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Sessão Ordinária de Segunda Sessão Legislativa da Décima
Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia oito de julho de dois mil e vinte.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Antônio

Pereira.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Rafael Leitoa.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston,
Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema,
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe,
Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Pará Figueiredo, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Roberto Costa, Valéria Macedo
e Wellington do Curso. Conectados remotamente os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Wendell Lages e Zito
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins
Rezende, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte
Júnior, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Hélio Soares, Marcos Caldas,
Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios, Rildo
Amaral, Vinícius Louro e Zé Inácio Lula.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
iniciamos os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer
a leitura da Ata da sessão anterior e do texto bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (lê texto bíblico e Ata) – Ata
lida, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer
a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 257 / 2020

Dispõe sobre a proibição da cobrança de Taxa de
Estacionamento e de Tarifa de Permanência por
Clínicas; Ambulatórios; Laboratórios; Hospitais;
Associações, Cooperativas Médicas e congêneres; à
paciente, acompanhante, usuário direto do serviço
médico ofertado, no âmbito do Estado do Maranhão,
e dá outras providências.

Art. 1º - Fica proibida no âmbito do Estado do Maranhão a
cobrança de Taxa de Estacionamento e de Tarifa de Permanência aos
veículos automotores de pacientes, acompanhantes e demais usuários
diretos dos serviços de saúde prestados por clinicas, ambulatórios,
laboratórios, hospitais, associações, cooperativas médicas e congêneres,
ainda que o serviço seja ofertado por meio de terceirizada, sempre que o

paciente precise ficar internado e a presença do acompanhante seja
indispensável.

§1º - A gratuidade do serviço de estacionamento se estenderá
durante todo o período em que durar a internação do paciente.

§2º- A gratuidade é restrita a um acompanhante devidamente
cadastrado nas unidades tratadas no “caput” do art. 1º desta Lei.

§3º - Caso haja troca de acompanhante, para que o substituto faça
jus à gratuidade, é indispensável que seja efetuado o aviso expresso à
unidade do usuário do serviço, que deverá providenciar a atualização do
cadastro.

Art. 2º - Fica vedada às unidades prestadoras de serviço de saúde,
tratadas no “caput” do art. 1º, desta Lei, majorar o valor cobrado pelo
serviço de estacionamento, sem a apresentação de uma planilha de custo
que faça jus ao devido reajuste.

Art. 3º - Os estabelecimentos de saúde abrangidos por esta Lei
deverão afixar, em local de destaque e em cores de fácil visibilidade, placa
informando o número da Lei e objetivos.

Art. 4º - A não observância das normas contidas nesta Lei, sujeitará
o infrator as seguintes sanções:

I - advertência por escrito;
II - multa de 02 (dois) salários mínimos vigente no País.
§1º - Os valores provenientes da aplicação das multas serão

arrecadados pelo Tesouro Estadual e aplicados em programas de combate
às drogas.

§2º - Os valores das multas serão elevados em dobro, em caso de
reincidência.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO

“MANUEL BECKMAN”, EM 06 DE JULHO DE 2020. - HELIO
SOARES - DEP. ESTADUAL - PL

JUSTIFICATIVA
O Presente Projeto tem por escopo desonerar – os já

demasiadamente onerados – cidadãos-consumidores dos serviços médico-
hospitalares de saúde ofertados pela iniciativa privada no Estado do
Maranhão.

Para tanto, propõe-se a gratuidade dos serviços de estacionamento
à pacientes e seus acompanhantes; que necessitam ingressar nos
estabelecimentos promotores dos serviços de saúde por um curto período.

Primeiramente, consoante ao disposto nos artigos 5º, XXXII, 6º e
196 da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), impende
destacar que tanto a defesa do consumidor quanto a saúde são posições
jurídicas, que, em razão da relevância do seu conteúdo à dignidade humana
dos brasileiros, foram integrados ao texto constitucional no rol das normas
dotadas do mais excelso prestígio normativo: o dos direitos e garantias
fundamentais.

Esse sistema de valores-norma, “que tem seu ponto central no
livre desenvolvimento da personalidade e na dignidade humana no seio da
comunidade social, deve valer como decisão fundamental para os ‘ramos’
do direito: legislação, administração e jurisprudência” (SILVA, 2005, p.
42). Isto significa, em última análise, que as normas de direitos
fundamentais, tal como as que obrigam o Estado a promover a defesa do
consumidor e a saúde, vinculam os órgãos da administração pública, os
tribunais, o legislador, os agentes da iniciativa privada e os particulares.

Por via oblíqua, além da vedação à edição de normas contrariarem
o que dispõe a Constituição, incumbe ao legislador o dever de “aperfeiçoar
a legislação existente, no sentido de conformá-la às exigências das normas
de direitos fundamentais” (SARLET, 2015, p. 385).

Destaca-se que além de direito e garantia fundamental, a defesa do
consumidor é também princípio regente da ordem econômica, nos termos
do art. 170, V, da CRFB. Ou seja, caso inovação legislativa proposta pelo
legislador impacte a ordem econômica, é indispensável que seja observada
a defesa do consumidor. O que, por óbvio, não indica, a priori que este
axioma, deve se sobrepor, por exemplo, ao princípio da livre iniciativa;
contudo, se no caso concreto, o juízo ponderação informar que há
compatibilidade entre o meio empregado pelo legislador e o fim almejado;
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a necessidade ou exigibilidade da medida; e a sobreposição do bônus sob o
ônus no tocante as consequências da finalidade da medida; certamente o
princípio da defesa do consumidor deverá prevalecer por sob este como
também sob qualquer outro reja a ordem econômica (MIRAGEM, 2014,
p. 58).

Ademais, a saúde, em linha à Declaração Universal dos Direitos
do Homem, a CRFB e a lei 8080/90, “é o completo bem-estar físico e
mental da sociedade e não apenas a ausência de doença”; “direito de todos
e dever do Estado”; “é um direito fundamental do ser humano, devendo o
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. É
corolário lógico e condição de possibilidade dos meta-direitos fundamentais
à vida e a dignidade da pessoa humana. Portanto, um legítimo direito
fundamental.

Posto isso, é imprescindível destacar que o Estado brasileiro como
um todo, ainda hoje não entregou aos seus cidadãos um sistema público de
saúde (SUS) condizente às determinações constitucionais. Nesse contexto,
os brasileiros são reféns do sistema privado de saúde; igualmente falho,
porém, de qualidade significativamente superior. De sorte que, na prática,
o cidadão que tem um poder aquisitivo um pouco acima da média, caso
queira ter acesso à saúde com alguma qualidade, com celeridade e com
menos exposição a situações inumanas, é onerado duplamente; pois, por
meio de impostos financia o SUS, mas, quando precisa, se vê obrigado a
custear seus tratamentos na iniciativa privada. Ou seja, o cidadão brasileiro,
pelo simples fato de recorrer ao sistema privado de saúde, já se submete à
situação extremamente onerosa.

Não fosse isso o bastante, as promotoras do serviço privado de
saúde impõem aos seus consumidores uma série de custos. Dentre estes,
cobrança pelo estacionamento e a tarifa de permanência. Infelizmente, o
cidadão maranhense não foge à regra. Encontra-se a mercê da inaceitável
conjunção da má prestação do serviço público de saúde e as práticas
comerciais abusivas e inoportunas das clínicas, hospitais e estabelecimentos
congêneres.

Nesse prisma, a propositura em tela visa amenizar essa situação,
satisfazendo o mandamento fundamental da proteção ao consumidor ao
mesmo tempo em que corrobora com a realização do direito à saúde,
olhando com o necessário carinho e apreço aos que, em momento de
fragilidade física e mental, ainda são achacados com cobranças abusivas.

Mitigar a onerosidade dos que buscam a iniciativa privada além
ser um ato humanitário é também obrigação de um Estado que não
implementou as promessas constitucionais e nem de longe é uma intervenção
indevida na ordem econômica.

Primeiro porque, conforme brilhantemente assentou recentemente
o Supremo Tribunal Federal, “saúde não é mercadoria; vida não é negócio;
dignidade não é lucro”. Os estabelecimentos que promovem serviços de
saúde estão, ainda que em regime de concessão ou permissão, ofertando
um serviço público. Ou seja, lhes é vedada atuar livremente no mercado em
busca do lucro, visto que as empresas que atuam no regime de concessão
ou permissão de serviço público, em primeiro lugar, dentre outros
princípios, devem observar a supremacia do interesse público, que no
caso da saúde, é promoção do bem-estar físico e mental dos pacientes.

Além do mais, o juízo de ponderação indica que essa medica
legislativa é coerente ao legítimo fim que por meio dela se visa alcançar:
dirimir a oneração do paciente do sistema privado de saúde e o meio
empregado para tanto é compatível, em termos formais e substanciais, a
tal propósito, visto que a sistemática de repartição de competências
esculpido na CRFB indica que o legislativo estadual é competente para
legislar sobre direito do consumidor e saúde – art. 24, incisos VIII e XII, da
CRFB.

