial de Durban Contra o Racismo, a Xenofobia e Intolerância e a
Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial que, em seu artigo 2° orienta:

Os Estados-partes condenam a discriminação racial e
comprometem-se a adotar, por todos os meios apropriados e sem dilações,
uma política destinada a eliminar a discriminação racial em todas as suas
formas e a encorajar a promoção de entendimento entre todas as raças, [...].

O documento enfatiza, ainda, que:
Cada Estado-parte deverá tomar todas as medidas apropriadas,

inclusive, se as circunstâncias o exigirem, medidas de natureza legislativa,
para proibir e pôr fim à discriminação racial praticada por quaisquer pessoas,
grupo ou organização.

Nesse sentido, em 2014, a Ordem dos Advogados do Brasil -
OAB criou a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no
Brasil. O grupo de trabalho tinha como funções o resgate histórico desse
período, a aferição de responsabilidades e a demonstração da importância
das ações de afirmação como meio de reparação à população negra. Dentre
as propostas apresentadas, foi ressaltada a necessidade de rever ações
promovidas pelo poder público que exaltava o período escravocrata e o
reconhecimento da escravidão no Brasil como um crime contra a
humanidade. Neste sentido, a Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão
dispõe de Comissão da Verdade da Escravidão Negra do Brasil.

Além disso, vale destacar a vigência da Década Internacional de
Afrodescendentes (2015-2024) que visa garantir justiça, reconhecimento
e desenvolvimento para a comunidade negra. Compromisso assumido
pelo Brasil perante a comunidade internacional.

Em descompasso com essas legislações nacionais, tratados
internacionais e as reivindicações do movimento negro brasileiro, as medidas
empreendidas para a reparação histórica e a promoção da igualdade racial
foram insuficientes. Principalmente, no que diz respeito à ampliação do
direito à História e à memória.

Recentemente, manifestações antirracistas espalham-se pelo
mundo, reivindicando a realização plena da cidadania negra em diversos
aspectos, após o assassinato do trabalhador negro estadunidense George
Floyd. Esse movimento retomou debates importantes e trouxe para a
pauta de governos e instituições públicas a necessidade de reavaliação das
maneiras de se narrar a História dos Estados Nacionais. Em diversos
lugares, ativistas negros reivindicam a retirada de estátuas e a mudança do
nome de ruas que fazem homenagens aos agentes responsáveis pelo tráfico
de escravos, pela elaboração das teorias raciais, entre outros protagonistas
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centrais da história da escravidão e do racismo no mundo. Exigências
antigas, mas que ainda não tiveram a visibilidade e o tratamento necessário
pelas autoridades públicas.

Sendo assim, a exemplo de outras localidades, as instituições
brasileiras devem rever os seus princípios éticos no que diz respeito às
políticas de combate ao racismo e à reparação histórica da população negra
brasileira. O direito à História e o direito à memória são questões urgentes
a serem efetivadas. E, a exemplo do que foi feito em Barcelona no ano de
2018, nas cidades de Bristol, Londres (Inglaterra) e Guarujá no ano de
2020.

Nesse sentido apresentamos esta proposição, que visa proibir
homenagens a escravocratas e eventos históricos ligados ao exercício da
prática escravista, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta
do Estado do Maranhão. Coibir homenagens a esses agentes sociais no
âmbito da Administração Pública maranhense visa também garantir o que
está previsto no Estatuto da Igualdade Racial, Lei Federal nº 12.288 de
2010. Marco jurídico destinado a garantir à população negra a efetivação
da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais,
coletivos e difusos, o combate à discriminação e às demais formas de
intolerância étnica que, em seu artigo terceiro, diz:

Art. 3º- Além das normas constitucionais relativas aos princípios
fundamentais, aos direitos e garantias fundamentais e aos direitos sociais,
econômicos e culturais, o Estatuto da Igualdade Racial adota como diretriz
político-jurídica a inclusão das vítimas de desigualdade étnico-racial, a
valorização da igualdade étnica e o fortalecimento da identidade nacional
brasileira.

Compreendemos que atenta a ordem jurídica vigente, quando a
Administração Pública não se propõe a rever seus atos e permanece
promovendo ações que afrontam o princípio da moralidade, ao utilizar
recursos públicos para promover a apologia de práticas que ferem a dignidade
humana. No Estado Democrático de Direito, a República Federativa do
Brasil tem como fundamento a dignidade da pessoa humana tendo como
objetivo fundamental a construção de uma sociedade de livres e iguais,
solidária e sem racismo.

Cabe mencionar o Decreto Federal nº 7.037 de 2009 que estabelece
o Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH-3 no eixo Orientador
VI que trata sobre o Direito à Memória e à Verdade, apresenta as seguintes
diretrizes:

a) Diretriz 23: Reconhecimento da memória e da verdade como
Direito Humano da cidadania e dever do Estado;

(...)
c) Diretriz 25: Modernização da legislação relacionada com

promoção do direito à memória e à verdade, fortalecendo a democracia.
Neste sentido, a presente propositura visa contribuir para a modernização
da legislação estadual com foco na promoção da igualdade racial e no
enfrentamento ao racismo, orientando a poder público o enfrentamento ao
racismo institucional.

Ante o exposto e pela extrema relevância da proposição, conto
com o apoio dos Pares para aprovação desta proposição.

PROJETO DE LEI Nº 248 /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 do Maranhão, 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 N° 250/2020

Dispõe sobre a alteração e transformação de cargos
comissionados da Estrutura Administrativa da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e dá
outras providências.

Art. 1º Fica transformado na estrutura administrativa da Assembleia
Legislativa, na forma do art. 31, inciso III, da Constituição do Estado do
Maranhão, 01 (um) cargo comissionado de Secretário Particular do
Presidente, Simbologia ISOLADO 1, em 01 (um) cargo comissionado de
Assessor Chefe, Simbologia DANS- 2, em 02 (dois) cargos comissionados
de Assessor Técnico Legislativo, Simbologia DAS-1, em 01 (um) cargo
comissionado de Assessor Parlamentar Adjunto, Simbologia DAS-2, em
02 (dois) cargos comissionados de Secretário Executivo, Simbologia DAS-
3, em 01 (um) cargo comissionado de Oficial de Gabinete, Simbologia
DAI-4.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à
conta do orçamento próprio da Assembleia Legislativa.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, São Luís, Maranhão, em 01

de julho de 2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado
GLALBERT CUTRIM - 1° Vice Presidente. Deputada ANDREIA
REZENDE - Primeiro Secretário. Deputada DETINHA - 2° Vice
Presidente. Deputada CLEIDE COUTINHO - Segundo Secretário.
Deputada THAIZA HORTEGAL - 3° Vice Presidente. Deputado PARÁ
FIGUEIREDO - Terceiro Secretário. Deputado ROBERTO COSTA - 4°
Vice Presidente. Deputada DANIELLA TEMA - Quarto Secretário

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 36 /2020

CONCEDE Medalha do Mérito Legislativo
“Sargento Sá” a Sra. Viviane Teixeira Mota
Fontenelle
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Art. 1º - Fica concedida Medalha do Mérito Legislativo a Viviane

Teixeira Mota Fontenelle, Chefe do Departamento de Feminicídio do
Maranhão.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 30 de junho de 2020. -

DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Viviane Teixeira Mota Fontenelle, maranhense, nascida em 1979,
é graduada em Direito pelo UNICEUMA, Pós-graduada em Ciências
Criminais, participou do Curso de Investigação de Homicídio ministrado
pela Polícia de Miami, investida no cargo de Delegada de Polícia Civil
desde 2009, Membro do GTI do Feminicídio do Estado, foi Conferencista
no 11º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública-2017, atualmente
é Chefe do Departamento de Feminicídio do Maranhão.

Ao longo desses últimos anos, a delegada Viviane vem prestando
um excelente trabalho a Sociedade Maranhense no combate ao Feminicídio,
tendo seu reconhecimento notório, já sendo homenageada pela Câmara
Municipal de São Luís do Maranhão (https://www.camara.slz.br/
vereadora-barbara-concede-medalha-para-tres-personalidades/)

A atuação do Departamento de Feminicídio do Maranhão já está
sendo reconhecida em alguns Estados do País, sendo a homenageada
convidada a palestrar em alguns eventos e congressos de Segurança Pública,
como exemplo, em Santa Catarina (https://www.ssp.ma.gov.br/a-policia-
civil-do-maranhao-participa-de-workshop-sobre-feminicidio-no-estado-
de-santa-catarina/)

Por todo exposto, pedimos a aprovação dos pares dessa casa
legislativa.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 30 de junho de 2020.

DANIELLA TEMA
Deputada Estadual

REQUERIMENTO Nº 230 /2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido o
Plenário, seja incluído na ordem do dia para discussão e votação em regime
de urgência o “Projeto de Lei que dispõe sobre o incentivo       para
apresentação de brincadeiras do período junino” de minha autoria.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 01 de julho de 2020. - HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

REQUERIMENTO Nº 231 /2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
Legislativa (Art.158, inciso VI), requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido a Mesa, sejam retirados de tramitação o Projeto de Lei n° 238/
2020 de minha autoria.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 02 de julho de 2020. –
WELLINGTON DO CURSO – DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO Nº 232 /2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, venho por meio deste Requerimento, justificar
a minha ausência referente ao dia 30 de junho e 01 de julho, 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 02 DE JULHO DE 2020. - WENDELL LAGES

- Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 233 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido o
Plenário, seja consignado nos Anais desta Casa Legislativa voto de pesar
pelo falecimento do Dr Ezon Ferraz, ocorrido ontem no Hospital Presidente
Dutra nesta Capital, onde se encontrava internado em tratamento de saúde.

O Dr. Ezon Ferraz, conceituado ortopedista, exerceu sua profissão
com muita dedicação e competência, tornando-se desta forma respeitado e
admirado, tanto como profissional como cidadão maranhense, deixando
um exemplo de vida com dignidade.

Requeiro, ainda, que seja encaminhada mensagem de sentidos
pêsames aos familiares do saudoso Dr. Ezon Ferraz.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 02 de julho de 2020. - HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual -  Procuradora da Mulher

INDICAÇÃO Nº 824 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, requeiro a
V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Exmo. Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do
Maranhão, o Sr. Márcio Honaiser, e ao Excelentíssimo Sr.
Governador de Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando a implantação de
uma unidade do Restaurante Popular no bairro João Paulo, em São Luís.

Justifica-se a presente indicação pelo grande quantitativo
populacional no referido bairro e adjacências, além de ser uma grande área
comercial, com elevada demanda dos serviços prestados pelo Restaurante
Popular.

Assim, tal indicação visa proporcionar melhor qualidade de vida
aos moradores da localidade.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 825 /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, sejam encaminhados
ofícios aos Excelentíssimos Governador do Estado do Maranhão e
Prefeito do Município de São Luís, os Senhores Flávio Dino e
Edivaldo de Holanda Júnior; aos Secretários da Educação do Estado
do Maranhão e do Município de São Luís, os Senhor Felipe Camarão
e Moacir Feitosa, bem como à Diretoria e Conselho dos
Estabelecimentos de Ensino do Estado do Maranhão – SINEPE, o
Senhor Paulino Delmar Rodrigues Pereira, e as Senhoras Elsa
Helena Almeida Silva Balluz e Rebeca Rodrigues Murad, solicitando
que as instituições de ensino privadas criem ouvidorias que possibilitem
denunciação anônima nas unidades de ensino públicas e privadas do
Município de São Luís e do Estado do Maranhão, com o objetivo de
captar notificações referentes às ações criminosas e abusivas no âmbito
das instituições, direcionando-as às respectivas Secretarias, ao Ministério
Público, Delegacias e Conselhos Tutelares, quando necessário.
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Sugere-se a medida tendo por base em situação ocorrida em Teresina

– PI, quando, no início do mês de junho deste ano, diversos alunos iniciaram
um movimento virtual chamado “ExposedThe”, onde denunciaram crimes
e outros abusos suportados no âmbito escolar. Ressalta-se que muitos
ocorreram há anos, todavia, os alunos não tinham um espaço seguro para
relatar os abusos sofridos, o que pode ser solucionado com a criação de
uma ouvidoria que possibilite a denunciação anônima na unidade escolar.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de julho
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 826/2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Senhor
Flávio Dino de Castro e Costa, solicitando que faça uma elaboração de
estudos e adoção de providências que viabilizem a transformação do
Anteprojeto de Lei em anexo em projeto de Lei.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 01 de julho de 2020. -
Fernando Pessoa - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº           /2020

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

Art. 1°. O § 4º, do artigo 120, da Lei nº. 6.513, de 30 de novembro
de 1995, do Estado do Maranhão, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 120. (...)
 § 4º - A transferência ex-offício de que trata o inciso II deste
artigo não se aplica ao Coronel QOPM que estiver exercendo o
cargo de Comandante-Geral da Polícia Militar, de
Subcomandante da Polícia Militar, de Comandante do Comando
do Policiamento Interior e de Chefe do Gabinete Militar do
Governo do Estado.” (NR)

Art. 2° Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 30 de junho de 2020. - Fernando Pessoa  -  Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal de 1988, também conhecida como
Constituição Cidadã, consagrou em seu artigo 144, caput e inciso V que
“A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: polícias militares e
corpos de bombeiros militares.”