Ademais, é notória a necessidade da medida, vide que as clínicas,
hospitais e afins, a cada dia impõem novos serviços aos seus consumidores,
onerando-os excessivamente quando buscam a garantia de um direito
fundamental: a saúde.

Além disso, os benefícios são infinitamente superiores a eventuais
prejuízos, visto que os impactos financeiros a serem legitimamente
suportados por tais estabelecimentos não têm o condão de inviabilizá-los

financeiramente e impactam positivamente nos custos suportados pelos
pacientes.

Posto isso, à luz da força normativa da proteção à saúde e a defesa
do consumidor, é corretor afirmar que a presente proposição é razoável,
proporcional e legítima.

Por meio desta Augusta Casa de representação popular vivifica os
arts. 5º XXXII; 6º; 196; 170, V, da CRFB, por conseguinte, o art. 4º, do
Título III – Direitos e Garantias Fundamentais – da Constituição do
Estado do Maranhão.

Assim, pelas razões expostas, entendemos que esta proposição
legislativa se reveste de notável relevância, fazendo jus à apreciação do
Douto Plenário para ulterior aprovação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, EM 06 DE JULHO DE 2020. - HELIO
SOARES - DEP. ESTADUAL - PL

PROJETO DE LEI Nº 258 / 2020

Autoriza o Poder Executivo a promover o pagamento
do “Aluguel Maria da Penha” às mulheres vítimas
de violência doméstica no âmbito do Estado do
Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA

Art. 1º - Fica autorizado o Governo do Estado do Maranhão, a
promover o pagamento do aluguel social às mulheres vítimas de violência
doméstica no Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esse auxílio que trata o artigo anterior será destinado às
mulheres vítimas da violência doméstica, que se encontram impedidas de
retornar ao seu lar.

§1º Para fazer jus ao Aluguel Maria da Penha, as mulheres deverão
atender aos seguintes critérios:

I – Comprovar que tinha renda familiar, anterior à separação, de
até 2 (dois) salários mínimos;

II – Comprovar não possuir parentes de até segundo grau em linha
reta ou colateral no mesmo município de sua residência;

III – Estar sobre medida protetiva expedida de acordo com a lei
11.340, de 07 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha;

IV – Comprovar estar em situação de vulnerabilidade, de forma a
não conseguir arcar com suas despesas de moradia.

§2º O processo de concessão do Aluguel Maria da Penha será
acompanhado pela Casa da Mulher Brasileira no Maranhão.

Art. 3º - Deverão ter prioridades as mulheres em situação de
vulnerabilidade que possuem filhos menores.

Art. 4º - O benefício concedido será no valor de R$
600,00(seiscentos reais), por período de 12 (doze) meses.

 Parágrafo único. O benefício será concedido independentemente
da concessão de outros benefícios sociais.

Art. 5ª – O retorno da mulher ao convívio junto ao agressor e a
cessação dos efeitos da medida protetiva de urgência serão motivos de
suspensão do benefício do aluguel social, devendo ser imediatamente
comunicados, sob pena de devolução dos valores.

Art. 6º - As despesas com a execução da presente lei correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário,
devendo atender os dispostos presentes nos artigos 13, 15 e 22 da Lei
Federal 8.742, de 07 de dezembro de 1993.

Art. 7º – O Estado do Maranhão poderá promover convênios
com os municípios, através do Sistema único de Assistência Social –
SUAS para atender os dispostos da presente lei.

Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará a lei no que couber, em
90(noventa) dias.

Art. 9º - Esta lei entrará em vigor no dia de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de julho

de 2020. -Daniella Tema - DEPUTADA ESTADUAL
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JUSTIFICATIVA

A cada ano, a violência doméstica contra as mulheres só vem
crescendo em nosso país. Só no ano de 2019 foram concedidas mais de
cem mil medidas protetivas de urgência, cerca de 25% a mais que o mesmo
período do ano anterior.

As medidas protetivas são excelentes para evitar que mulheres
sejam vítimas do feminicídio, porém muitas vezes, ao saírem de casa em
busca de proteção ficam sem condições de irem para outros lugares, por
conta da dependência financeira ou mesmo ausência de parentes na cidade
que possam acolher.

Devido toda essa vulnerabilidade, muitas acabam retornando a
sua casa, acontecendo a reincidência, culminando por vezes em feminicídio.

O Aluguel Maria Penha possibilitará a essas mulheres um
recomeço em suas vidas ao custear por um período razoável um novo lar
longe de seu agressor, podendo preservar sua integridade física.

A lei 8.742 de 07 de dezembro de 1993 que regulamenta a
organização do Sistema de Assistência Social em nosso país prevê a criação
de programas sociais como esse, expondo essa finalidade em seu artigo 2º:

Art.2º A Assistência Social tem por objetivos: I - a proteção
social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da
incidência de riscos, especialmente: a) a proteção à família, à maternidade,
à infância, à adolescência e à velhice;

No artigo 22 do mesmo diploma legal, o Estado poderá prover
benefícios eventuais às pessoas que estejam em situações de vulnerabilidade
temporária.

Art. 22.  Entendem-se por benefícios eventuais as provisões
suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias
do Suas e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de
nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de
calamidade pública.   

Como sabido, que por pequeno período, imediatamente após a
violência, a Casa da Mulher Brasileira no Maranhense (que fica em São
Luís, a capital do Estado do Maranhão), faz o acolhimento das mulheres
vítimas, dando todo suporte e atendimento, nos primeiros dias após a
violência. Porém como medida de amplificar essa prestação da tutela pública
é que se propõe. Ademais, observando que no interior do Maranhão,
infelizmente ainda não temos uma polícia especializada no combate a
violência contra a mulher.

Portanto, esse aluguel social vai amparar muitas mulheres que
precisam desse apoio para sua vida e de seus filhos.

Diante do exposto solicito aos nobres pares a aprovação da presente
proposta de lei.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de julho
de 2020. - Daniella Tema - DEPUTADA ESTADUAL

REQUERIMENTO Nº 239 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o artigo 92, inciso IV Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do artigo 165, inciso VIII, da XIV Consolidação
do Regimento Interno, requeiro que se registre nos anais desta Casa Voto
de Congratulações a população de Viana pelo aniversário de 263 anos
do município, a ser comemorado no dia 08 de julho. Requeiro, ainda que
desta manifestação dê-se ciência ao Senhor Prefeito Magrado Aroucha
Barros, ao senhor Presidente da Câmara Municipal Valter Antônio Serra e
a todos seus pares.

JUSTIFICATIVA
Em reconhecimento ao trabalho da população vianense, bem como

da qualidade e perseverança de sua administração pública que, com muita
luta, tem alcançado proporcionar melhor qualidade de vida do seu povo, é
com muita honra que presto esta homenagem pelo aniversário do município
de Viana -MA. Desejo também a toda população os mais sinceros votos
de conquistas e vitórias.

Na qualidade de representante do município de Viana no
Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa
propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BEQUIMÃO, EM 08 DE JULHO DE 2020. - Ciro Neto -
Deputado Estadual

INDICAÇÃO N° 837 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa,
seja a presente indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Saúde do Estado, Sr. Carlos Lula, para que nomeie o
HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19 (QUE SERÁ
FUTURAMENTE UMA POLICLÍNICA) EM PRESIDENTE DUTRA,
COM O NOME DO DOUTOR RAFAEL SEABRA.

A indicação em comento objetiva homenagear esse ilustre médico,
pessoa que foi muito querida pela comunidade e que por muitos anos
prestou serviço à população da região, como médico e diretor clínico. No
último dia 26 de junho, o doutor Rafael Seabra foi vítima de um trágico
acidente de carro na BR-316, e embora socorrido, já chegou sem vida no
hospital.

Por todo exposto, faz-se justa a solicitação para que se
concretize essa homenagem ao profissional tão dedicado e
comprometido que Dr. Rafael Seabra foi.

Cumpre destacar que, segundo a Constituição Estadual, em seu
artigo 19 que trata do tema da Administração Pública, é vedada apenas a
utilização de nomes de pessoas vivas, como versa o seu parágrafo §9º – “é
proibida a denominação de obras e logradouros públicos com nome de
pessoas vivas”.

Contudo, a lei em supracitada permite a utilização de pessoas
falecidas como forma de homenagem, porquanto, proceder com essa
saudação é uma forma de reconhecimento pelos serviços prestados à
população daquela região.

Em decorrência das atribuições serem das Secretarias de Estado,
em observância ao artigo 43, inciso V, da Constituição do Estado do
Maranhão, bem como ao artigo 152 do Regimento Interno desta Casa,
para o devido aproveitamento da idéia, a indicação torna-se o instrumento
propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 29 de junho de 2020. -
DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 838 /2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado,  senhor
Flávio Dino, solicitando que autorize o Secretário de Estado de Educação
Senhor, Felipe Camarão a proceder a conclusão de construção da Escola de
Ensino Médio com 06 (seis) salas, muro, fachada padrão e passarela
coberta, no povoado Mamede, pertencente ao  município de Barreirinhas
– MA.

O povoado Mamede é constituído, em sua grande maioria, por
jovens, que dependem do ensino médio público e almejam dar continuidade
aos seus estudos, pois são oriundos de famílias de baixa renda e, portanto,
sem condições financeiras para se deslocarem a outras localidades.

Nesse sentido a conclusão da Unidade de Ensino é imprescindível
e inadiável, tendo em vista ser um investimento estrutural e uma medida de
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justiça e de inclusão social, que beneficiará a população jovem estudantil
do povoado e de comunidades adjacentes, contribuindo dessa forma para
o desenvolvimento do protagonismo juvenil.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 01 de junho
de 2020. - MARCOS CALDAS - Deputado Estadual – PTB

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

INDICAÇÃO Nº 839 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Flávio Dino, ao Secretário de Saúde do Estado do Maranhão, o
Senhor Carlos Lula, solicitando que apreciem a possibilidade de manter,
em todos os hospitais de emergência do Estado do Maranhão, uma
equipe multidisciplinar especializada de saúde mental para
atendimentos e acompanhamento dos casos de sofrimento psíquico,
em especial as tentativas de suicídio e de pacientes com necessidades
decorrentes do uso de álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS), na forma que dispõe o anteprojeto em anexo.

A presente solicitação tem por objetivo a implantação de
atendimento especializado e direcionado para os pacientes que sofrem
com problemas de origem mental na rede pública de saúde do Estado do
Maranhão, através da disponibilização de uma equipe multidisciplinar
especializada na área para atendimento das pessoas com transtornos
mentais nos quais se incluem os dependentes de substâncias psicoativas.

A adoção de medidas preventivas se torna ainda mais necessária
se considerarmos que aproximadamente 75% dos casos de suicídio ocorrem
em países de renda baixa ou média que nem sempre dispõe de sistemas de
saúde acessíveis a toda população. O modo como as equipes de saúde
recebe os pacientes que tentaram o suicídio pode ser crucial para evitar que
o mesmo paciente venha a tentar cometer o ato novamente.

Ante o exposto, solicito a aprovação da presente proposição.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº               /2020

Dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os hospitais
de emergência do estado do Maranhão em manter
uma equipe multidisciplinar especializada de saúde
mental para atendimentos e acompanhamento dos
casos de sofrimento psíquico, em especial as tentativas
de suicídios e de pacientes com necessidades
decorrentes do uso de álcool e outras drogas, no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e dá outras
providências.

Art. 1° Essa Lei regulamenta a obrigatoriedade de todos os
hospitais de emergência do Estado do Maranhão em manter uma equipe
especializada multidisciplinar de saúde mental para atendimentos e
acompanhamento dos casos de sofrimento psíquico em especial as tentativas
de suicídios e de pacientes com necessidades decorrentes do uso de álcool
e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Parágrafo único A equipe multidisciplinar funcionará de forma
articulada com a Rede de Atenção às Urgências e Emergências, em especial
junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU);

Art. 2° A equipe prestará assistência e suporte aos usuários do
SUS durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia da semana, inclusive finais
de semana e feriados, acolhendo e direcionando todos que estejam em
sofrimento psíquico, tentativas de suicídios e com necessidades relacionadas
aos consumos de álcool e outras drogas.

Art. 3° As Unidades hospitalares de emergência deverão ter sala
destinada ao cuidado proteção e reabilitação para usuários e familiares em
situações de crise e maior gravidade.

§1° Deverão ter capacidade para atender urgências e emergências
psiquiátricas (tanto em termos de estrutura física, quanto de equipe técnica);

§ 2° Deverão ler capacidade para acolher e tratar casos novos ou já
vinculados, sem agendamento prévio e sem qualquer outra barreira
burocrática de acesso quando o paciente estiver em crise;

 § 3° A equipe produzirá, em conjunto com o usuário e seus
familiares, um Projeto Terapêutico Singular (PTS) que auxilie o usuário
nos contextos cotidianos, promovendo e ampliando as possibilidades de
vida e mediando suas relações sociais sempre orientando os cuidados de
acordo com as diretrizes e as linhas de cuidados vigentes no SUS

§ 4° Promover a inserção, proteção e suporte de grupo para seus
usuários, no processo de reabilitação psicossocial com a visão de
transferência imediata para continuidade do tratamento se necessário; assim
como acompanhamento permanente e monitoramento aos tentadores de
suicídio;

 § 5° Essa equipe estará em constante articulação com a rede do
SUS para que forneçam abrigo/moradia transitória com finalidade
terapêutica, como unidades de acolhimento e comunidades terapêuticas
onde está inserido e está integrado ao sistema de regulação de vagas do
território;

 § 6° A equipe de suporte será treinada para atuarem em urgências
e emergências psíquicas em âmbitos hospitalares, nas tentativas de suicídio;

§ 7° O paciente será encaminhado para tratamento nos CAPS de
referência de seu território em no máximo 24 horas, podendo ficar por
mais 24 horas, com indicação por escrito da equipe de saúde mental.

Art. 4° A equipe multidisciplinar especializada deve funcionar
com, pelo menos, uma equipe mínima para atendimento, sendo que, em
situações de férias, licenças e outros afastamentos, caberá ao gestor de
saúde local garantir a composição dessa equipe, conforme regulamento a
ser expedido pelo Chefe do Executivo.

Art. 5° Toda equipe deverá ser especializada ao atendimento dos
casos de suicídio, sabendo da condição de sofrimento desse paciente,
tendo a equipe uma conduta acolhedora. É necessária a capacitação
profissional acerca da temática por meio de atividades de educação
permanente, não esquecendo a necessidade de pensar em estratégias que
consigam prevenir o suicídio.

Art. 6° - Essa lei entra em vigor na data da sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 840 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Flávio Dino, ao Secretário de Educação do Estado do Maranhão, o
Senhor Felipe Camarão, solicitando que apreciem a possibilidade criar
o programa estadual de combate à fome no período das férias escolares
das crianças e adolescentes matriculados na rede pública estadual
de ensino, na forma de dispõe o anteprojeto em anexo.

A presente solicitação tem por objetivo criar, no âmbito do Estado
do Maranhão, o Programa Estadual de Combate à Fome nos períodos de
férias escolares de crianças e adolescentes matriculados na rede pública
estadual de ensino. O programa terá como finalidade garantir o direito à
alimentação escolar com critérios, no período de férias escolares, para as
crianças e adolescentes em situação de pobreza e extrema e pobreza,
matriculados na rede pública estadual de ensino, uma vez que é fundamental
que haja a adoção de políticas públicas para este público que se encontra



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                 QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020 7
em situação de vulnerabilidade social, garantindo aos mesmos o direito à
alimentação. Convém ressaltar que Ministério da Educação editou a
resolução nº 26, de 17 de junho de 2013 que “Dispõe sobre o atendimento
da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa
Nacional de Alimentação – PNAE”, nos seguintes termos:

“Considerando que a alimentação adequada é um direito
fundamental do ser humano, reconhecido internacionalmente pela
Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 25) e pelo Pacto
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC (art.
11), sendo inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização
dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público
adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e
garantir a segurança alimentar e nutricional da população, como disposto
na Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional;”

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº               /2020

Cria o programa estadual de combate à fome no
período das férias escolares das crianças e
adolescentes matriculados na rede pública estadual
de ensino, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica criado no âmbito do Estado do Maranhão, o Programa
Estadual de Combate à Fome nos períodos de férias escolares de crianças
e adolescentes matriculados na rede pública estadual de ensino.

Parágrafo único. O programa que trata o caput tem por finalidade
garantir o direito à alimentação escolar com critérios, no período de férias
escolares, para as crianças e adolescentes em situação de pobreza e extrema
e pobreza, matriculados na rede pública estadual de ensino.

Art. 2° Para fins desta lei considera-se:
I - Família: unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros

indivíduos que com ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, que
forme um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e que se mantém
pela contribuição de seus membros;

II – Renda familiar mensal: soma dos rendimentos brutos auferidos
mensalmente pela totalidade dos membros da família, excluindo-se os
rendimentos concedidos por programas oficiais de transferência de renda;

III – Extrema pobreza: família com renda mensal per capita de até
R$ 89,00 (oitenta e nove reais);

IV – Pobreza: famílias com renda familiar mensal per capita entre
R$ 89,01 (oitenta e nove reais e um centavo) e R$ 178,00 (cento e setenta
e oito reais).

§1° Caberá ao Poder Executivo atualizar anualmente, de acordo
com o critério a ser estabelecido em ato específico, os valores definidos
nos incisos III e IV.

§2° O benefício de que trata o parágrafo único do artigo 1° será
mantido até a cessação da condição de elegibilidade de cada um dos
beneficiários que lhe deram origem.