Além disso, a Constituição Estadual do Maranhão, consagrou em
seu artigo 42, caput que “A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao

Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da
Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.”

Neste contexto, a Polícia Militar tem papel de relevância, uma vez
que se destaca, também, como força pública estadual, primando pelo zelo,
honestidade e correção de propósitos com a finalidade de proteger o cidadão,
sociedade e os bens públicos e privados, coibindo os ilícitos penais e as
infrações administrativas.

Nos dias atuais, o Comando da Polícia Militar, além de suas
atribuições constitucionais, desempenha várias outras atribuições que,
direta ou indiretamente influenciam no cotidiano das pessoas, seja atuando,
orientando, colaborando com todos os segmentos da comunidade,
diminuindo conflitos e gerando a sensação de segurança que a comunidade
anseia.

Destarte, o presente projeto de lei tem por objetivo a inserção da
expressão “Subcomandante” e de “Comandante do Comando do
Policiamento Interior” – a justificativa para esta inserção seria em decorrência
das atribuições e responsabilidades do CPI, que coordena 31 Batalhões,
em 213 cidades no interior do estado, no § 4º, do artigo 120, da respectiva
lei já mencionada. E sua aprovação é imprescindível para viabilizar uma
maior estabilidade da Polícia Militar e a modernização da legislação
maranhense.

LEGISLAÇÃO CITADA
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
Art. 42 da Constituição Estadual do Maranhão;
Lei Estadual nº. 6.513, de 30 de novembro de 1995.

INDICAÇÃO Nº 827/2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência, ouvida a Mesa
Diretora, seja encaminhado ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino e ao Secretário de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto.

Solicitando a pavimentação asfáltica de todas as ruas dos bairros
EXPOAGRA e Quem Dera, no município de Grajaú - MA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 01 de julho de 2020. -
FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual

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

SESSÃO ORDINÁRIA
DO DIA 01 DE JULHO DE 2020 ÀS 09h30.

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

DEPUTADO FERNANDO PESSOA
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.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                             SEGUNDA-FEIRA, 06 DE JULHO DE 2020 9
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO

DEPUTADO FERNANDO PESSOA (lê expediente) – Expediente lido,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Expediente lido. À publicação. Oradores inscritos no Pequeno Expediente.
Deputado Fernando Pessoa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, todos que nos acompanham por meio das
redes sociais, pela Rádio, TV Assembleia, colegas Deputados. Hoje, o que
me faz subir a esta tribuna, apesar de todos os fatos que vêm acontecendo
no nosso Estado, no nosso país, nas nossas cidades maranhenses, mas
iremos dar boas notícias. Notícia que amanhã estaremos acompanhados
do prefeito Eric, secretários, vereadores de Barra do Corda, o secretário de
Segurança Pública do nosso Estado, o Comandante-Geral do Corpo de
Bombeiros do Estado do Maranhão, Coronel Roberto, estaremos
inaugurando uma unidade do Corpo de Bombeiros, na cidade de Barra do
Corda. Solicitação feita por mim, ao Governador do Estado, ao secretário
de Segurança, ao coronel do Corpo de Bombeiros, em que foi feita uma
parceria entre o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de Barra do Corda,
onde a prefeitura doou o prédio ao Estado, doou toda a estrutura e o
Corpo de Bombeiros estará sendo implantado. Então, mais uma conquista
por meio do nosso mandato de Deputado Estadual, ao povo de Barra do
Corda. Eu quero agradecer imensamente ao Governador por ter nos
atendido, e agradecer ao Secretário de Segurança, como também, ao
Comandante do Corpo de Bombeiros, ao Prefeito Eric, que sensibilizado,
também fez a doação do terreno, a doação do prédio, a onde vai funcionar
o Corpo de Bombeiros, como também, Senhor Presidente, aqui já falei
muito nessa Tribuna, sobre o Colégio Militar, de Barra do Corda, Colégio
Militar do Corpo de Bombeiros, que já é também uma realidade onde
iremos fazer uma visita, no Colégio Militar, Colégio esse, Rafael, que
quando estive com V.Exa. na cidade de Timon, visitando o Colégio Militar
da cidade de Timon, de Caxias, naquele período, fiquei encantado e aí,
desde daquele dia, começou a minha luta, falando com o Secretário Felipe
Camarão, falando com o Secretário de Articulação Política, Rodrigo Lago,
com todos os Secretários que pudessem estar nos ajudando, a levar um
Colégio do Corpo de Bombeiros à cidade de Barra do Corda. E aí, nesse
momento, o Prefeito também fez a doação do prédio, para funcionar o
Colégio, do Corpo de Bombeiros, fez a doação também..., ficou encarregado
de contratar os professores, e o Corpo de Bombeiros entrou com toda a
estrutura, e aí, mais uma vez, graças a Deus, sendo atendido, os nossos
pedidos, a cidade de Barra do Corda. No mais, Senhor Presidente, satisfeito.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Adelmo Soares, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, demais colegas Deputados e Deputadas, as
pessoas que nos assistem nas redes sociais, mais uma vez, um bom dia!
Fico muito feliz de ver o nosso querido Deputado Fernando Pessoa fazendo
e enaltecendo, mais uma vez, as ações do Governo do Estado naquele
município, não só em Barra do Corda, mas em toda a região. Também
agradecer ao Governador Flávio Dino pela inauguração do hospital de
Lago da Pedra, que está funcionando já, também atendendo a comunidade,
de modo que a gente pode cada vez mais perceber a ampliação da rede
estadual de atendimento aos pacientes, principalmente os de coronavírus.
Mas, Senhor Presidente, o que me traz aqui uma quadra de tantas
dificuldades e de tantos problemas, eu tenho certeza de que a Deputada
Cleide Coutinho conhece e na época do saudoso Humberto Coutinho,
várias e várias vezes ajudaram a ANLUCC, em Caxias, e o lar da Divina
Providência. No ano passado, eu encaminhei uma emenda, por meio de
convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Social e na época era o
nosso querido companheiro Neto Evangelista e hoje é o nosso companheiro
Márcio Honaiser. Para a aquisição de dois veículos, um para a ANLUCC
e um para o lar da Divina Providência. Esse convênio e essa emenda foi

aprovada, está em restos a pagar esse ano, já funcionando ano passado e
para minha surpresa, infelizmente, o recurso ainda não conseguiu ser
destinado à prefeitura, por meio do convênio, porque a prefeitura está
inadimplente, não pode receber convênio. Isso prejudica todas as pessoas
que utilizam a ANLUCC, e são muitas pessoas, assim também como o Lar
da Divina Providência, nesse momento tão difícil. Então, eu hoje estou
fazendo essa explanação para que as pessoas, principalmente da região de
Caxias, da cidade de Caxias possam entender, que mesmo numa quadra
difícil, quando há liberação dos recursos, como aconteceu agora, a cidade
passa ser prejudicada, principalmente as entidades, porque a prefeitura
está inadimplente, o prefeito não está cumprindo com as obrigações, em
nível legal, do estado, para que possa receber esse convênio. De modo que
aí fica realmente uma pergunta gigante: será que verdadeiramente há intenção
de regularizar para receber a Emenda Parlamentar que vai beneficiar a
população? Ou evidentemente não tem interesse nenhum para que o próprio
deputado, no caso, eu fique sendo taxado de não estar cumprindo o nosso
papel em relação às Emendas Parlamentares, e principalmente querer atingir
o Governo do Estado, como faz diuturnamente com seus assessores,
todos os dias, batendo no Governo do Estado. E ontem eu disse aqui que,
enquanto o governo do Estado amplia rede de saúde, o governo municipal,
mesmo recebendo milhões de reais, centenas de milhões de reais não
emprega devidamente na utilização dos recursos para o combate ao
coronavírus e Caxias cada vez mais, ontem era 50, já são 52 mortes, a
curva, e aí a gente sabe muito bem que o nosso deputado Yglésio fez um
estudo em relação a isso, aos casos, a evolução dos casos mostrando as
necessidades que tem em relação ao controle, o isolamento social que é
nesse momento um dos principais itens para tentar salvar vidas no combate
ao coronavírus. No mais, senhor Presidente, era essa que eu queria fazer,
essa colocação que eu queria fazer e dizer mais uma vez da felicidade de
poder cada vez mais ver a ampliação da rede estadual de saúde, dando
condições e garantia de vida àqueles que mais precisam. Era só isso,
Presidente, que Deus nos abençoe hoje e sempre.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Marco Aurélio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, Imprensa e os que acompanham esta sessão. Eu venho,
Deputado Rildo, destacar as decisões acertadas do governo do Estado no
combate ao coronavírus. Decisões que, de repente, hoje, numa visão mais
distante da realidade do pico da pandemia, sejam fáceis para alguém julgar
e falar que as decisões foram mais fáceis de serem tomadas desta maneira.
Olhar de hoje, Deputado Rafael Leitoa, é mais fácil alguém justificar que
era mais fácil fazer de outra forma. Agora, as decisões precisaram ser
tomadas no momento mais difícil que a gestão pública enfrentou, na maior
crise sanitária que o Maranhão, o País e o mundo enfrentaram, no momento
em que as decisões tinham que ser no hoje, senão, pessoas iriam morrer.
No momento em que decidir comprar um determinado equipamento não
era igual antes em que, de repente, se tinha como planejar, se tinha como
preparar. No momento em que a decisão valia vidas. E o Governo do
Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, tomou decisões que
significaram a proteção de muitas vidas. Acompanhei de perto as decisões
do governo Flávio Dino, do Secretário de Saúde Carlos Lula, de toda a
equipe da SES no tocante ao enfrentamento à pandemia em Imperatriz. E
toda a estrutura que foi montada não serviu só para Imperatriz; serviu para
toda a região Tocantina. As decisões garantiram a criação de quase 100
leitos de enfermaria, novas estruturas sendo montadas. As decisões
garantiram implantar 55 leitos de UTI em Imperatriz juntando
macrorregional e hospital Materno Infantil. Essas decisões salvaram muitas
e muitas vidas. As famílias daqueles que estavam internados sabem
agradecer. Garantir a internação com uma equipe de excelência e, diga-se de
passagem, havia pacientes que preferiam ir para o macrorregional de
Imperatriz a ir para hospitais privados, pela excelência que foi montada
num trabalho difícil que estrangulou toda a capacidade de a rede receber. A
rede privada não tinha um leito disponível, e a rede pública também
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superlotada. O governo do Estado melhorou o atendimento da Upa da
Bernardo Saião, da Upa estadual e ainda apoiou a Upa municipal com
medicamentos, com estrutura e até com médicos. O governo do Estado
apoiou o ambulatório do centro de convenções montado pela iniciativa
privada. Que bela iniciativa! Juntando Unimed, Associação Comercial e
tantos outros parceiros, foi muito importante aquele protocolo montado
de medicação logo no início dos sintomas. Deputados e Deputadas viviam
o momento mais difícil que já tivemos até hoje. Vivemos em Imperatriz
esse momento e, se não fosse a decisão firme do governo do Estado, do
Governador Flávio Dino, do Secretário de Saúde, Carlos Lula, de toda
equipe, teria acontecido um desastre em Imperatriz e nos municípios da
Região Tocantina. Naquele exato momento, quando havia dificuldade no
mundo toda para se comprar um respirador, o Governo conseguiu avançar
e implantar mais respiradores em Imperatriz, foram 55 leitos específicos
de covid implantados, já tinham 22, acresceram os outros, as decisões para
salvar vidas, exigem coragem, e exigem rapidez para se resolver, ou se
protela e não se consegue salvar a tempo. Olhando, Deputado Rafael, do
dia que estamos hoje, onde já se tem condições de planejar uma Rede, onde
já se vê o lugar do Estado, por exemplo, sua cidade, Timon, hoje está
difícil. Nós sabemos, mas, de repente, já se consegue planejar, levar
equipamentos de São Luís, ou de outra cidade para Timon, mas naquele
momento não se tinha essa alternativa, São Luís, estava daquela forma que
todos vocês viveram, e Imperatriz daquela outra forma, e aumentando os
casos em Açailândia, em Amarante, em Estreito, e em tantos municípios da
região, precisava-se de resposta, precisava-se de atitude, e o Governo fez
de forma Legal, o fez com a razão e com o coração, com a urgência que a
doença requer, e conseguiu salvar muitas vidas, Deputado Rafael, as
decisões que foram tomadas, onde caminhos para se comprar equipamentos
no mundo todo eram muito complexos. As decisões de requisições de
respiradores estavam impostas por várias nações, inclusive aqui no Brasil.
Comprar um respirador não era uma coisa simples como já está hoje.
Dante dessas decisões, às vezes, é fácil hoje alguém analisar e procurar
encontrar falhas, mas essas foram as decisões que garantiram salvar vidas.
Decisões de integrar parceiros na iniciativa privada, decisão de comprar
em outros países e aquelas que, porventura, não se concretizaram, a firmeza
do governo em cuidar do erário para que esse recurso retorne aos cofres
públicos estaduais, mas foi tentado com segurança, tentando salvar vidas.
Eu acompanhei de perto as decisões da Secretaria de Saúde sempre
procurando garantir uma estrutura suficiente e digo com muita clareza: não
fosse essa decisão do governo do Estado, Imperatriz teria vivido uma
situação muito difícil, porque a estrutura da Prefeitura que foi montada era
insuficiente, era extremamente insuficiente, e hoje está lá uma estrutura,
não está mais completamente lotado, mas está com uma demanda grande
ainda, mas a estrutura garantiu salvar muitas vidas. Dessa forma, deputado,
é um debate que ele vai continuar de um lado, do outro, mas o mais
importante do que as palavras, do que o debate, do que a discussão, do que
a análise depois do momento mais crítico, o mais importante é que vidas
foram salvas, que não houve qualquer omissão, que não houve
responsabilidade nas decisões e que há uma total segurança nas decisões
do governo em priorizar a vida, a vida foi priorizada. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós! Caríssimos Deputados, Senhores
que estão antenados, ligados à TV Assembleia, eu quero aqui colegas
trazer a vocês uma ponderação que acho extremamente relevante, em que
pese nós irmos tratar sobre a questão dos respiradores, muito em voga, em
nível nacional, com prisões, queda de secretários por algo até menor do que
está acontecendo aqui no Maranhão, mas achei relevante agora também
dar relevo, dar luz a algo que eu fui procurado por viúvas de policiais que
estão passando necessidades, e muita, sustentado a vez por colegas militares
também. E essas viúvas que podem ser a viúva de vocês amanhã, de outros
colegas militares depois, do qual o Governo tem virado as costas e não