Art. 3° Para participar do programa, o aluno deverá estar
devidamente matriculado em uma escola da rede pública estadual de ensino,
ter frequência escolar igual ou superior a 85% (oitenta e cinco por cento);

Art. 4º Os alunos que cumprirem os requisitos do art. 3° desta lei
e, que se enquadrarem nas situações dos incisos III e IV do artigo 2°, terão
direito à alimentação escolar com critérios nos períodos de férias escolares.

§1° Os estabelecimentos de ensino da rede pública estadual
deverão garantir alimentação com critérios ao aluno em refeitório ou local

equiparado que garanta a higiene, a saúde e a segurança do participante do
programa.

§2° A alimentação com critérios de que trata o caput, deverá ser
distribuída nos períodos matutino e vespertino, todos os dias úteis, durante
as férias escolas.

Art. 5° As despesas decorrentes da execução desta lei serão
atendidas com recursos próprios do orçamento, suplementados, se
necessário.

Art. 6º Esta lei entra em vigor no ano letivo posterior à de sua
publicação.

INDICAÇÃO Nº 841 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio Araújo, ao
Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, ao
Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão,
o Sr. André dos Santos Paula e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio
Dino, solicitando a construção de um poço artesiano no bairro Morro do
Egito localizado na zona rural de São Luís/MA.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 842 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
seja ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior, ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio
Araújo, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino solicitando a
pavimentação asfáltica na comunidade Sitinho localizada na zona rural de
São Luís/MA.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 843 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
seja ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior, ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio
Araújo, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino solicitando a
pavimentação asfáltica na comunidade Vila Colier localizada na zona rural
de São Luís/MA.

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

INDICAÇÃO Nº 844 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio Araújo, ao
Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao
Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de
pavimentação asfáltica e manutenção da avenida de acesso e ruas do bairro
Cajueiro, zona rural de São Luís/MA.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 845 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio Araújo, ao
Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, ao
Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão,
o Sr. André dos Santos Paula e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio
Dino, solicitando o abastecimento de água e construção de poço artesiano
na comunidade Prainha, zona rural de São Luís/MA.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 846 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior e ao Presidente
da Equatorial Maranhão, o Sr. Augusto Dantas, solicitando a instalação
de postes de rede elétrica na comunidade Prainha da zona rural de São Luís/
MA.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 847 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
seja ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior, ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio
Araújo, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino solicitando a
pavimentação asfáltica na comunidade Guarimanduba Arapapair da zona
rural de São Luís/MA.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 848 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior e ao Presidente
da Equatorial Maranhão, o Sr. Augusto Dantas, solicitando a instalação
de postes de rede elétrica na Rua da Paz na comunidade Guarimanduba
Arapapair da zona rural de São Luís/MA.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 849 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, o Sr. Israel
Pethros e ao Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de
Passageiros de São Luís, o Sr. José Gilson Caldas Neto, solicitando a
disponibilização de mais ônibus para a linha Cajueiro que faz o transporte
de passageiros na zona rural de São Luís/MA, tendo em vista que somente
há um ônibus para atender toda a comunidade.

 DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 850 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio Araújo, ao
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Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao
Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de
pavimentação asfáltica e manutenção da avenida de acesso e ruas do bairro
Cajueiro, zona rural de São Luís/MA.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 851 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeremos a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Presidente da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior), o Sr. BENEDITO GUIMARÃES AGUIAR
NETO, solicitando que seja revista a decisão que cortou 90% (noventa
por cento) das bolsas de estudos do programa de doutorado CAPES-
YALE (Edital 20/2019).

O programa CAPES-YALE (Edital 20/2019) de Doutorado em
ciências biomédicas foi criado com o objetivo de fornecer 10 bolsas de
doutorado a alunos brasileiros para a universidade de YALE (Estados
Unidos), considerada a 8ª melhor universidade do planeta, segundo o
World University Rankings de 2020. A CAPEs (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) seria responsável pelo
financiamento da bolsa nos 3 primeiros anos do programa, sendo o período
restante de inteira responsabilidade da universidade de YALE.

Ocorre que, quando o resultado final foi divulgado pela CAPES,
dos 10 (dez) alunos inicialmente selecionados pela própria Universidade
de Yale, dentre eles um maranhense, apenas 1 (um) aluno teria sido
contemplado com a bolsa, sem qualquer aviso prévio ou explicação. O
corte de 90% pegou de surpresa os estudantes e a própria universidade de
YALE, que não teria sido informada sobre a divulgação do resultado final.

A proposição se justifica em razão do programa CAPES-YALE
estar diretamente relacionado a ações futuras voltadas à pesquisa no Brasil,
como o programa Next-Gen – inclusive mencionado no edital – que tem o
potencial enorme de impactar positivamente o futuro da pós-graduação
brasileira. Ainda, a pandemia do novo Coronavírus demonstra de forma
veemente a necessidade de um forte investimento em ciências biomédicas
e educação no país. O programa CAPES-YALE representa uma
oportunidade ímpar para a formação de profissionais que irão liderar
pesquisas e a manutenção das 10 (dez) bolsas de estudos inicialmente
ofertadas se torna imprescindível para o desenvolvimento tecnológico e
autonomia do Brasil.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 07 de julho de 2020. - DUARTE JÚNIOR - Deputado
Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA – Expediente lido, Senhor Presidente.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Com a palavra, o deputado Wellington do Curso, por
cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, nós aproveitamos a oportunidade