paga os benefícios previdenciários que essas viúvas teriam razão. Sem
poderem sair de casa para encontrar alternativas de vida para sustentar
suas proles, para dar vazão aos pagamentos, são, às vezes, sustentadas
por militares com uma condição um pouco melhor quando estende a mão
a essas viúvas. Foram muitos que estão passando por isso, mas vão dizer
assim: “Mas, César, é o período de pandemia”. É! É o mesmo período de
pandemia para ter comprado e não recebido os ventiladores. É o mesmo
período de pandemia para fazer dispensa de licitação nas pastas, nas
secretarias. Foi o mesmo período para poder fazer desvio de conduta nas
secretarias. E pode olhar o Portal da Transparência que está cheio, cheio de
dispensa de licitações. Mas não tiveram tempo nenhum para poder pagar
as pensões das viúvas. Temos aqui o caso do soldado Augusto Granjeiro,
que faleceu no dia 28 de outubro de 2018. Até hoje não receberam o auxílio-
funeral de acordo que preconiza a lei. A viúva do coronel Torres, colega
meu lá de trás na caserna, passou cinco meses para receber sua pensão,
como se ela não tivesse nada para comprar, escola de filho para pagar e até
mesmo se alimentar. No dia 14 de maio deste ano, foram tirados da folha de
pagamento 18 policiais militares mortos, muitos deles pela covid. Toda
aquela propaganda de que o governo estava dando assistência social não
deu para esses policiais militares e essas viúvas que vão procurar coronéis,
oficiais de uma condição melhor e saem pedindo mil e duzentos, mil e
trezentos. Protocolo de pedido de auxílio, Deputado Rildo, V.Exa. também
como agente da ordem, deram entrada no dia 09/11, mas até hoje não
receberam nada, nem funeral e nem auxílio. Eu vou citar alguns casos aqui:
cabo Sá Filho, da reforma, está lá; sargento Sá, da ativa, morreu na ativa;
sargento Werivam, da ativa; o Hélio, reformado; cabo Bitencourt, reformado;
Glauco, Ferret, Souza Pontes, Augusto, Nélio, Casé, Adalberto, Gildo,
Fernando, Correia Rocha, Marçal, Mota e aqui tem mais uma quantidade
de nomes, todos sem receber o auxílio, o governo virou as costas para essas
pessoas. Pensem passar cinco meses sem receber seus salários, sem ter
alternativa de vida, sem poder vender nada na rua para poder tentar angariar
alguma coisa porque não era permitido. A fome ingressou naquelas portas.
Teve abrigo na casa dessas pessoas que, documentadas legitimamente,
dando entrada na Secretaria de Administração, nada foi podido ser feito.
Passam fome alguns, passam fome alguns militares, alguns policiais que
estavam na ativa, ou reformados, sem dinheiro para poder, com direito
líquido e certo de receber as suas pensões, e o Governo não dá. Um
descalabro, uma falta de respeito. O Governo gasta muito mais com mídia
dizendo o que é bom, todos dias, fazendo mídias nacionais, internacionais,
e a gente não vê a realidade aqui no Maranhão. Parece até que ele está
falando de outro estado, de outro local, dando provas inacabadas da sua
incompetência, da sua maldade, do seu rancor contra as pessoas. É apenas
aquela voz que fala, mas o coração é ruim, é péssimo, e nada faz pelo povo
do Maranhão. Está aqui. Que se arvore alguém a dizer que é o contrário,
que não está e procure os policiais para poder ver se não é verdade. Eu
estou com os protocolos deles aqui, alguns até da região Tocantina, outros
dos cocais, e as vozes se silenciam. É melhor bater palmas para um governo
perverso do que levantar as mãos para as pessoas que estão passando
fome. Está aqui. Procurem as pessoas, vão na caserna, entrem em contato
se não é verdade aquilo que nós estamos falando. Ah! Está tudo muito
bom. A barriga cheia, o salário em dias e o povo morrendo de fome, os
colegas, os companheiros de caserna morrendo de fome. E sem poder ter
amparo pediu que eu desse voz ao silêncio deles, desse voz à sua fome, à
sua miséria que está encontrando nas suas casas. É lamentável o que isso
vai acontecer. Dinheiro para pagar pensão não tem, mas para comprar
ventilador e não receber tem muito. Muito. Muito. Muito. Fica aqui o meu
protesto, a minha indignação e uma certeza: eu vou continuar a minha luta
em favor da minha caserna, que também sou de lá.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Othelino Neto, Senhoras e Senhores
Deputados, imprensa e telespectadores da TV Assembleia que acompanham
esta sessão. Senhor Presidente, venho a esta tribuna relatar um episódio



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                             SEGUNDA-FEIRA, 06 DE JULHO DE 2020 11
que foi bastante divulgado durante essa pandemia, e a gente só conhece de
fato quando a gente conversa com os autores que fizeram, eu diria, essa
grande façanha para salvar vidas maranhenses. Eu estive ontem com o
Secretário da Indústria e Comércio, Secretário Simplício Araújo, que, com
toda a sua habilidade e dedicação que tem com o governo do Estado e com
a população do Maranhão, conseguiu articular uma rede de doadores para
ajudar na pandemia, mas, acima de tudo, foi responsável principalmente
pela articulação da compra dos respiradores que salvaram muitas e muitas
vidas no estado do Maranhão. Pela rota alternativa que teve que fazer,
para não ter os respiradores do Maranhão confiscado, tendo em vista que
o governo federal brasileiro estava fechando as fábricas para uso exclusivo
do governo federal, tendo em vista que os Estados Unidos e a Alemanha
estavam confiscando outros respiradores, principalmente na China, se o
avião que saiu da China fizesse um rota pela Europa, pelos Estados Unidos,
com certeza, esses respiradores não chegariam aqui ao Maranhão, e diante
de tanta grandeza , de articulação, o Governo do Maranhão conseguiu
comprar os respiradores chineses, por meio de doação dos empresários
maranhenses, por meio da articulação da Secretaria de Indústria e Comércio,
e conseguimos salvar vidas, Deputado Marco Aurélio, esses respiradores
chegaram no Maranhão, às 23h, e as 4h da manhã, na mesma madrugada,
já estavam instalados em hospital da capital, salvando vidas, apesar de
alguns vir essa Tribuna, reclamar, reclamar e reclamar, porque o que eles
queriam é que esse avião tivesse sido parado pela Receita Federal lá em São
Paulo, e esses respiradores não terem chegado aqui ao Maranhão, ficam
questionando a maneira, dizendo: ah, que o Secretário está sendo
processado, ontem mesmo eu estava conversando com o Deputado Rildo
Amaral, quem não gostaria de responder um processo como esse, porque
é um processo que foi feito para salvar vidas, Deputado Rildo disse que
gostaria, eu também gostaria, Deputado Rildo, porque, acima de tudo, está
a vida dos maranhenses, outra compra dos respiradores pela Secretaria do
Estado da Saúde, que foi confiscado pelo Governo Federal, pelo Presidente
Jair Bolsonaro, onde o Supremo Tribunal Federal, ordenou e determinou a
devolução dos respiradores para o Maranhão, 65 respiradores foram
comprados com a ata de registro de preço, que tinha na Secretaria do
Estado da Saúde, 68 respiradores, me corrigindo aqui ao momento, e onde
estão esses respiradores que tanto a oposição fala de respirador, de
respirador?! Os respiradores estão salvando vidas. Talvez e, infelizmente,
eu não quero que aqui alguém passe por isso, não tenha um parente
próximo ou conhecido que utilizou a estrutura, mas pergunte para o senhor
Francisco, lá da rua cinco, na cidade de Timon, e que precisou e utilizou
esses respiradores e que venceu a covid, assim como tantos outros
maranhenses que utilizaram esses respiradores. Nós temos respiradores
no hospital de campanha de São Luís, no HCI, no Carlos Macieira, no
Nina Rodrigues, no HTO e outras unidades. Nós temos aqui o endereço de
todos os respiradores, na capital e no interior. Foram para o Hospital
Regional de Morros, de Coroatá, de Chapadinha, de Peritoró, de Bacabal,
de Grajaú, de Barreirinhas, de Timbiras, de Timon, de Pinheiro, de Balsas,
de Açailândia para todo o estado do Maranhão, porque o momento da
pandemia é salvar vidas. Aqui muito se discute valor: ah, comprou por x,
ah comprou por y. Esse respirador, mesmo que a Secretaria de Saúde,
provavelmente foram os respiradores mais baratos do País, custaram R$
49.500. A ata de registro de preço da Secretaria de Estado da Saúde, que o
governo federal não queria que chegasse até o Maranhão, pois confiscou
os respiradores, preferira salvar vidas em outros estados. E eu digo aos
senhores: no momento de pandemia, no momento que ninguém sabia
como esse vírus ia se comportar no Maranhão e na verdade ninguém ainda
sabe, não só no Maranhão, mas no mundo, como a gente vê em outros
países, tendo onda de recontágio, como a gente vê no Sul do país onda de
recontágio, como a gente vê estados subnotificados porque o Estado do
Maranhão é um dos que mais testam e foram graças a esses respiradores,
Deputado Glalbert, Deputado Marco Aurélio, é que o Maranhão possui
uma das menores taxas de letalidade do mundo e não do país, com todo
esse aparato de unidade hospitalar instalada, são 13 novas Unidades
Hospitalares instaladas: unidade em Santa Inês, unidade em Viana, Deputada
Mical, Deputado Felipe, ou seja, o Governador, por meio das ações em
conjunto da Secretaria de Estado da Saúde, e aqui quero ressaltar, mais uma