do Pequeno Expediente, mais uma vez, a nossa luta diária, a nossa luta
permanente que é em defesa dos aprovados em concursos públicos do
Estado do Maranhão. A nossa luta em defesa de todos aqueles que
estudaram, se dedicaram para passar no concurso da Polícia Militar, por
exemplo. Homens e mulheres que abdicaram do seu lazer, abdicaram da
sua vida social e muitos deles trancaram faculdades, muitos deles deixaram
seus empregos para se dedicar ao concurso da Polícia Militar. Milhares
chegaram inclusive a fazer o Curso de Formação, só que somente mil e
duzentos e quatorze foram nomeados e depois um pouco mais de 100
foram nomeados. Nós temos ainda mil setecentos e cinquenta aprovados
no último concurso da Polícia Militar aguardando a nomeação por parte do
governo do Estado. Governador Flávio Dino já ludibriou, já enrolou muitas
vezes esses homens e mulheres aprovados no concurso da Polícia Militar.
Anunciando que iria nomeá-los e usou todos esses homens e mulheres na
campanha eleitoral de 2018, usou, usou, de forma horrenda, de forma
deprimente, usou os candidatos aprovados no concurso para a eleição e
depois da eleição chamou os candidatos de cadastro de reserva, não dando
a mínima atenção mais a esses candidatos. Então, a nossa defesa na luta
pela nomeação dos aprovados no concurso da Polícia Militar, mais de
trezentos aprovados no concurso da Polícia Civil, no concurso da AGED,
no concurso do IPREV, em todos os concursos públicos no Estado do
Maranhão. Ok, Senhor Presidente. Segunda pauta de hoje, nós voltamos a
tratar a falar dos respiradores. E deixar bem claro, ontem, nós solicitamos
ao líder do governo, deputado Rafael Leitoa, que pudesse apresentar o
documento de devolução da segunda compra. E é preciso que todos possam
compreender que quando nós cobramos respiradores, nós cobramos duas
compras, a primeira compra que nós levamos o calote e a primeira compra
o Estado do Maranhão depositou quatro milhões e novecentos mil reais
para a compra de trinta respiradores. Esses respiradores superfaturados
saindo cada um no valor de cento e sessenta e quatro mil reais e esses
respiradores não foram entregues, deveriam ter sido entregues desde do
dia 23 de abril, quando nós tínhamos até então somente oitenta e oito
óbitos no Estado do Maranhão. Na manhã de hoje, nós amanhecemos com
dois mil, duzentos e oitenta e seis óbitos. Mais de noventa e dois mil
infectados. E esses respiradores tivessem chegados desde do dia 23 de
abril, com certeza, teria salvo muitas vidas. Falando da primeira compra. A
primeira compra de quatro milhões e novecentos não foram devolvidos
ainda, os recursos, até porque as empresas não têm mais recursos. A
empresária que foi presa disse que pagou metade do dinheiro, vinte e
quatro milhões para uma outra empresa produzir, a empresa disse que
comprou todo de insumos, todo de material e não tem como devolver os
vinte e quatro milhões. A mesma empresária, quando presa durante seu
depoimento, disse que pagou propina de doze milhões, quatrocentos mil
reais, pagou quatrocentos mil reais para um atravessador. Pagou três milhões
de propina para uma determinada pessoa e nove milhões de propina para
outra determinada pessoa. Compras realizadas pelo Consórcio Nordeste,
essa é a primeira compra. Falando da segunda compra. O Estado do
Maranhão ia comprar mais quarenta respiradores. Quarenta respiradores
no valor de 8 milhões e 700 mil reais, o Estado do Maranhão pagou
antecipadamente 50%  dos respiradores, o valor de 4 milhões 371 mil
reais, os respiradores também não foram entregues, a compra foi cancelada
e nessa segunda compra os estados do Nordeste receberam os recursos
pagos só que a menos, o Estado do Alagoas, por exemplo, pagou 5 milhões
e 200 mil reais por 50 respiradores, a parcela de 50% antecipada e só
recebeu 4 milhões e 600, recebeu 600 mil a menos, o Estado do Maranhão
pagou 4 milhões 371 mil reais nessa segunda compra e não temos ainda
exatidão, a certeza de quando foi devolvido, e tem que ser devolvidos os 4
milhões 371 mil. Mas, deputado Wellington, tem a diferença cambial? Não
interessa diferença cambial, recurso público, é recurso da população, é
recurso que veio da União para combater o coronavírus, precisa ser
devolvido, integralmente. Hoje pela manhã, deputado Rafael Leitoa já
explicou que já tem elementos, já tem as informações, já tem inclusive
comprovante, mas está aguardando uma justificativa do Consórcio
Nordeste para que ele possa apresentar o documento com relação ao valor
recebido a menos, se é diferença cambial ou se tem algo a mais embutido
nessa devolução. Estamos aguardando esse documento para que nós
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possamos concluir, concretizar a nossa denúncia, a nossa solicitação, a
nossa cobrança, inclusive aos órgãos constituídos, já fizemos inicialmente
a denúncia à Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público
Estadual, TCE, CGU e também ao DENASUS para que possa fiscalizar
esses recursos destinados a compra de respiradores no Estado do Maranhão.
E para finalizar, senhor presidente, para finalizar, quero falar do Consórcio
Nordeste. Consórcio Nordeste do qual o Maranhão faz parte capitalizou
dez milhões de reais de todos os Estados do Nordeste, o Maranhão
contribuiu com uma cota de um milhão cento e três reais, dinheiro do suor
do trabalhador maranhense, dinheiro dos maranhenses depositado na conta
do Consórcio Nordeste e para quê? Para quê? Não se sabe para que esse
dinheiro, porque era para fazer compras mais baratas, as compras estão
sendo superfaturadas, os primeiros 30 respiradores saíram a cento e sessenta
e quatro mil cada um, a segunda suposta compra cada respirador iria sair a
duzentos e dezoito mil reais cada um. Então para que o Consorcio Nordeste?
Consórcio Nordeste gastou quinhentos mil reais em compra de passagens
áreas, agora em abril, durante a pandemia, alugou uma sala em Brasília por
trinta e oito mil reais, contrato de dois milhões e trezentos mil reais até
2024, além do mandato dos atuais governadores, e aí a pergunta: para que
esse Consórcio Nordeste? Para que o Consórcio Nordeste? Está sugando,
retirando o dinheiro dos maranhenses que poderia ser empregado, poderia
ser investido em outras áreas como a contratação de novos policiais
militares, novos policiais civis aprovados em concursos, pagamento de
40% de insalubridade para policiais militares, para profissionais da saúde,
dinheiro que poderia ser bem empregado, bem investido, está indo para o
ralo no Consórcio Nordeste. Estamos preparando uma ação para que a
Justiça possa determinar ao governo do Estado que o governo do Estado
não deposite mais nada, nenhuma quantia, nenhum valor para o Consórcio
Nordeste. Era o que tínhamos para o momento, senhor presidente, mais
uma vez, que Deus estenda suas mãos poderosas  sobre o Estado do
Maranhão, sobre a sua população e vamos continuar firmes, fiscalizando,
cobrando  para que o dinheiro público seja bem empregado e para melhoria
da qualidade de vida dos maranhenses. Esse é o nosso objetivo, fomos
eleitos para legislar e fiscalizar a aplicação de dinheiro público. E é isso que
nós temos feito com muita seriedade, com muita responsabilidade, e
fazemos isso, diariamente, permanentemente, em defesa da população do
Estado do Maranhão. Era o que tinha para o momento, senhor presidente,
que Deus seja louvado, que Deus abençoe a todos!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM -  Deputada Valéria Macedo, por cinco minutos,
sem aparte. Deputado Wendell Lages já registrou a presença, eu quero...
Só um minutinho, deputada Valéria, por favor! É  peço só aos deputados
que já estão no Plenário e ainda não registram a presença que possam fazer
o registro, deputada Valéria.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, membros da Mesa, Senhoras Deputadas,
Senhores Deputados, imprensa, internautas todos que nos assistem na
TV Assembleia. Senhor presidente, volto a esta Casa, com muita alegria,
com muita satisfação, e a essa tribuna, eu coloco hoje meu profundo pesar
e entristecimento sobre esta pandemia que assola todo mundo,
principalmente nosso Maranhão, sem considerar subnotificação, que,
segundo especialistas, é altíssima, o Brasil já contabiliza um milhão
seiscentos e vinte e seis e setenta e uma pessoas infectadas com a covid-
19, em um total de sessenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e seis
óbitos devido à pandemia. Com isso, o total registrado de mortes,
decorrentes do novo coronavírus no Brasil, em cerca de quatro meses, se
aproxima do pior saldo anual de outra epidemia no País, a dos homicídios.
Em 2017, o ano de recorde, o Brasil registrou 65.602 assassinatos, segundo
o Atlas da Violência, publicação que toma como base dados do Ministério
da Saúde, os números sobre o coronavírus foram compilados pelo Consórcio
entre Folha, o Estado de São Paulo, o jornal Extra, o Globo, G1 e o Uol, em
balanço divulgado, às 20h dessa última segunda-feira, significa, senhores,
que, em um ano de violência, o coronavírus, em quatro meses, matou mais
de que os homicídios no nosso Pais, a vida de cada ser humano é irrepetível,

é insubstituível, como qualquer um de nós, por mais humilde que seja,
nasce uma aventura, cuja a dignidade fundamenta-se, em que ninguém
nunca poderá voltar a vivê-la, de maneira igual. Por isso, sustento que cada
um, temos o direito de desfrutar de sua vida, de modo mais humanamente
completo, e possível, sem sacrificá-la a ideologias e dogmas de qualquer
espectro político. Por isso, inicio minha fala, com minhas sinceras
condolências às famílias que, como eu, perderam os seus entes para essa
doença medonha. Desejo que os infectados, dos mais simples e humildes,
ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que consiga vencer os sintomas
e recuperar-se, com brevidade. É difícil falar, senhores, e dizer umas palavras
de entusiasmo no tempo fúnebre e que a morte e as profundas desigualdades
sociais, econômicas e políticas escancaram a profundidade e o tamanho
dos desafios que nós, políticos, e o Estado como instituição, teremos que
dar conta, se não quisermos que as pessoas simplesmente virem as costas
e todos passemos a viver numa anomia social e institucional e voltarmos
ao estado de natureza em que cada um passe, ao seu modo, cuidar da sua
vida, sem nenhuma preocupação com o interesse e o direito de todos. Se
não diminuirmos ao máximo as assimetrias sociais, as pessoas
simplesmente se sentirão como muitos se sentem, tentados ao desrespeitar
as regras de convivência social. Nós, políticos, nós seremos julgados amanhã
pelo o que estamos fazendo hoje e pelo o que fizemos ontem, ou seja, os
nossos tempos, tempos dos políticos, são as ações do passado e as
iniciativas do presente, um bom futuro depende de nossas respostas aos
problemas da sociedade. Nesse sentido, senhores, deputados e deputadas,
Senhor Presidente, hoje eu quero falar a respeito de uma obra pela qual eu
travei uma luta gigante contra a incompreensão, a ignorância e até mesmo
má-fé de alguns, que não acreditavam no tamanho dos benefícios dessa
obra. Eu estou falando, senhor presidente, de uma ponte de concreto sobre
o rio Flores entre os municípios de Porto Franco e Lajeado Novo, senhor
presidente, só mais um tempo. Destinei, senhor presidente, ao longo dos
meus mandatos, do meu último mandato, emendas durante dois anos
seguidos, mandei elaborar projeto básico, acompanhei engenheiro em
trabalho de campo, muitas idas e vindas à Secretaria de Infraestrutura do
estado, com o Secretário Clayton Noleto que sempre me recebeu muito
bem, até conseguir demonstrar para o nosso Governador Flávio Dino, que
se tratava de uma obra que vai beneficiar produtores e trabalhadores rurais
de pelo menos  quatro municípios da região, que é Porto Franco e Lajeado
Novo, São João do Paraíso e Estreito, na porta do nosso Maranhão do Sul.
Como diz Albert Camus: “em política, os meios é que devem justificar o
fim” e não o que diz o não “os fins justificam os meios”, que defende
Maquiavel e seus seguidores. Eu fico com Albert Camus, sem pestanejar,
meus amigos, porque acredito na boa política, mesmo sabendo e
reconhecendo que é um engodo, o infortúnio, as mentiras, as desonestidades
têm ganhado corpo na vida política. A minha luta política por essa ponte,
ela vem desde os anos de 2017/2018. Logo que assumi agora, esse mandato,
no dia 26 de junho deste ano de 2020, voltei lá para ver, in loco, como
andavam as obras desta ponte, o andamento da obra. Eu contei nesta luta,
claro, com o apoio do ex-deputado Deoclides Macedo, meu irmão, que é
um líder político daquela região que já tínhamos nas suas intenções antes,
a construção dessa ponte. Mas, graças a Deus, Deus é muito bom e quis
Deus e o destino que para mim como deputada estadual, principalmente
agora nesse momento com a sensibilidade do Governador Flávio Dino,
também com grande trabalho do secretário Clayton Noleto, essa ponte
está se tornando realidade. Registro aqui também a luta de uma amiga
minha, uma grande mulher, líder da região, lá de Lajeado Novo, a nossa
querida Ana Léia. Registro também, sempre o apoio do  meu esposo
Marco Aurélio, que sempre me acompanhou neste projeto, indo à Secretaria,
sempre acompanhando esse projeto junto comigo. E todo nosso grupo de
Lajeado Novo e Porto Franco que não medimos esforços na luta por essa
tão sonhada ponte sobre o Rio Flores, cuja inauguração se avizinha, em
nome de Jesus, nesses próximos dias. Agradeço, senhor Presidente, de
público, a sensibilidade do secretário Clayton Noleto  e da sua equipe que
não tem medido esforços técnicos, financeiros, para conclusão dessa obra
que muitos não acreditavam, infelizmente, muitos não acreditavam e torciam
contra essa obra. Quero aqui, de público, agradecer também ao nosso
secretário Clayton Noleto, apesar do momento difícil, essa obra é um
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motivo de alegria, de contentamento político para todos nós daquela região.
A obra está quase concluída, eu mesma vi isso, há pouco dias, ela está cerca
de 90 % feita, falta pouco para que nosso governador Flávio Dino e a
minha participação e a participação de todos nós possamos entregar para
aquela população. Essa é uma obra que gera riqueza e bem-estar para o
nosso povo, num momento difícil como este será um motivo de alegria
para todos nós. Por isso, eu digo viva ao Governador Flávio Dino e viva ao
povo do Maranhão e da região Tocantina! Um grande abraço.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Com a palavra a deputada Mical Damasceno,
por 5 minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem
revisão da oradora) - A Deus seja glória! Senhor Presidente, Senhores
Deputados, Senhoras Deputadas. Hoje, me pronuncio, mais uma vez, que
é um dia muito especial para todos nós, vianenses. Viana, a nossa cidade
querida que hoje completa 263 anos, Viana, meus amigos e minhas amigas,
maranhenses, está localizada na Baixada maranhense, mais conhecida como
Cidade dos Lagos, teve por muito tempo o título de Princesa da Baixada,
no qual nos empenharemos em recuperar esse título investindo em direitos
relativos à saúde, à assistência social, à educação, segurança e entre outros.
Eu quero deixar uma mensagem positiva e de valorização aos cidadãos
vianenses de que a luta continua, é árdua, sim, mas vamos seguir em frente
com o mesmo pensamento, eu quero dizer a todos os trabalhadores que
lutam todos os dias por uma cidade mais desenvolvida, não descansaremos
um só minuto enquanto não realizarmos o projeto que temos para Viana.
Eu não posso culpar a administração atual, mas Viana tem uma sequência
de pessoas que pegaram a administração e hoje quem conhece, quem já foi
esses dias, não digo agora nesse período de pandemia que há pouco tempo
foi em Viana, conhece a realidade como a deputada Daniella Tema, deputado
Yglésio e assim outros colegas deputados que veem a situação da nossa
cidade. Eu quero aqui pedir a Deus que, este ano, Viana vai ter uma
oportunidade de  mudança, de escolher o novo prefeito, espero em Deus
que Viana possa abrir a sua mente e todos os cidadãos vianenses possam
entender que Viana precisa de transformação. E é necessário na escolha do
seu candidato ver a sua vida pregressa, ter uma análise melhor para que
Viana  não possa sofrer, novamente. Eu quero pedir a Deus que toda a
maldição de Viana que, até agora, é o que a gente vê na sequência de vários
gestores que não têm dado certo possa agora em novembro, foi adiada a
eleição, possa Viana Deus abrir a mente desse povo para uma  nova gestão
que possa entrar nos trilhos de desenvolvimento. O povo de Viana hoje
está celebrando a vida, a esperança, a alegria, na mudança. Eu olho nos
olhos de cada vianense e sinto que vamos dar um passo real e concreto no
compromisso com  o povo. As necessidades dos vianenses não podem
esperar, e essa é a razão pela a qual estamos celebrando mais um aniversário
de Viana. Estamos empenhada, diuturnamente, para que nossa cidade
entre no trilho do desenvolvimento social, tendo em vista, sua urgente
necessidade de transformação. Eu agradeço a todos que confiam no nosso
projeto para mudar a condição de vida dos nossos cidadãos, acredito
profundamente na política como útil e necessária. Aqui, eu agradeço a
Deus, mais uma vez, e que Ele continue dando força e sabedoria para nos
conduzir neste objetivo. Eu quero deixar um forte abraço a cada família
vianense que já sofreu tanto para presenciar uma mudança, e quero dizer
que chegou a hora, vamos nessa, mês de novembro está aí, está bem perto,
e é a hora, essa é a hora de mudança. Existe um sentimento de esperança e
fé que nos une nessa caminhada. E antes de encerrar, senhor Presidente, eu
quero aqui cumprimentar que todas as vezes eu esqueço de cumprimentar
aqui os meus colegas deputados que estão por videoconferência: o deputado
Zito Rolim, deputado Edivaldo Holanda, meu querido irmão na fé, Deus
abençoe. Deputado Edson Araújo e deputado Wendell Lages, Deus abençoe
a cada um dos que estão distantes, mas estão acompanhando a Sessão.
Essas são as nossas palavras. Eu agradeço, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) – Bom dia, Senhor Presidente, Deputado Glalbert Cutrim, senhoras
e senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia, colegas que
estão aí acompanhando remotamente. Senhor Presidente, venho a esta
tribuna, não para responder qualquer fala de deputado, mas para falar com
o povo do Maranhão naquilo que o Governador Flávio Dino mais tem se
esforçado, numa das políticas que o Governo mais tem avançado, que é a
política da segurança pública. Praticamente metade, Deputado Glalbert
Cutrim, metade do efetivo da Polícia Militar do Maranhão, quem nomeou
foi o Governador Flávio Dino, fez um dos maiores concursos da Polícia
Militar do Maranhão, e jamais, o Governador Flávio Dino irá enganar
qualquer cidadão que se prestou a fazer o concurso, e falo isso livremente
de peito aberto porque converso diariamente com os candidatos que foram
aprovados no concurso da Polícia Militar e que fizeram praticamente
todas as etapas do concurso, mas falta o curso de nivelamento que dura 4
meses assistindo a aula, fazendo curso de tiro e que precisam obviamente
estar dentro de algum Centro de Formação para poder ir às ruas, nós não
podemos colocar ainda, esses candidatos para concluir o Curso de Formação
estar aptos a servir à Polícia Militar. Mas o Governador Flávio Dino e o
Governo do Maranhão já estava programado para fazer essa nomeação,
antes do início da pandemia, infelizmente, é impossível agora haver uma
convocação, Deputado que me antecedeu, sempre cobra e coloca, mas digo
que nós também estamos sempre atentos, dialogando com o Governo para
que a gente possa estabelecer aí as convocações e em breve esses candidatos
possam se tornar efetivamente policiais militares e entrar em exercício.
Não tenho dúvida nenhuma que todos serão convocados no prazo do
concurso, tanto que nós solicitamos ao governador Flávio Dino e ele,
obviamente, atendeu e iria já atender, já era algo planejado pelo governo do
Maranhão, a prorrogação do concurso público que tem o máximo de quatro
anos. Até meados de junho de 2022, o governo tem para nomear todos os
candidatos que foram classificados. Então, não tenho dúvida nenhuma que
o governador, que foi o governador que mais nomeou policial militar da
história do Maranhão, vai nomear os excedentes que estão aguardando a
sua nomeação. E nós também, o governo do Maranhão, obviamente, também
planeja fazer a nomeação, acompanhando, observando os recursos
financeiros que, infelizmente, estão em quedas bruscas por conta da
pandemia, isso é óbvio e notório, e a própria questão da pandemia. Assim
como os policiais civis também, inclusive, na semana retrasada, tive com
secretário Jefferson Portela, há uma previsão da nomeação destes candidatos
para o final ou para o próximo mês. Então, venho fazer essa fala, até para
poder fazer uma explanação mais daqui da tribuna, porque eu converso
com os candidatos quase que diariamente sempre que sou procurado nas
redes sociais e no grupo de WhatsApp. E com relação à segunda pauta, eu
quero colocar que o secretário Carlos Lula, primeiro maranhense a assumir
o CONASS, já está também trabalhando com relação à eficiência das
gestões de saúde em todo o Brasil no combate à pandemia. Teve uma
reunião importante com o ministro da Saúde para tratar da criação de uma
Câmara de Conciliação, a Câmara de Mediação com os órgãos de controle,
Tribunal de Contas da União, Controladoria-Geral da União, e que o
governo federal também se colocasse à disposição dos estados para
intermediar estas compras do exterior. Foi colocado um diplomata à
disposição do CONASS para que pudesse desenrolar os embaraços, seja
na entrega de equipamentos, seja também devolução de recursos, como
bem nós sabemos que, infelizmente, a primeira compra do Consórcio
Nordeste ainda não foi efetivada com o objeto que foi comprado. Mas
venho dizer que se houvesse qualquer má vontade, má gestão do secretário
de Saúde, ele não estaria propondo inclusive colocar todos os órgãos de
controle do país para que se crie essa câmara e acompanhe todas as compras
de todos os estados e averigue porque muitas vezes, por questões inerentes
à pandemia, muitas vezes pode haver uma falha ou outra. E quero aqui
salientar, que muito se usou a palavra em vários discursos aqui proferidos
pela oposição de superfaturamento. Veja só, Dr. Yglésio, V.Exa., que é
médico, é deputado, conhece bem a realidade. Aquilo que era preço normal
antes da pandemia, como uma caixa de luva, uma caixa de máscara, ela
passou imediatamente que custava dez reais, ser comercializada a cento e
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trinta, cento e cinquenta, porque não tinha mais em lugar nenhum do
mundo. E, obviamente, a questão da oferta e da procura, determina muitas
vezes o valor. O Governo do Maranhão foi um dos estados que comprou
respiradores mais baratos por quarenta e nove mil e quinhentos reais.
Sessenta e cinco unidades. Tínhamos uma ata de registro de preço e que o
governo federal confiscou. Mas o  Supremo Tribunal Federal mandou o
governo federal devolver. Não há como discriminar valores de itens e
equipamentos num momento de pandemia se está fora do preço ou se está
no preço, como os testes rápidos, muitos prefeitos, não só no Maranhão,
mas no Brasil inteiro, compraram testes rápidos a um valor de 220, 240,
200, e hoje a gente sabe que o preço é outro. Antigamente, a gente entrava
em uma farmácia e não tinha álcool em gel, hoje em dia as prateleiras são
abarrotadas de álcool em gel e o preço voltou à normalidade. Então é muito
complicado você usar a palavra superfaturamento, seria até leviano, muitas
vezes, para tentar incriminar algo que não existe com relação a um governo
sério que está trabalhando, diuturnamente, no combate à pandemia e com
resultados eficientes no combate à pandemia, não só na Grande Ilha, mas,
em todo interior do Estado do Maranhão,  como dezenas de unidades
inauguradas, como dezenas de respiradores colocados  à disposição da
população no Maranhão. Era isso, Senhor Presidente.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Pois não, deputada Valéria.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (Questão de
Ordem) – Senhor presidente, eu gostaria de registrar hoje o aniversário da
nossa querida Carolina, no sul do Maranhão, completa hoje 161 anos. Eu
quero aqui cumprimentar todos os nossos amigos e amigas carolinenses. É
uma cidade que na nossa região é o paraíso com as lindas cachoeiras
paradisíacas. Uma cidade muito hospitaleira de um povo humilde,
trabalhador, que compõe, vamos dizer, uma região que é muito abençoada
e querida por todos nós. Então, eu quero dar parabéns a toda nossa querida
Carolina e a todos os seus munícipes, que Deus abençoe e traga muita
prosperidade e bênçãos para essa cidade e todo seu povo. Obrigada, senhor
Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Feito o registro da Deputada Valéria. Nós vamos
votar primeiro, o item nº. 2 da pauta. Vamos inverter o 1º e o 2º Projeto...