vez, o trabalho importante da SEIC que conseguiu dar capilaridade a todo
o estado do Maranhão, a torcida do quanto pior melhor, prefere, preferia
que os respiradores tivessem sido confiscados pela Receita Federal, enche
a boca para dizer que o Governo cometeu qualquer infração com relação à
Receita Federal, mas eu digo aos senhores que entre cometer infrações e
salvar vidas, o Governador Flávio Dino, e tenho certeza de que quem torce
pelo Maranhão vai preferir salvar vidas. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado, seria agora o Deputado Yglésio, mas ele permutou com o
Deputado Antônio Pereira que está participando da Sessão remotamente,
por conta do sinal da internet, Deputado Antônio Pereira, V. Ex.ª tem cinco
minutos, habilite o som.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, caros colegas deputadas e deputados,
secretários presentes à Mesa, um grande prazer de participar de mais uma
reunião aqui, via remota. Ontem eu queria participar exatamente para
tratar desses assuntos que eu vou falar aqui agora. Tem também a questão
da travessia urbana de Imperatriz que está sendo construída pelo Governo
Federal por meio do DNIT...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Antônio, me desculpe interrompê-lo. Se V. Exa. estiver em
casa ou no escritório, ou estiver sozinho V. Exa. pode tirar a máscara
porque facilita o áudio, está um pouco sem qualidade o áudio e fica um
pouco mais próximo do microfone, assim nós vamos ouvi-lo melhor. E
também modifique um pouquinho também a posição da câmara para pegar
o seu rosto inteiro. Nós estamos vendo só a metade do seu rosto, agora
sim.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Muito bem,
Senhor Presidente. Obrigado pelas orientações devidas e no momento
oportuno. Quero também tratar da questão da travessia urbana em que o
Governo Federal tem feito nas paralelas da Belém-Brasília. Mas eu não
vou tratar este assunto hoje. O que eu quero, Senhor Presidente, em meu
nome e em nome da Casa, em nome de V. Exa. também, Deputado Othelino
Neto, é desejar aqui... Estive lá no sepultamento do meu colega médico Dr.
Rafael Seabra, filho do nosso grande amigo Tema. Estivemos lá. Eu quero
aqui deixar o nosso pesar, de membro da casa e de todos nós deputados
por aquela morte repentina, inesperada. Uma vida tão jovem que se foi.
Especialmente, eu quero me dirigir à sogra do Tema e à família da Any
Isabel, que é uma grande amiga, uma amiga particular minha. Vi ali um
grande sofrimento daquela família. E que Deus possa amenizar esse
sofrimento. Só Deus que pode. E também, aqui, como foi falado ontem
exaustivamente por vários colegas deputados aqui de Imperatriz e eu
também estava inscrito para falar ontem, mas não tive a oportunidade, o
Francisco Mero Filho, o famoso Chico da Banca. Eu quero externar os
meus sentimentos para a família, para a Maria José, que é sua esposa, para
a Marta, para Laís, que são filhas, e para sua neta, Rebeca. O Chico da
Banca foi um pacificador, ele sabia ouvir ali na sua banca, ali era o senadinho
político, um pacificador, um mediador, escutava todos ali com muita
atenção, com muita calma, muita tranquilidade, o que lhe era próprio, era
um homem muito tranquilo, escutava todos, tinha um lado ou de outro
lado político. Então quero aqui externar também os meus sentimentos, nós
aqui da bancada de Imperatriz da Região Tocantins, todos nós, tenho
certeza de que estamos muito sentidos com essa perda lamentável desse
grande homem, desse grande político. Em requerimento verbal, Senhor
Presidente, eu queria que esta Casa, uma moção desta Casa, uma moção de
aplauso pela história do Francisco Melo Filho, Chico da Banca. Sua história
eu queria que fosse aqui concebida por esta Casa, essa moção de aplauso
em meu nome, em nome do Deputado Marco Aurélio, do Deputado Rildo,
em nome dos Deputados, do Pastor Cavalcante, dos Deputados aqui da
região. Acho que o Chico sempre conciliou muito bem ali todas as oposições,
sempre ouviu todos os lados e as cores da política e, portanto, eu vejo a
banca do Chico como um lugar, um senadinho que contribuiu e contribui
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muito para Imperatriz. Então, eu faço esse pedido por meio de requerimento
verbal para que esta Casa conceda essa moção de aplauso. E, por último,
Senhor Presidente, tenho visto aí, acompanhado na sessão, desde ontem,
essa questão de, por meio de Comissão de Saúde, se fazer aí uma visita aos
hospitais. Vi o Deputado César Pires, do alto da sua experiência, da sua
inteligência e da sua excelência, pedir isso, o Deputado Wellington... Eu
acho que se eles quiserem, oficialmente, podem fazer um requerimento à
Comissão de Saúde e nós lá vamos trabalhar. Uma vez aprovado, nós
teremos prazer, a honra de ir lá. Até porque eu acho que nós devemos à
sociedade. Eu vejo aí o Governo, com muita seriedade, buscando solucionar
esse grande problema que é do Maranhão, é do Brasil e do mundo. Mas
acho também que nós temos, como situação, que estar à disposição também
de respeitar a oposição. Eu estou, inclusive, se for aprovado na Comissão
de Saúde, da qual eu faço parte, inclusive me colocando para ser relator
dessa questão. Então se for, se estiver lá na Comissão de Saúde, terá o meu
voto a favor para fazer essa visita, porque acredito que o trabalho que o
senhor Governador Flávio Dino e o senhor Lula estão fazendo é um
trabalho extremamente responsável, buscando as soluções dessa doença
dramática que é a covid, dada por meio do coronavírus. Era essa, Senhor
Presidente, minha participação. Muito obrigado. E voltarei na próxima
sessão para tratar desta questão da travessia urbana de Imperatriz que está
sendo realizada pelo Governo Federal por meio do DNIT. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Com a palavra, o Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Senhoras e senhores, Senhor Presidente, eu subo à tribuna hoje
para falar um pouquinho sobre a evolução da covid-19 no estado do
Maranhão, nos municípios do Maranhão. Há uma clara percepção de que
aqui, em São Luís, a pandemia já está sendo reduzida em termos de novos
casos, novos óbitos. A gente já tem relatos aí do Hospital Carlos Macieira,
por exemplo, que anteontem não registrou, pela primeira vez, um óbito
dentro do hospital. Isso nos causa esperança de saber que a doença começa
de fato a apresentar um controle sustentado. A gente já tem 17 dias com
índice de retransmissão da doença abaixo de 1. Ontem, a gente estava em
0.84, mostrando que de fato estamos vencendo, passando por isso, só que
a gente precisa dizer às pessoas que não é hora de desistir, não é hora de
deixar de usar máscaras, não é hora de deixar de lavar as mãos, não é hora
de deixar de higienizar as mãos com álcool em gel. É um recado importante
para os prefeitos municipais que precisam de ações sérias sustentadas,
boa aplicação de dinheiro público, e isso a gente aproveita esse espaço
para fazer um resgate do nosso trabalho no tempo da pandemia, neste
período mais crítico que gente atravessou, nós fiscalizamos uma série de
municípios, entramos em contato com vários prefeitos, e isso é muito fácil
de ver, nas minhas redes sociais eu fiz publicações de todo custo desse
trabalho que tem sido reconhecido pela população, infelizmente, uma
coisa aconteceu agora pela manhã, eu recebi uma ligação de uma oficial de
justiça, Presidente, do Tribunal Regional Eleitoral, e me chamou a atenção,
pedi para a minha assessoria verificar no Sistema do TRE o que era, e aí,
Deputado Glalbert, o que é o que eu me deparo? Quatro representações do
Partido Podemos, do Pré-candidato a Prefeito de São Luís, Eduardo Braide,
contra a minha pessoa, pedindo retirada de publicações, tentando,
Deputado, tolher o exercício da minha atividade parlamentar, Presidente,
se eu não puder chegar no município para fiscalizar os recursos do SUS, de
maneira adequada, eu não devo estar neste Parlamento, e aí o Deputado,
porque eu cheguei aí em Icatu, e verifiquei que uma ambulância foi comprada
a 215 mil, sem qualquer tipo de preparação para UTI, ou uma licitação de
2 milhões de reais feita como emenda do Deputado Federal Eduardo Braide,
esteve lá esta licitação até o dia que nós fizemos a denúncia, e só depois,
eles cancelaram o contrato com base na nossa denúncia, e aí fui ao hospital,
mostrei, está lá no meu Instagram, Deputado Glalbert, V. Ex.ª pode ver,
daqui a pouquinho, se quiser, até porque me parece que tenho 24 horas
para fazer a retirada dessas postagens, e entrarei ainda hoje, com um
mandado de segurança, na Corte Eleitoral, pedindo que seja respeitado o

direito parlamentar de revelar as omissões e as malversações que podem
acontecer do dinheiro público. A gente mostrou, embasado em provas, o
município de Icatu, hoje, colocou um contrato feito de compras da covid-
19, nesse período da pandemia, que foi dessa ambulância de R$ 215 mil. Se
você fizer uma busca agora, imediatamente, você encontra essa mesma
ambulância a R$ 155 a R$ 165 mil. Eu consegui, pelo menos, três cotações
de empresas e foi no período crítico da pandemia, não havia necessidade
de pagar um sobrepreço de 30 a 40% a mais, porque recurso público para
a saúde é escasso, a população de todos os municípios tem extrema
dificuldade no interior do Maranhão. Então, quando a gente vê um deputado
federal, que invés de ligar para agradecer, porque poderia ter agradecido,
nós levantarmos uma denúncia sobre uma possível malversação do recurso
da sua emenda, o que ele faz? Ele entra na Justiça com quatro representações
para tentar calar o discurso de um parlamentar. Não vão conseguir! Nós
vamos recorrer dessa decisão e eu tenho o pleno entendimento de que o
bom senso prevalecerá na Corte Eleitoral do Maranhão, garantindo, além
da liberdade de expressão, prevista de maneira absoluta na nossa
Constituição, o direito de um parlamentar levantar uma situação irregular
que está acontecendo. A gente não pode confundir crítica política à
propaganda eleitoral negativa. Ninguém falou em voto, ninguém falou em
candidatura em município A, B ou C, a denúncia foi feita no município de
Icatu, a não ser que eu esteja equivocado, o deputado federal ele é candidato
aqui em São Luís não é em Icatu, então onde está a propaganda eleitoral
negativa? Será que a gente vai transformar a arena da pré-campanha nisso
aí? Na judicialização? Na tentativa de negar o que está acontecendo dentro
da política? Nós não podemos aceitar uma coisa dessas, nós não podemos
aceitar isso e levarei as últimas consequências jurídicas esta decisão. Era
isso, Senhor Presidente, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Embora o Deputado Dr. Yglésio tenha encerrado o pronunciamento
alguns segundos após as 10h30, nós vamos abrir uma exceção para que os
últimos dois inscritos possam se pronunciar. Deputado Wellington e, em
seguida, o Deputado Marcos Caldas.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, senhoras
e senhores deputados, galeria e imprensa, internautas, telespectadores que
nos acompanham por meio da TV Assembleia. Eu quero, antes de iniciar
o pronunciamento dos respiradores, eu quero, mais uma vez, em defesa de
todos os aprovados nos concursos públicos do Estado do Maranhão,
solicitar ao Governador do Estado a benevolência, a complacência para
que possa nomear os aprovados no concurso público. Os aprovados no
concurso público da Polícia Militar, os aprovados no concurso público da
Polícia Civil, os aprovados no concurso da SEGEP, da AGED, todos os
aprovados dos concursos públicos do Estado do Maranhão. Uma grande
quantidade de comissionados e que, com certeza, daria para nomear os
aprovados nos concursos da Polícia Militar, da Polícia Civil, e a nossa
defesa de todos os aprovados no concurso da Polícia Militar, Polícia Civil,
AGED, SEGEP, DETRAN, todos aprovados nos concursos públicos do
Estado do Maranhão. Solicitar ao Governo do Estado, mais uma vez, a
sensibilidade para que possa nomear todos os aprovados. Senhor Presidente,
tratando mais uma vez dos respiradores, eu tenho aqui um mapinha de
resumo. Nesse mapinha de resumo, nós recebemos 135 respiradores do
Governo Federal e também 308 mil testes. Senhoras e senhores, o Deputado
Rafael Leitoa, líder do governo, veio falar de testes. Senhoras e senhores,
durante toda a pandemia, nós trabalhamos de forma séria e muito
responsável e nós cobramos a entrega de testes. Só começou aumentar a
quantidade de testes depois da nossa denúncia. Governo do Estado recebeu
117 mil testes. Depois recebeu, complementando, chegando a 232 mil
testes e, por final, 308 mil testes. Só que eu mostro com argumentos, com
informações, com dados. No dia 8 de maio, quando nós começamos a
cobrar que só 14 mil testes tinham sido realizados, mas o governo tinha
estoque de 232 mil testes, então por que não realizava? Porque não queria
ter o número aumentado no estado do Maranhão. Quando foi, no dia 18 de
maio, com as nossas cobranças, subiu para 26 mil testes. No dia 26,
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denunciamos à Polícia Federal para que pudesse investigar a quantidade de
testes, aí os testes subiram para 49 mil. Senhoras e senhores, nós temos até
agora, segundo boletim de ontem, 164 mil realizados para 308 mil testes.
Nós ainda temos testes entocados, testes guardados que precisam ser
utilizados na população. Como o meu tempo é curto, eu quero voltar à
questão dos respiradores. Senhoras e senhores, vejam só o absurdo: no dia
23 de abril, os respiradores poderiam ter chegado ao estado do Maranhão,
eram 88 óbitos no dia 23 de abril, data que os respiradores deveriam ter
chegado ao estado do Maranhão. Boletim de ontem: 2.048 óbitos. Na
narrativa do Deputado Rafael Leitoa, tentando colocar uma cortina de
fumaça quando se fala de respiradores, eu quero que ele saiba que eu estou
especialista nos respiradores e acompanhando a queda de quatro secretários
em Santa Catarina, uma CPI aberta na Assembleia Legislativa e mais um
pedido de impeachment do governador. No Rio de Janeiro, dois secretários
caíram e mais um impeachment do governador. No estado do Pará, operação
da Polícia Federal e ontem, operação da Polícia Federal no Amazonas e a
prisão da Secretária de Saúde. Então, quando se fala de respirados, nós
temos nos debruçados sobre esse tema de respiradores, porque eu fui à
UPA e constatei, verifiquei, que as pessoas estavam perambulando dentro
de ambulância, aguardando atendimento, porque na retaguarda não tinha
como colocar o respirador. E o pano de fundo, a narrativa do deputado
Rafael Leitoa, eu quero discutir com V. Exa. todas elas, desde os 107
respiradores que chegaram inicialmente que não foram instalados. Eu visitei
seis hospitais e UPAs e não os encontrei. Encontrei em cima de uma cama
lá do HCI. Eu tenho fotos e tenho provas. Encontrei dois lá em São José de
Ribamar. Tenho fotos e tenho provas que não foram instalados, não estavam
funcionando. Mas isso são dos 107 respirados adquiridos na China pelos
empresários e doados ao estado do Maranhão. Eu não vou entrar nessa
narrativa ainda. Se o senhor quiser, com fatos, elementos, argumentos e
com investigação da sociedade maranhense de terapia intensiva. Primeiro
ponto, eu quero tratar com V. Exa. é do calote que nós levamos. V.Exa. usou
o Pequeno Expediente o tempo todo, e não falou. Foi rebater o Deputado
César Pires, mas sem argumentos. Nós queremos saber dos 30 respiradores
comprados superfaturados e que levamos um calote. Trinta respiradores
que o documento diz que era 156 mil cada um, que, mais o frete, mais o
transporte, cada um saiu 164 mil. Segunda compra de 40 mil respiradores,
8 milhões de reais. Pagamos antecipado 4 milhões e 300. O dinheiro não
foi devolvido. V. Excelência, pelo menos, não me mostrou até agora. Cobrei
na quarta, cobrei ontem e vou cobrar novamente. V.Exa. apresente o
documento de devolução da segunda compra. Resumindo, eu posso passar
para todos os Deputados, todos que quiserem, a compra de respiradores
em Minas: R$ 40 mil; Ceará: R$ 117 mil. Helder Barbalho, a Polícia
Federal já está lá, R$125 mil. Rio de Janeiro: R$ 150 mil. Já está lá a Polícia
Federal. Caso Moisés, CPI e impeachment, a Polícia Federal está lá. Flávio
Dino e governadores do Nordeste, primeira compra de 30 respiradores:
R$ 164 mil cada um; segunda compra de respiradores: R$218 mil cada um,
superfaturados. Levamos calote, mas não chegou até agora. O mais
importante e fica o questionamento para V.Exa.: quantas vidas teriam sido
salvas se esses respiradores tivessem chegado ao Maranhão? Governador
Flávio Dino, quantas vidas teriam sido salvas se esses respiradores tivessem
chegado a São Luís? Senhor Governador, no dia que os respiradores vieram
para ter sido entregues ao Maranhão, eram 88 óbitos; dois meses depois,
que até hoje não recebem os respiradores, mais de dois mil óbitos. Quantas
vidas teriam sido salvas se os respiradores tivessem sido instalados?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington, V.Exa. já ultrapassou em dois minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Só
falaram de testes porque eu denunciei. Só estão falando de respiradores
porque a oposição está cobrando, está denunciando em nome da população
do estado do Maranhão. Quando vão entregar os respiradores? Não vão
entregar. A empresa, investigaram a empresa na Bahia, ela disse que pagou
R$ 12 milhões e 400 de propina, 400 para um atravessador, R$ 9 milhões
para um, e R$ 12 milhões para outro, pagou R$ 12 milhões e 400 mil de
propina, nós estamos aqui para defender a população, devolução dos

respiradores, devolução do dinheiro e mais, quantas vidas teriam sido
salvas se os respiradores estivessem sido instalados no Estado do
Maranhão. Com a palavra, senhor Governador Flávio Dino.

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

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores Deputados, estou
vindo mais uma vez aqui à Tribuna, porque eu não posso aceitar tantas
calúnias, e tanta difamação de pessoas que foram eleitas para aqui ajudar,
para que o Governo do Maranhão, para que o Maranhão, possa crescer,
ouvi aqui muito bem o Deputado César Pires, o Deputado Wellington,
Deputado Wellington, reclama de não fizeram os testes, depois reclama
que fizeram os testes, eu não sei qual que é melhor para o Deputado, se é
não fazer ou se é fazer, o que eu sei é que desde quando o Governo do
Maranhão, se propôs a comprar tanto os respiradores como os testes,
todo mundo, o mundo inteiro queria, e aí a dificuldade de comprar, e nós
sabemos que o mercado funciona na lei da oferta e da procura, quando a
oferta é grande o preço cai, quando a oferta, a procura é maior do que a
oferta, o preço sobe e aí o Deputado Wellington disse que ele está
especialista em respiradores, então eu pergunto: Deputado, o senhor foi
eleito Deputado ou V.Exa. se formou em Medicina? Porque até onde eu
sei, V.Exa. está aqui exercendo o mandato de deputado estadual. E V.Ex.ª
vem aqui para esta Casa falar dos respiradores todos os dias. Nós sabemos
que os respiradores, Deputado Wellington, foram comprados em euro e
quem manda no mercado financeiro não é o governo Flávio Dino, quem
manda no mercado financeiro é a globalização em como se comporta o
mercado. O dólar chegou a custar quase seis reais e hoje está quase cinco
reais. Na época que o governo comprou, o euro estava mais caro, mas o
governo está recebendo a mesma quantidade de euros que quando ele
comprou, ele está recebendo agora, pode estar até valendo menos, mas
aqui, nesta Casa, eu vejo o Deputado César Pires subir a esta tribuna e
reclamar dos valores. Eu quero dizer a Vossas Excelências que, nas legislações
passadas e que o Deputado Cesar Pires era líder do governo, aqui nesta
Casa, e eu como Deputado fazia parte do famoso “Bloquinho”, eu fui
iludido pelo Deputado para que eu pudesse votar no empréstimo que a
Governadora na época fez e que era em dólar, quando o dólar custava dois
reais. Hoje o dólar custa cinco reais, um empréstimo que o governo tem
que pagar cinquenta milhões de dólares a cada seis meses, que na época era
dois. E o Deputado César Pires me disse, eu disse: Deputado César Pires,
isso não é ruim para o Maranhão, essa prestação em dólar, não vai ficar
muito cara? Ele disse: Não, deputado, nós vamos fazer esse empréstimo
para poder trabalhar pelo Maranhão, o dólar não sabe mais, e hoje nós
estamos pagando uma prestação que era para pagar cem milhões, estamos
pagando quase duzentos e cinquenta milhões de dólares. E aí? Como é que
o Deputado César Pires pode explicar aqui que ele como líder do governo
pediu a todos nós para que a gente votasse para que a governadora fizesse
um empréstimo absurdo que vamos passar muito tempo pagando em
dólar, cinquenta milhões de dólares cada prestação e agora vir falar de
poucos milhões que compraram respiradores para salvar vidas, porque
esses respirados estão salvando vidas. Eu quero dizer ao Deputado
Wellington do Curso que o Maranhão, não é só São Luís não, o Maranhão
são 217 municípios, onde vários deles hoje têm UTI e onde esses
respiradores foram também deslocados, não só para ficar em São Luís e eu
conheço inúmeras pessoas que já precisaram desses respiradores que se
não fosse o Governo Flávio Dino ter botado a cara, ter tido coragem de
comprar em outros países, enfrentando o governo americano que se o
avião pousasse nos Estados Unidos, o Governo americano iria confiscar
os respiradores, enfrentando o governo Bolsonaro que quando chegou a
primeira remessa de respiradores que o Governo comprou no solo brasileiro,
foram confiscados pelo governo federal, e o Governo Flávio Dino entrou
na Justiça e conseguiu que o Governo entregasse os respiradores porque a
população maranhense estava precisando. Na segunda compra, que foram
os empresários que pagaram, tivemos que fazer todo um aparato
cinematográfico para poder esses respiradores chegarem aqui porque, se
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passassem pelos Estados Unidos, eram tomados, se passassem em Brasília,
o Bolsonaro tomava. E o Governo Flávio Dino, pensando no Maranhão,
chamou a sua equipe e disse que providenciasse uma maneira que os
respiradores chegassem até o solo maranhense. E assim foi feito e chegou.
Nessa compra do consórcio, a intenção do Governo sempre foi comprar e
ter um preço que fosse um preço que não pudesse mexer com as economias
do Maranhão. E, aí, apareceu, na Alemanha, uma empresa que tinha os
respiradores à pronta entrega. E não só o Governo do Maranhão como
todos do consórcio compraram e compraram em euro. Mas já foram
bloqueados mais de 150 contas para devolver o dinheiro do Maranhão no
mesmo valor em euros. E isso vai ser devolvido, Deputado, eu lhe garanto
que vai ser devolvido. E eu acredito que a oposição aqui, nesta Casa, não
vai usar daquela velha maneira de quanto pior melhor. Nós temos que
pensar em pessoas que, hoje, estão nos leitos de hospital, que estão ainda
vivas porque estão usando esses respiradores. E eu posso citar aqui o
nome de várias pessoas que eu conheço, principalmente, as pessoas que
trabalham na área médica, que estão ali de frente, os médicos, os enfermeiros,
médicos com mais de 60, mais de 80 anos, como é o caso do ex-prefeito de
Chapadinha, Deputado Paulo Neto, que você conhece muito bem que está
aí, hoje, entubado com um desses respiradores que o governo Flávio Dino
comprou, está aqui no Carlos Macieira lá entre a vida e a morte, com mais
de 80 anos, mas era o médico que hora nenhuma se esquivou de fazer o seu
papel de médico. Em Barreirinhas, também tivemos a morte de um grande
amigo que foi também Prefeito em Presidente Dutra, que também tinha já
quase 80 anos, mas que também não deixou de mão a medicina. Então,
meus amigos, eu quero aqui pedir à oposição que reconheça o trabalho do
governo, a coragem do governo fazer desse Maranhão o estado com o
maior número de recuperados hoje na história. No Maranhão, segundo a
última pesquisa agora dessa semana, nós temos 70% de aprovação das
medidas do governo que teve coragem de fazer o lockdown e aí a pandemia
diminuiu e a população pôde voltar a trabalhar. Hoje, no Maranhão, nós
temos o maior índice de recuperados e o menor índice de pessoas
contaminadas, mas isso nós devemos ao governo que não parou. O governo
vem inaugurando hospital toda semana com mais leitos, com mais UTI e
com mais respiradores, Deputado Wellington. Todos os hospitais do
governo do Estado, quando tinha mais hospital do governo, além dos
hospitais de campanha, o Governo alugou e requisitou os hospitais
particulares para que a população mais sofrida, a população que não tem
condição pudesse ser atendida, porque o governo Flávio Dino trabalha
para população em geral, principalmente para os mais sofridos. São essas
minhas palavras. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de Ordem)
– Presidente, pela ordem. Presidente, pela ordem regimental. Eu fui citado
oito vezes pelo deputado. Eu queria saber se eu tenho direito a falar alguma
coisa?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– V.Exa. gostaria de se manifestar, Deputado César?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Sim, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- V.Exa. pode ir à tribuna. Deputado César, V.Exa. tem um tempo
correspondente aí, deu mais ou menos 3 minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Presidente, Deputado Wellington também foi citado aí...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Wellington, V.Exa. já se manifestou. Deixe o Deputado César
falar, em seguida analiso o seu pedido.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - O
senhor pense direitinho, vá maturando aí. Sim, Senhor, muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus continue a abençoar todos nós. Eu fui líder de governo,
fui líder de oposição, mas mantive uma lucidez linear na minha vida a vida
toda.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – Presidente, desculpa interromper o Deputado César, desculpa
mesmo! É sério, vou deixar o Deputado César falar, mas é questão
regimental. Eu não vi ofensa nenhuma no pronunciamento do Deputado
Marcos Caldas. Deputado Wellington citou meu nome mais de 10 vezes
aqui. Se todas as vezes que nós formos citados na tribuna, a gente pedir
direito de resposta, questão de ordem, a gente vai ferir de morte o regimento
da Casa. No debate, a gente fala, a gente cita o nome dos colegas. Não vi
ofensa. Acho que, inclusive, se for para ter esse dispositivo, ver uma
aprovação do Plenário. Mas acho que é um instrumento desnecessário.
Respeito, obviamente, a sua permissão para o Deputado César. Vou deixar
o Deputado César fazer as argumentações dele, mas acho que é um
dispositivo perigoso. Meu nome foi citado quase dez vezes pelo Deputado
Wellington.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Obrigado,
Presidente. Obrigado, Deputado Rafael. Eu apenas cumpro o regimento e
me aproprio dos espaços regimentais para que eu possa dar voz aos meus
sentimentos. Respeito a oposição, respeito o governo, mas eu só queria
lembrar uma coisa, por dever de justiça, que à época que nós pedimos
esses recursos emprestados, eu realmente era líder do governo e realmente
era minha missão pedir aos pares que votassem e que apostassem, mas eu
só queria corrigir algumas situações que podem depois ser examinadas na
Seplan e trazer para cá. Quando nós fizemos empréstimos, esse empréstimo
cobrava um juro alto, o que foi feito? Foi feito um novo empréstimo com
juro menor. Pagamos o valor do que estava maior e remeteu-se a um juro
menor, deveu-se do mesmo tanto. Suponhamos que tenha sido 01 milhão
de reais, como hipótese, já no governo atual, de Sua Excelência o Senhor
Dr. Flávio Dino, ele gastou o dinheiro, quem tem que pagar não é o governo
que passou, é o governo atual que, com certeza, serviu de lastro para a
campanha política da reeleição dele. Eu não sou contra, é a forma que tem,
ademais, se nós fizermos um documento para a Seplan e eu faço a duas ou
quatro mãos, e pedimos sim que na época era para ter sido feita para
mudar o indexador de dólar para real, que vai se perceber que o prazo era
justamente dentro do governo Flávio Dino, no governo passado, ou seja,
ele gastou o dinheiro, não foi o governo passado que gastou. Era para ter
feito, mudar o indexador que era de dólar para real, mas não foi feito, por
quê? Eu até admito que ele não está errado, como é que ele podia imaginar
que ia ter uma pandemia e que esse dólar iria aumentar desse jeito? Ninguém
aumentava. É só esse esclarecimento por dever de justiça, se não for só
observar, se tiver alguma coisa errada, teremos muito espaço pela frente,
para nós continuarmos a dar espada para nossas ideias e ela vir para cá
para Tribuna e se digladiar, se digladiar, tem que se digladiar, digladiou-se
as ideias, digladece as ideias com espadas, cada um com as suas. Mas
quero dizer, o empréstimo foi feito, foi refeito para poder diminuir o dólar,
coisa de gente inteligente, de secretário inteligente que era o Bringel, era
inteligente, quando ele viu isso, fez um imprevisto similar para poder
pagar o mesmo banco, mas com juro menor e deixou que a mudança de
indexador pudesse ser no Governo que não foi feito, não foi feito porque
ele não projetava um momento de dólar dessa natureza. Esclarecido isso,
busquem as ideias, busquem os fatos e seu estiver errado, que venham aqui
e preguem a ideia com cientificidade, com tecnicidade, com elegância, sem
rancor e sem ódio, mas, sobretudo, com talento, obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Ordem do Dia.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –