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO – Senhor Presidente,
uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Ciro Neto.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (Questão de Ordem) –
Não foi disponibilizado ainda o Diário para os deputados, nós não sabemos
o que vai estar na pauta.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Vai ser disponibilizado agora no nosso grupo de
WhatsApp, deputado Ciro. E eu chamo para discutir o Projeto de Decreto
Legislativo nº 097/2020, oriundo parecer nº 416/2020, da Comissão Justiça
e Cidadania (lê). Para discutir, o deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, Senhoras
e Senhores Deputados, galeria, internautas, telespectadores que nos
acompanham por meio da TV Assembleia. Sentimos falta, nesse momento
de pandemia, nas nossas sessões presenciais, na galeria de imprensa, nossos

nobres jornalistas, aqui eu faço referência aos nossos nobres e grandes
jornalistas do estado do Maranhão, como Gilberto Léda, Luís Cardoso,
Jorge Aragão, Yuri Almeida, Linhares, Marcos D’Eça, grandes jornalistas
do Estado do Maranhão, e aí a gente comete até os deslizes de esquecer
alguns deles, temos ai Osvaldo Maia, Diego Emir, nós temos aí grandes
nomes da comunicação no Estado do Maranhão, jornalistas, blogueiros
que levam informação diariamente à população do Estado do Maranhão.
Então, sentimos falta na galeria de imprensa, a galeria, jornalistas, na
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, eu
ocupo a tribuna, mais uma vez, na manhã desta quarta-feira, dia 08, para
tratar do Projeto Decreto Legislativo nº 097/2020, oriundo do Parecer da
Comissão de Constituição, Justiça que (lê). Nós já aprovamos aqui nesta
Casa projetos de decreto legislativo de vários municípios e inicialmente
com o Governo do Estado do Maranhão, nós aprovamos decreto no
Estado do Maranhão e reconhecendo o momento de pandemia, o momento
que vivemos como calamidade pública, começamos com o Estado do
Maranhão, calamidade pública no Estado do Maranhão e a partir daí
vários outros municípios, a exemplo de São Luís, a exemplo de São José de
Ribamar, muitos outros municípios no interior do Estado. E aqui, na
manhã de hoje, mais um município solicitando a decretação, o
reconhecimento do Estado de calamidade pública. Desde o primeiro
momento, quando nós aprovamos calamidade pública para o Estado do
Maranhão e de todos os outros municípios, eu sempre deixei bem claro
nosso posicionamento,  que nós estamos aprovando o reconhecimento de
calamidade pública, do Governo do Estado e dos municípios, mas nós
vamos fiscalizar, nós vamos cobrar a aplicação do dinheiro público, nós
não podemos permitir que nesse momento de pandemia, que as pessoas
estejam se beneficiando, se locupletando do dinheiro público, mamando
nas tetas do Governo, se beneficiando do dinheiro do governo federal, se
beneficiando de um dinheiro que a princípio vem de forma fácil, as torneiras
estão abertas e o governo do Estado, os prefeitos recebem o dinheiro e que,
em alguns casos, é notório, é perceptível o desvio do dinheiro público, por
quê? Se esconde atrás da calamidade pública, faz compras com dispensa
de licitação e acham que não vai ser investigado? Pelo contrário, todo
recurso do governo federal para o combate à covid será fiscalizado. Nós
estamos fiscalizando, nós estamos cobrando para que o Ministério Público
fiscalize, para que o Ministério Público Federal fiscalize, para que a Polícia
Federal fiscalize, para que todos os órgãos de fiscalização e controle possam
ter o controle desse dinheiro, a fiscalização desse dinheiro. Este dinheiro
para o combate da covid, não é para comprar Hilux, não é para comprar
SW4, não é para comprar carro novo, não é para comprar fazenda, não é
para comprar cabeça de gado, não é para comprar apartamento na Península.
Então, alguns que estão se locupletando do dinheiro público, estão se
beneficiando do dinheiro público, que estão aproveitando para enricar, no
momento de miséria, no momento de dificuldade, no momento de pandemia,
podem ter certeza que o diabo tem um lugar bem reservado para essas
pessoas que estão tirando o dinheiro público do combate à Covid, para se
locupletar, para se beneficiar. Seja de que forma for, com compras
superfaturadas, com compras direcionadas, o desvio do dinheiro público,
o dinheiro público indo para o ralo, e temos acompanhado operações da
Polícia Federal, por todo o Brasil, foi assim em Santa Catarina, desvio de
recursos públicos na compra de máscaras, desvio de  recurso público na
compra de testes, desvio de recurso público na compra de respiradores,
quatro secretários caíram e foi aberta uma CPI, no estado de Santa Catarina
e também está sendo investigado pela Polícia Federal. No Estado do Rio
de Janeiro, dois secretários caíram, a solicitação do pedido de impeachment
do Governador foi aprovada pela Assembleia Legislativa, e operações
também na Polícia Federal. No Estado do Pará, o Secretário caiu, o governo
do Estado está sendo investigado, também pela compra superfaturada de
respiradores. No Estado do Amazonas,  operação da Polícia Federal, a
Secretária de Saúde do Estado foi presa, e investigação também da Polícia
Federal. Nós tivemos a presença da Polícia Federal no Estado do Maranhão,
na capital do Estado, compra superfaturada de máscaras, desvio do dinheiro
público, uma operação da Polícia Federal, inicialmente, na Prefeitura de
São Luís, nas compras da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Luís,
mas o mais grave, que acreditamos que vamos ter outras investigações da