Presidente, Questão de Ordem, Deputado Wellington.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – O senhor pensou, tranquilo?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Pensei e foi indeferido o seu pedido, Deputado Wellington, em razão de
que não houve ofensa à V.Exa., a argumentação do deputado Rafael, ela
tem sentido.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, muito obrigado, continuo com todo o meu apoio e respeito à
Vossa Excelência.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deixa eu explicar, Vossa Excelência merece uma explicação em razão do
indeferimento. Está aqui no artigo 105, inciso VIII, a juízo do Presidente,
para contestar a acusação pessoal à própria conduta feita durante a discussão
ou para contradizer a opinião que lhe foi indevidamente atribuída. Embora
haja uma subjetividade nisso, a argumentação do Deputado Rafael é coerente
no sentido de que, nesses debates que são feitos, evidentemente que um
deputado cita outro e, se nós formos a cada citação que um Deputado fizer
ao outro, conceder uma espécie de direito de resposta, nós vamos estender
a discussão de forma interminável, a menos que haja naturalmente uma
ofensa pessoal que justifique uma intervenção momentânea e imediata
para poder corrigir a injustiça. Então peço a V.Exa. desculpas e a compreensão
de sempre pelo indeferimento do seu pedido.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Presidente, muito obrigado pelas observações, mas está tranquilo. Um dia
após o outro e semana que vem teremos sessão novamente. Mais uma vez
a pauta será os respiradores, devolução do dinheiro. Vamos pra luta.
Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS - Presidente,
Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Marcos.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS - Só para uma
observação ao Deputado César Pires. O dinheiro não foi gasto pelo
Governador Flavio Dino, o dinheiro foi gasto pela Governadora Roseana.
Quando o Flávio chegou lá, só tinha merreca de troco.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Ordem do Dia. Parecer n° 236, da CCJ, de autoria do Deputado, referente
ao Projeto de Lei n° 178, de autoria do Deputado Adriano (lê). Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à sanção. Este Parecer que nós apreciamos agora foi à
Redação Final, tem Redação Final. Parecer nº 246, da CCJ. Em Redação
Final ao Projeto de Lei nº 433, de autoria do deputado Wendell Lages (lê).
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Aprovado em Redação Final vai à sanção. Os
deputados que estão participando por videoconferência votam a favor?
Deputado Edivaldo? Deputado Antônio? Deputado Zito Rolim? Deputado
Edson Araújo? Deputada Valéria Macedo? Aprovado. Vai à sanção.
Requerimento nº 225, de autoria do deputado Rafael Leitoa (lê). O deputado
Wellington está inscrito para discutir. V.Exa. tem dez minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Presidente, como houve já um acerto preliminar do

deputado Rafael Leitoa, que é líder do governo com relação aos dois
projetos, com relação ao Fundo para Pessoas com Deficiência não tem
nenhuma discussão com relação a isso, somos totalmente favoráveis. Então
não tem problema nenhum. Com relação ao outro, já havia acertado com o
deputado César Pires que iríamos pedir vista dos dois, mas com o acerto
já com o líder aí um a gente já vota e como ia ser pedido vista, deixamos
para discutir na próxima terça-feira, na próxima sessão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Os Deputados que estão participando da
videoconferência: Deputado Edivaldo. Deputado Antônio Pereira;
Deputado Zito Rolim; Deputada Valéria Macedo; Deputado Edson Araújo.
Aprovado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DO DIA 01 DE JULHO DE 2020 ÀS 11h.

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

DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª

CLEIDE COUTINHO

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Abro a Sessão Extraordinária. Peço que os deputados que desejarem,
registrem as suas presenças para apreciarmos os projetos de lei, objeto do
requerimento de urgência. Alguém mais gostaria de registrar a presença?
Os Deputados que estão participando remotamente, dos Deputados que
estão participando remotamente, eu vejo aqui que o Deputado Edivaldo
ainda não registrou a presença. Está sendo registrada aqui, Deputado
Edivaldo. Está sendo feito o registro aqui, até porque o Deputado está
presente. De imediato, já suspendo para que as comissões emitam os
pareceres.

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

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS – Senhor Presidente,
o Projeto nº. 229 foi aprovado o parecer conjunto pela CCJ e Administração
por unanimidade. Já o Projeto nº. 230 foi pedido vistas pelo Deputado
César Pires e foi concedido vistas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– O Projeto de Lei nº. 230 fica incluído na Ordem do Dia da Sessão da
próxima terça-feira. Projeto de Lei nº. 229/2020, de autoria do Poder
Executivo, que altera a Lei 10.711 de 08 de novembro de 2017 (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Aliás, antes de anunciar o resultado, vou consultar os
deputados que participam remotamente. Deputado Edivaldo Holanda?
Deputado Edson Araújo? Deputado Zito Rolim? Deputado Antônio
Pereira? Deputada Valéria Macedo. Aprovado vai à sanção.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rildo.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, antes de encerrar a sessão, lamentar a morte
do Sargento Cantanhede, hoje, do CTA em troca de tiros com bandidos na
cidade de São Domingos, veio a óbito, agora há pouco. Lamentar que a
instituição tenha perdido um grande homem. Eu o conhecia, inclusive
tinha feito um voo com ele ainda em Barra do Corda e que o Secretário
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Jefferson, que é muito zeloso com a segurança pública do Maranhão, que
ele determine, que o revide seja, no mínimo, o dobro do que fizeram com o
policial em serviço. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Presidente, na mesma linha, Cantanhede, um grande
amigo nosso e todos amigos, do CTA, que nós já tivemos lá sob o comando
do Coronel Ismael e todo os briosos militares do CTA e da Polícia Militar
do Maranhão. Então, hoje a Polícia Militar está de luto. Bem lembrado
pelo Deputado Rildo Amaral, as nossas condolências e nosso pesar, o
nosso luto também que Deus possa estender suas mãos poderosas sobre
todos os policiais militares e civis no Estado do Maranhão e a nossa
consternação diante desse episódio e perdeu a vida defendendo o Estado
do Maranhão, defendendo a população no combate contra o crime
organizado. Então, nossa lamentação e nosso pesar. Em nome de toda
Polícia Militar do Estado do Maranhão e acredito em nome de toda
Assembleia Legislativa. V.Exa., com certeza, vai também endossar isso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bom, feito o registro, realmente lamentável o falecimento do policial
militar Cantanhede em serviço. Certamente, a Secretaria de Segurança, se já
não o fez, o fará com a maior rapidez no sentido de encontrar os participantes
e aplicar aquilo que está previsto no código penal. Nada mais havendo a
tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N.º 016/2016. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA VERMA EGENHARIA
LTDA. CLÁUSULA PRIMEIRA: Prorrogação do presente contrato em
12 (doze) meses, com início em 27 de junho de 2020 e término em 26 de
junho de 2021.CLÁUSULA SEGUNDA: Considerando o Estado de
Calamidade Pública decretado em face à Pandemia do COVID -19 e, em
observância à Resolução Administrativa n.º161/2020, fica suprimido, por
meio de acordo entre as partes, o percentual de 15%  do valor inicial deste
Contrato. Com isto, o valor total do contrato passará de  R$ 144.000,00
(cento e quarenta e quatro mil reais), para R$ 122.400,00 (cento e vinte e
dois mil e quatrocentos reais), de igual modo, o valor mensal passará de R$
12.000,00 (doze mil reais) para R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–
Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 –
Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão
Legislativa; Natureza de Despesas: 33.90.39.17 – Manutenção e
Conservação de Máquinas e Equipamentos; Ação: 4628 – Atuação
Legislativa; Subação: 000011 - Atuação Legislativa no Estado do Maranhão
(MANUTENÇÃO); Fonte de Recurso: 0.1.01.000000 – Recursos
Ordinários - Tesouro; Histórico: Objeto: Serviço de locação de manutenção
de elevadores na sede deste Poder; Informações Complementares: Valor
Empenhado p/ período 27/06 a 31/12/2020. NOTA DE EMPENHO: Foi
emitida à conta da Dotação Orçamentária acima especificada, Nota de
Empenho n.º 2020NE001182, de 25/06/2020, no valor de R$ 62.560,00
(sessenta e dois mil, quinhentos e sessenta reais). BASE LEGAL:  Art. 57,
II e art. 65 § 2º, II da Lei nº 8.666/93 e Processo Administrativo nº 1460/
2020-AL. DATA DA ASSINATURA: 26/06/2020. ASSINATURA:
CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado
Othelino Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão e CONTRATADA - EMPRESA VERMA

ENGENHARIA LTDA., CNPJ nº 05.395.624/0001-79. São Luís–MA,
01 de julho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral

DECRETO MUNICIPAL N. 52 DE 10 DE JUNHO DE 2020

Reitera o Estado de Calamidade Pública em Saúde
no Município de São Vicente Férrer, dispõe sobre
medidas de enfrentamento à pandemia provocada
pelo novo coronavírus (COVID-19) em
complementação às ações definidas nos seguintes
Decretos Municipais: Decreto nº 42 de 25 de março
de 2020, Decreto nº 46 de 08 de abril de 2020, Decreto
nº 47 de 14 de abril de 2020, Decreto nº 48 de 20 de
abril de 2020, Decreto nº 49 de 04 de maio de 2020,
Decreto 50 de 26 de maio de 2020, Decreto 51 de 28
de maio de 2020 e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER, no
uso das atribuições contidas no art. 55, da Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder
Executivo, dentro do princípio do interesse público, e com base no art. 55,
III, da Lei Orgânica do Município de expedir decretos para regulamentar
as leis, com vistas a resguardar e promover o bem-estar da coletividade;

CONSIDERANDO a Declaração de Calamidade em Saúde Pública
de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde - OMS,
em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal nº 13.979, de
06.02.2020, que dispõem sobre as medidas de enfrentamento da Emergência
(Calamidade) de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-
19);

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da
Portaria nº 188, de 03.02.2020, por conta da infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19), declarou estado de Emergência (Calamidade)
em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN;

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de
março de 2020, e o Senado Federal, em 20 de março de 2020, reconheceram
a existência de Calamidade Pública para os fins do artigo 65, da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

CONSIDERANDO, ainda, que o Ministério da Saúde, por conta
da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), editou a Portaria
nº 356, de 11.03.2020, dispondo sobre a regulamentação e operacionalização
do disposto na Lei Federal nº 13.979/2020;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.672, de 16.03.2020,
que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre as medidas de
calamidade pública em saúde pública de importância internacional;

CONSIDERANDO a possível necessidade de aumento do efetivo
de profissionais de saúde para manutenção dos serviços essenciais;

CONSIDERANDO a possível ampliação na demanda por
medicamentos, equipamentos e insumos de saúde;