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                 QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020 13
Polícia Federal, inclusive podendo chegar ao governo do Estado. Porque as
empresas investigadas na operação da Polícia Federal, na Prefeitura de São
Luis têm empresas com fortes ligações, com compras, licitações, dispensa
de licitações com o governo do Estado do Maranhão e em várias secretarias.
Então, eu acredito, eu, em particular, não tenho informação nenhuma, mas
eu acredito que pelo trabalho sério realizado pelo Ministério Público
Estadual, pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, acredito
que nós teremos mais operações da Polícia Federal e operações nos
municípios, inclusive no governo do Estado. É inadmissível que todo esse
recurso destinado pelo governo federal ao governo do Estado, não tenha a
devida fiscalização, a devida cobrança e nós vamos cobrar a aplicação de
cada centavo, cada centavo destinado ao combate do coronavirus, da covid,
nós faremos a fiscalização permanente, em todos os municípios e no
governo do Estado do Maranhão. Para isso que nós fomos eleitos, para
legislar e fiscalizar a aplicação do dinheiro público, e nesse momento de
pandemia, aumentam as nossas responsabilidades. Ela é potencializada,
prova disso que nós saímos do aconchego do nosso lar, saímos do nosso
dia a dia, saímos do isolamento, saímos da quarentena, para continuar
numa fiscalização permanente. Fiscalizamos UPAs e hospitais, tomamos
todos os cuidados e demos atenção à população do Estado do Maranhão.
Nós demos atenção àquelas pessoas que procuraram uma UPA, que
procuraram um hospital em busca de atendimento, em busca de um
atendimento adequado e muitos tiveram que voltar para casa, muitos não
foram atendidos, muitos não fizeram testes. Os testes estavam guardados,
inicialmente, somente depois da nossa denúncia, é que o governo do Estado
começou a aplicar os testes, realizar os testes. Mas nós perguntamos onde
estão todos os insumos, todos os materiais destinados pelo governo federal?
São quase trezentos mil cloroquinas; são mais de um milhão e duzentas
máscaras; são mais de quinze mil litros de álcool em gel. Então, muitos
insumos, muitos materiais destinados ao governo do Estado e nós temos
feito uma fiscalização permanente. Somente após a nossa denúncia, é que
começaram a distribuir os testes, mas ainda de forma acanhada. Para cada
município do interior do Estado, foram entregues quatro caixas, cada caixa
com vinte e cinco respiradores, com vinte e cinco testes, totalizando cem
testes para cada município. Foi uma entrega inicialmente acanhada,
pequena, mas só foi possível graças à denúncia, graças à fiscalização como
temos feito com os respiradores. Então, para concluir, nós fomos eleitos
para legislar e para fiscalizar a aplicação do dinheiro público e temos
fiscalizado a aplicação do dinheiro público no combate à covid. Então,
hoje, mais um município solicita reconhecimento de calamidade pública e
tem que ter fiscalização dos vereadores, nas Câmaras Municipais e nós,
deputados estaduais, também temos que fiscalizar a aplicação o dinheiro
público. Não podemos permitir que algumas pessoas, que alguns prefeitos
se locupletem, se beneficiem do dinheiro público, que fiquem mamando
nas tetas do governo e da prefeitura para se beneficiar ou para usar na
campanha eleitoral de 2020. Vereadores, deputados, todos nós temos que
estar atentos, mas principalmente a população. A população tem que
fazer o controle social, a população também tem que fiscalizar; fiscalizar
os gastos do seu município e cobrar explicação e se não tiver as informações
que leve a denúncia ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do
Estado, à Polícia Federal, que são os órgãos de fiscalização e controle.
Deputado Yglésio fez algumas investigações, algumas denúncias, deputado
Wellington fez algumas investigações. Mas, deputado Yglésio, as nossas
limitações parlamentares, elas vão até a denúncia formalizada, uma
representação nos órgãos de fiscalização e controle. Então, nós formalizamos
e a partir daí os órgãos de fiscalização e controle, inclusive o Tribunal de
Contas, que é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa, para que possa
investigar, fiscalizar a aplicação do dinheiro. Senhoras e senhores, era o
que tinha para momento, meu voto é favorável, mas eu precisava mais uma
vez deixar bem claro o nosso posicionamento com relação ao
reconhecimento de calamidade pública de vários municípios e que o dinheiro
tem que ser realmente aplicado na saúde pública do estado do Maranhão.
Concluindo, senhor presidente, nós não podemos permitir que, após a
pandemia, o que sobre para população do Maranhão seja sofrimento, a
dor e o luto de quem perdeu seus entes queridos, no mínimo, pós-pandemia,
nós temos que ter uma saúde pública de qualidade no Estado do Maranhão

e nas prefeituras do Estado do Maranhão, porque esse dinheiro tem que
ser verdadeiramente empregado para melhorar a saúde pública do nosso
estado e dos nossos municípios. E isso vale para todos inclusive para São
Luís com essa investigação da Polícia Federal e acreditamos que ocorrerão
outros desdobramentos por conta...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Wellington, por gentileza, já extrapolou
três minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, concluir, que Deus abençoe a todos!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Votação Projeto Decreto Legislativo nº 097/
2020. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, o
segundo item da pauta que queria verificação de quórum que, na verdade,
é o primeiro por uma questão de necessidade no qual nós concordamos
também, o qual oposição faz obstrução ao tempo que pede verificação de
quórum, por parte de V.Exa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Peço que zere o painel para os deputados que
desejam confirmar as presenças.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Reafirmo,
Presidente, que o Bloco de Oposição está em obstrução, PV, PMDB.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Peço aos deputados que estão de forma virtual,
deputado Zito, deputado Edson Araújo, deputado Edivaldo, que confirmem
a presença com... ok, obrigado, deputado Edivaldo, deputado Zito e deputado
Edson.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – Só uma Questão de Ordem. É claro que não estou questionando
e nem vou questionar a legitimidade de nenhum parlamentar obstruir a
votação, mas, infelizmente, o projeto principal que estaria na pauta aí, é
para beneficiar os condutores de transporte complementar, os transportes
alternativos, mas a Oposição acha que não é relevante, infelizmente, vamos
deixar para próxima semana, e, infelizmente, os condutores de transporte
alternativo, vão ter, não vão ter ainda o benefício da redução naquele
projeto de Lei , que nós já alteramos, já votamos, aprovamos, o Governo
enviou uma mensagem aqui alterando a redução das multas, e é isso que
nós estamos deixando de votar aqui, prejudicando toda uma categoria, mas
cada dia com a sua agonia, não é Deputado César Pires? Vamos deixar para
a próxima semana e os condutores ficam prejudicados mais uma semana.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (pela Ordem) – Pela
Ordem, Presidente, eu respeito a opinião de Vossa Excelência, inclusive eu
tenho uma emenda, reduzindo ainda mais, e também botando mais elástico
o plano de pagamento, entretanto, eu estou pedindo respeito regimental,
se não tem quórum, não tem como votar, nós não podemos assaltar o
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Regimento, como alguns querem, não podemos fazer isso, a Casa se diminui
cada vez mais se nós não respeitarmos o Regimento, único instrumento
que nós temos aqui que rege todo os nossos procedimentos, e eu quero só
respeito a eles, só isso, mais nada, nada diferente disso, se alguém achar
que o Regimento não é importante, vamos mudar, aí eu concordo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Por falta de Quórum Regimental, não iremos
votar esse projeto de Lei nº 230/2020, fica para a próxima sessão, na
próxima terça-feira, temos um requerimento, de autoria do Deputado
Arnaldo Melo, eu queria chamar aqui a Deputada Dr.ª Cleide, para que
possamos votar, que é deliberação da Mesa, e a Deputada Dr.ª Daniella
Tema.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, só Questão de Ordem, rapidinho, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Presidente, é na mesma linha do deputado César
Pires, inclusive, eu não faço parte da CCJ, mas comungo do mesmo
pensamento do Deputado César Pires, com relação à emenda apresentada
pelo Deputado César Pires, para que possa ser reduzido mais ainda, essas
multas, para os operadores de transporte coletivo e o posicionamento do
Deputado Rafael Leitoa, todas as vezes, às vezes, tenta atacar a Oposição,
mas só deixar bem claro que nós respeitamos o