CONSIDERANDO a sensível e previsível queda na arrecadação
municipal em decorrência dos fechamentos e da redução das atividades
econômicas;

CONSIDERANDO que o município já vem suportando, em atos
preparatórios, despesas não previstas, para enfrentamento do avanço do
agente causador do COVID-19;

CONSIDERANDO as disposições da Lei de Responsabilidade
Fiscal - Lei Complementar 101 de 04 de Maio de 2000, em seu artigo 65;

CONSIDERANDO a existência de casos confirmados da COVID
-19 no Município e que transmissão saltou de 01 paciente positivo para
69 em apenas 15 dias;

CONSIDERANDO a necessidade de maior quantitativo de testes
rápidos para realização de testagem em grande quantidade;
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CONSIDERANDO que o índice de progressão de transmissão da

doença tem se estabelecido entre 07 e 10 identificados por dia;
CONSIDERANDO que o quantitativo de profissionais de saúde

é insuficiente para atuarem em regime de escala;
CONSIDERANDO que a população continua resistente às

medidas de controle estabelecidas pela municipalidade;
CONSIDERANDO que devido à resistência da maioria dos

munícipes às medidas preventivas, a estima-se que no prazo de 15 dias,
serão confirmados aproximadamente 244 novos casos da COVID - 19 em
São Vicente Férrer;

CONSIDERANDO  que, em razão do Poder de Polícia, a
Administração Pública pode condicionar e restringir o exercício de liberdades
individuais e o uso, gozo e disposição da propriedade, com vistas a ajustá-
los aos interesses coletivos e ao bem-estar social da comunidade, em
especial para garantir o direito a saúde e a redução do risco de doença e de
outros agravos;

CONSIDERANDO a realização de reunião entre a Câmara
Municipal e a Procuradoria Geral do Município onde foram definidas
novas diretrizes a respeito das restrições adotadas no Município;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no
âmbito do Município de São Vicente Férrer as regras, procedimentos e
medidas para o enfrentamento da citada situação de Calamidade em saúde
pública,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Fica declarada Situação de Calamidade Pública em Saúde
Pública no Município de São Vicente Férrer, em razão da pandemia de
doença infecciosa viral respiratória causada pelo novo coronavírus
(COVID-19) – classificação e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0,
pelo prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período caso
perdure o surto pandêmico de que trata este artigo.

Parágrafo único. Permanecem mantidas todas as previsões e
restrições constantes no Decreto nº 42 de 25 de março de 2020; Decreto nº
46 de 08 de abril de 2020; Decreto nº 47 de 14 de abril de 2020; Decreto nº
48 de 20 de abril de 2020; e Decreto nº 49 de 04 de maio de 2020, acrescidas
das disposições insertas neste Decreto.

Art. 2º Para o enfrentamento do Estado de Calamidade pública ora
declarado, ficam estabelecidas as seguintes medidas:

I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e
jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de
indenização justa;

II - nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
e obedecendo as disposições da Lei Federal nº 13.979/2020, fica autorizada
a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços destinados ao
enfrentamento da situação de Calamidade.

Art. 3º Fica determinada a suspensão por mais 30 dias podendo
ser prorrogada todas as atividades dos órgãos públicos e entidades
vinculadas ao Poder Executivo Municipal, ressalvadas as atividades
desenvolvidas pelas seguintes secretarias:

I – Secretaria de Saúde;
II – Secretaria de Administração;
III – Secretaria de Finanças;
IV – Secretaria de Assistência Social;
V – Secretaria de Educação.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede que os

servidores dos órgãos e entidades não mencionados nos incisos I a V
laborem, preferencialmente, em regime de trabalho remoto, conforme
determinação de seus respectivos gestores.

Art. 4º Confirmada a infecção ou a suspeita de contaminação pela
COVID-19 ou outra doença, o servidor será imediatamente afastado de
suas atividades laborais, devendo, posteriormente, fazer as comprovações

necessárias junto a Administração Pública, nos termos da Lei nº 4.615/
2006 e demais legislações especiais.

§ 1º Aos servidores públicos municipais, que retornarem de férias,
ou afastamentos legais, que chegarem de locais ou países com transmissão
comunitária do COVID-19, deverão desempenhar suas atividades via home
office, durante 14 (quatorze) dias contados da data de seu retorno, devendo
comunicar tal fato às respectivas Diretorias de Gestão de Pessoas, de seu
órgão, acompanhado de documento que comprove a realização de viagem.

§ 2º O afastamento de que trata o parágrafo anterior não incidirá
qualquer prejuízo de ordem funcional ou previdenciária.

§ 3º Nas hipóteses do parágrafo primeiro deste artigo, os servidores
deverão entrar em contato telefônico com órgão responsável pela gestão
de pessoas e enviar, por meio digital, uma cópia do atestado médico.

§ 4º Os atestados médicos serão homologados administrativamente.
Art. 5º Caberá ao gestor municipal adotar todas as providências

legais ao seu alcance visando evitar ou reduzir a exposição dos agentes
públicos e frequentadores das repartições públicas aos riscos de contágio
pela COVID-I9, em especial, no período da calamidade pública, as medidas
transitórias previstas neste decreto.

Art. 6º As chefias imediatas deverão submeter, preferencialmente,
os servidores ao regime de trabalho remoto, enquanto durar a situação de
calamidade.

§ 1º Por decisão do titular do órgão da Administração Direta e
Indireta, o disposto neste artigo não será aplicado aos servidores lotados
em unidades que prestem serviços essenciais, especialmente os necessários
para o combate da pandemia.

§ 2º Os servidores afastados na forma deste artigo deverão
permanecer em seus domicílios.

§ 3º A instituição do regime de trabalho remoto de que trata o art.
6º no período de situação de emergência calamidade pública está
condicionada:

I - a manutenção diária nos órgãos públicos de servidores
suficientes para garantir o funcionamento das atividades essenciais dos
mesmos;

II - a inexistência de prejuízo ao serviço.
Parágrafo único. Em caso de ausência de prejuízo ao atendimento

à população, fica autorizado o serviço de plantão nos órgãos públicos.
Art. 7º Ficam suspensas, por 60 (sessenta) dias, as férias deferidas

ou programadas dos servidores das áreas de saúde, segurança urbana,
assistência social e do serviço funerário.

Art. 8º Ficam vedados, ao longo do período de situação de
calamidade pública o afastamento de servidores para viagens ao exterior;

Art. 9 º. Sem prejuízo das medidas já elencadas, todos os órgãos
da Administração Direta e Indireta deverão adotar as seguintes
providências:

I - adiar as reuniões, sessões e audiências que possam ser
postergadas, ou realizá-las, caso possível, por meio remoto;

II - fixação, pelo período estabelecido no decreto, de condições
mais restritas de acesso aos prédios municipais, observadas as peculiaridades
dos serviços prestados, limitando o ingresso às pessoas indispensáveis à
execução e fruição dos serviços, e pelo tempo estritamente necessário;

III - disponibilizar canais telefônicos ou eletrônicos de acesso aos
interessados, como alternativa para evitar ou reduzir a necessidade de
comparecimento pessoal nas unidades de atendimento;

IV - afastar, de imediato, pelo período de situação de emergência
ou calamidade pública, servidores gestantes, lactantes, maiores de 60
(sessenta) anos, expostos a qualquer doença ou outra condição de risco de
desenvolvimento de sintomas mais graves decorrentes da infecção pela
COVID-19, dos seus postos de trabalho, inserindo-os no trabalho remoto,
se possível for;

V - reorganização da jornada de trabalho dos servidores, permitindo
que o horário de entrada ou saída, ou ambos, recaiam fora dos horários de
pico de afluência ao sistema de transporte público, em regime de rodízio,
a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade municipal;

VI - impedir a aglomeração de pessoas no interior dos prédios
municipais;
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VII - suspender ou adiar, pelo prazo de 30 (trinta) dias, em especial

em relação às pessoas inseridas no grupo de risco de evolução para os
sintomas graves decorrentes da infecção pela COVID-19, o comparecimento
presencial para perícias, exames, recadastramentos, provas de vida ou
quaisquer outras providências administrativas;

VIII - determinar aos gestores e fiscais dos contratos:
a) que notifiquem as empresas de prestação de serviços com

terceirização de mão de obra, empreiteiras e organizações parceiras, exigindo
a orientação e acompanhamento diário dos seus colaboradores, a adoção
das providências de precaução, definidas pelas autoridades de saúde e
sanitária, e o afastamento daqueles com sintomas compatíveis ou infectados
pela COVID-19 ou outra infecção respiratória;

b) a intensificação do acompanhamento e orientação, exigindo das
prestadoras de serviço de limpeza a adoção das rotinas de asseio e
desinfecção no período de calamidade, observadas as orientações das
autoridades de saúde e sanitária, bem como especial atenção na reposição
dos insumos necessários;

Parágrafo único. O atendimento ao público deverá ser suspenso
em todos os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, exceto nas
atividades essenciais, como por exemplo áreas de saúde, segurança urbana,
assistência social e serviço funerário.

Art. 10. O Departamento Municipal de Trânsito – DMT deverá
tomar as medidas necessárias para adequação dos transportes alternativos
em relação à demanda.

Art. 11. Nos processos e expedientes administrativos, ficam
suspensos todos os prazos regulamentares e legais, enquanto durar o
estado de calamidade pública.

Parágrafo único. A suspensão prevista no caput deste artigo não
se aplica às licitações, contratos, parcerias e instrumentos congêneres.

Art. 12. Os titulares dos órgãos da Administração Direta e Indireta,
no âmbito de sua competência, poderão expedir normas complementares,
relativamente à execução deste Decreto.

Art. 13. A tramitação dos processos administrativos referentes a
assuntos vinculados a este decreto correrá em regime de urgência e prioridade
em todas as Secretarias Municipais.

Art. 14. De maneira geral, fica vedada a realização de quaisquer
eventos ou atividades coletivas não essenciais, em que ocorra a aglomeração
de pessoas, sem que seja possível manter a distância mínima necessária
para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, conforme orientação
do Ministério da Saúde.

Parágrafo único. A vedação de que trata o caput deste artigo abrange
os eventos ou atividades coletivas realizadas pelo Poder Público Municipal
ou por ele autorizado e privado.

Art. 15.  Fica proibido, aos produtores e aos fornecedores de bens
ou de serviços essenciais à saúde, à higiene e à alimentação de elevar,
excessivamente, o seu preço ou exigir do consumidor vantagem
manifestamente excessiva, em decorrência da epidemia causada pelo
COVID-19.

Art. 16. Fica determinado que os fornecedores e comerciantes
estabeleçam limites quantitativos para a aquisição de bens essenciais à
saúde, à higiene e à alimentação, sempre que necessário para evitar o
esvaziamento do estoque de tais produtos.

Art. 17. Fica determinado que o transporte coletivo de passageiros,
público e privado, urbano e rural, seja realizado sem exceder a capacidade
de passageiros sentados, podendo o serviço ser realizado em horário
diferenciado.

Art. 18. Para auxiliar na prevenção da disseminação do Coronavírus
(Covid-19) e da doença por ele causada e, consequentemente proteger a
saúde e a vida das pessoas, a administração pública municipal recomenda
as medidas e ações contidas no Plano Municipal de Contingência, tais
como:

I. isolamento social voluntário para todas as pessoas, em especial
que retornem de viagem do exterior ou de locais em que já tenha havido
confirmação de casos de Covid-19, pelo prazo mínimo de 07 (sete) dias,
mesmo que não apresentem sintomas;

II. isolamento domiciliar voluntário de 14 (quatorze) dias para
todas as pessoas que apresentem febre associada a um dos sintomas
respiratórios (tosse, coriza, dor de garganta ou dificuldade para respirar);

III. suspensão de visitas a pessoas recolhidas em delegacias ou
presídio, Unidades Hospitalares, ou em locais onde haja acomodação de
famílias desabrigadas das chuvas;

IV. utilização do serviço de transporte coletivo, principalmente
por pessoas idosas, somente em caso de extrema necessidade;

V. Manutenção da ventilação dos ambientes e orientação para que,
durante o período das medidas ora recomendadas, seja evitada a
aproximação, concentração e aglomeração de pessoas.

Art. 19. Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I. isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou

de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais
afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do
novo coronavírus; e

II. quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas
suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de
bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias
suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação
ou a propagação do novo coronavírus.

Art. 20. Para enfrentamento da Situação de Calamidade de saúde
pública decorrente do novo coronavírus, poderão ser adotadas, por meio
da Secretaria Municipal de Saúde, entre outras, as seguintes medidas:

I. isolamento;
II. quarentena;
III. determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e)  tratamentos médicos específicos.
IV.  estudo ou investigação epidemiológica;
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
VI - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas,

hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização
justa.

§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser
determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as
informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas, no tempo e no
espaço, ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde
pública.

§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas
neste artigo:

I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu
estado de saúde e a assistência à família conforme regulamento;

II - o direito de receberem tratamento gratuito;
III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às

liberdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o Regulamento
Sanitário Internacional, anexo ao Decreto Federal nº 10.212, de 30 de
janeiro de 2020.

§3º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas
previstas neste artigo, e o descumprimento delas acarretará
responsabilização, nos termos previstos em Lei.

Art. 21. Para o atendimento às determinações da Portaria nº 356/
2020, do Ministério da Saúde, os órgãos públicos responsáveis serão
comunicados da ocorrência do descumprimento do isolamento ou da
quarentena, se for o caso.

Art. 22. Fica instalado o Centro de Operações de Calamidade em
Saúde, sob a coordenação da Procuradoria do Município e pela Secretaria
Municipal de Saúde para o monitoramento da Calamidade em saúde pública
ora declarada.

Parágrafo único. Compete ao Centro de Operações de Calamidade
em Saúde definir as medidas e estratégias referentes ao enfrentamento da
proliferação do COVID-19, de acordo com a evolução do cenário
epidemiológico.
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Art. 23. Fica a Secretaria Municipal de Saúde - FMS autorizada a

editar os atos normativos complementares necessários à execução deste
Decreto.

Art. 24. Fica o Município de São Vicente Férrer autorizado a
remanejar mão de obra terceirizada, em especial prestadores de serviço de
limpeza e higienização, para execução dos respectivos serviços em áreas
definidas como prioritárias neste Decreto, independentemente da secretaria
à qual o respectivo contrato está vinculado.

Art. 25. Fica o Município autorizado a remanejar servidores entre
Secretarias ainda que sejam diversas as funções exercidas, observada a área
de conhecimento, bem como a capacidade mínima e aptidão do servidor
para a realização do serviço, em especial na área da saúde.

Parágrafo Único. Fica o Poder Executivo autorizado realizar
contratação temporária de pessoal por excepcional interesse público em
face da Situação de Calamidade em Pública Saúde causada pela pandemia
da COVID-19 pelo prazo de 3 meses, prorrogáveis por igual período caso
perdure o surto pandêmico de que trata o caput do artigo 1º deste Decreto,
podendo adotar procedimentos de rito mais célere e simplificado.

Art. 26. As medidas previstas neste Decreto poderão ser
reavaliadas a qualquer momento, suprimindo-se ou acrescendo-se outras,
a depender da fase epidemiológica do contágio e da evolução dos casos no
Município.

Art. 27.  Fica determinado o remanejamento de todos os servidores
investidos nas atribuições de fiscalização (obras, posturas, tributários,
meio ambiente, vigilância, agropecuário, sanitário e afins) para executar
suas atividades a serviço da Secretaria Municipal de Saúde e mediante
escala elaborada pela mesma nas barreiras de que trata esse artigo e outros
que se fizerem necessários.

Art. 28. A Administração poderá solicitar ao Estado a
disponibilização, em regime de urgência, dos servidores investidos nas
funções de fiscalização (Vigilância, Sanitária, Agropecuária, Tributária e
outros) lotados no Município de São Vicente Férrer para auxiliar na
fiscalização e conscientização nas barreiras.

Art. 29. Fica determinada a suspensão das aulas presenciais, na
rede pública municipal e privada, até 31 de julho de 2020.

Art. 30. O Município poderá solicitar auxílio das forças de
segurança do Estado do Maranhão (Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de
Bombeiros), em regime de colaboração mútua, para acompanhar e garantir
a ordem durante o período de restrição de acesso.

Art. 31. As obras públicas no Município que estejam em processo
licitatório e que sejam custeadas com recursos próprios ficam suspensas
durante a vigência deste decreto.

Art. 32. Na hipótese de óbito de cidadão Vicentino o cadáver deve
ser transferido, o mais rápido possível, ao serviço funerário.

§ 1ºAntes de proceder ao traslado do cadáver, deve-se permitir o
acesso apenas aos familiares, restringindo-se aos mais próximos, para a
despedida. Entretanto, não deve haver contato físico com o cadáver nem
com as superfícies e equipamentos em seu entorno ou com outro material
qualquer que possa estar contaminado.

§ 2º Os trabalhadores deverão ser informados de que se trata de
cadáver de pessoa falecida pelo Covid-19.

§ 3º Todas as pessoas que participam do traslado do cadáver,
desde o morgue/SVO/IML até o estabelecimento funerário, deverão ter
formação suficiente para realizar essa operação, de modo que não traga
risco de se contaminarem ou causarem acidentes que possam vir a
contaminar terceiros e o meio ambiente.

§ 4º O motorista do veículo deve receber instruções prévias sobre
os procedimentos a serem adotados no caso de colisão no trânsito: se não
houver ruptura do saco (se houver), a empresa providenciará, de imediato,
outro veículo funerário para transporte da urna, havendo rompimento do
saco funerário, a autoridade sanitária deverá ser comunicada imediatamente,
bem como as autoridades de trânsito para o devido isolamento da área.

§ 5º Os trabalhadores responsáveis pelo traslado, uma vez que
manipularão o cadáver, devem adotar medidas de precaução de contato.
Portanto, devem estar munidos de equipamentos de proteção individual
(EPI) adequados para os casos confirmados para a infecção por SARS-

CoV-2, conforme estabelecido para os trabalhadores que atendam os casos
confirmados da infecção nos serviços de saúde conforme Nota Técnica Nº
04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA.

§ 7º Está proibida a realização das técnicas de somatoconservação
em cadáveres de pessoas falecidas pelo Covid-19, nem limpeza e tampouco
intervenções de tanatopraxia.

§ 8º Na manipulação da preparação de cadáveres acometidos pelo
Covid 19 existe o risco de contaminação, pois os pulmões e outros órgãos
podem conter vírus vivos. Assim é preciso tomar medidas rigorosas de
proteção.

§ 9º O cadáver deve ser introduzido em saco sanitário para cadáver,
devendo ser impermeável e biodegradável, apresentando resistência a
vazamento de líquidos e a pressão de gases em seu interior, devendo o
cadáver deve ser introduzido no saco, ainda estando no morgue/SVO/
IML. Inexistindo saco sanitário, o cadáver deve ser colocado imediatamente
na urna funerária – caixão-, que deve ser vedado ainda no morgue/SVO/
IML, não podendo ser aberto em nenhuma hipótese.

§ 10 Imediatamente após a introdução do cadáver no saco e o
fechamento deste, deve-se pulverizá-lo com uma solução de hipoclorito
de sódio que contenha 5.000 ppm de cloro ativo (diluição de 1:10 de
hipoclorito com concentração 40-50 gr/litro, preparada recentemente).

§ 11 Após a sanitização do saco, este deve ser introduzido na urna
funerária para ser entregue a empresa que realizará o enterro/cremação.

§ 12 Fica vedado a realização do velório de pessoas falecidas em
decorrência do Covid-19, a fim de evitar aglomeração de pessoas.

§ 13 O destino final do cadáver pode ser o enterro ou cremação,
neste último caso, as cinzas podem ser manipuladas sem representar
nenhum risco.

§ 14 Se o destino final for cemitério, os funcionários não devem
abrir a urna funerária, devendo ser imediatamente enterrado o mais profundo
possível.

§ 15 O veículo para o traslado do cadáver deve ser exclusivo para
esse fim e deve ser higienizado após entrega do corpo, área interna: com
álcool 70% ou hipoclorito de sódio a 1% e área externa: com quaternário de
amônia ou detergente.

§ 16 Caso haja suspeita de contaminação de algum funcionário,
este deverá ser afastado por 14 dias a fim de providenciar a investigação
diagnóstica.

Art.33. O desatendimento ou a tentativa de burla às medidas
estabelecidas neste Decreto caracterizará infração à legislação municipal e
sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis e, no que couber,
cassação de licença de funcionamento e interdição temporária.

Art. 34. Ficará a cargo da Secretaria de Finanças providenciar o
contingenciamento do orçamento para que os esforços financeiro-
orçamentários sejam redirecionados para a prevenção e o combate da
COVID-19.

CAPÍTULO II
DAS MEDIDAS URGENTES

Art. 35. É vedada qualquer aglomeração de pessoas em local público
ou privado, em face da realização de eventos como shows, congressos,
reuniões, plenárias, passeatas, desfiles, torneios, jogos, apresentações
teatrais, festas em casas noturnas e similares.

Art. 36. Fica prorrogado por mais 10 dias:
I – Os estabelecimentos comerciais em geral poderão funcionar

das 8h ás 14h, exceto farmácias, clínicas, laboratórios e demais
estabelecimentos de saúde, locais de apoio para o trabalho dos
caminhoneiros as margens de rodovias, a exemplo de restaurantes,  postos
de combustível, borracharias, oficinas e serviços de manutenção e reparação
de veículos e pontos de parada descanso.

a) Em todos os estabelecimentos comerciais, é obrigatório o uso
de máscaras de proteção, descartáveis, caseiras ou reutilizáveis, conforme
determinado pelo Decreto Estadual n° 35.746, de 20 de abril de 2020.
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b) Os consumidores somente poderão entrar no estabelecimento

se estiverem usando máscaras e se higienizarem as mãos com água e sabão
ou álcool em gel.

c) Em caso de recusa do uso correto de máscara por parte do
consumidor, o proprietário do estabelecimento comercial ou similar é
obrigado a acionar a Polícia Militar, que adotará os procedimentos legais
necessários destinados à aplicação do art. 268 do Código Penal.

II – Fica proibido a circulação de veículos automotores (tipo:
motocicletas, automóveis, ônibus, caminhões) na Av. Getúlio Vargas pelo
período das 8h às 14h.

a) O desatendimento do inciso anterior acarretará aplicação de
multa e apreensão do veículo.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 37. É dever dos proprietários de estabelecimentos comerciais:
I - Manter ambientes arejados, intensificar higienização de

superfícies e de áreas de uso comum, disponibilizar, em local acessível e
sinalizado, álcool em gel, água e sabão, bem como adotar outras medidas de
assepsia eficazes contra a proliferação do Coronavírus (SARS - CoV-2).

II - Adotar de medidas para controle de acesso de clientes a fim de
que sejam evitadas aglomerações, no interior ou no exterior do
estabelecimento, bem como organização de filas, quando houver, inclusive
com a marcação no solo ou adoção de balizadores;

III - Os estabelecimentos devem desenvolver comunicação clara
com os seus respectivos clientes, funcionários e colaboradores acerca das
medidas sanitárias, bem como instruí-los quanto à utilização, higiene e
descarte das máscaras de proteção;

IV - As mercearias, mercados, supermercados, lotéricas deverão
limitar o acesso de pessoas a no máximo 03 (três) pessoa para cada 5,00
m² (cinco metros quadrados) de área interna da loja, não incluindo neste
cálculo área de depósito, almoxarifado, estacionamento, setor administrativo
e outros, sob pena de aplicação de multa por infração ao disposto neste
Decreto.

Art. 38. Havendo descumprimento das medidas estabelecidas neste
Decreto, as autoridades competentes devem apurar a prática das infrações
administrativas previstas, conforme o caso, nos incisos VII, VIII, X, XXIX
e XXXI do art. 10 da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, bem
como, do ilícito previsto no art. 268 do Código Penal.

§ 1°. Sem prejuízo da sanção penal legalmente prevista, o
descumprimento das regras dispostas neste Decreto enseja a aplicação das
sanções administrativas abaixo especificadas, previstas na Lei Federal n°
6.437, de 20 de agosto de 1977:

a) advertência;
b) multa;
c) interdição parcial ou total do estabelecimento.
§ 2º. O descumprimento dos dispositivos deste Decreto ensejará,

além da aplicação das sanções administrativas, o encaminhamento a
Delegacia de Polícia e ao Ministério Público Estadual a fim de que estes
possam postular as responsabilizações penais, civis eventualmente cabíveis.

§ 3°. Qualquer cidadão é parte legítima para apresentar pedido de
fiscalização em caso de descumprimento dos dispostos neste Decreto, se
possível acompanhado de registros fotográficos e gravações em vídeo.

Art. 39. Para efeitos do disposto nesse decreto, aplicam-se as
suspensões dispostas no art. 65 da Lei n. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 40. Este Decreto entra em vigor a partir das 00h00min do dia
11 de junho de 2020.

Art. 41. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de São Vicente Férrer - MA, em

10 de junho de 2020.

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                             SEGUNDA-FEIRA, 06 DE JULHO DE 2020 21

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

EDITADO PELA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Registro no cartório de títulos e documentos sob os números 1.780 e 24.950.

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N - Sítio Rangedor - Calhau
Fone (98) 32693701 CEP.: 65071-750 - São Luís - MA
Site: www.al.ma.gov.br - E-mail: diario@al.ma.gov.br

EDWIN JINKINGS RODRIGUES
Diretoria de Comunicação

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário LegislativoNúcleo de Suporte de Plenário

RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO

OTHELINO NETO
Presidente

VALNEY DE FREITAS PEREIRA
Diretor Geral



���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������


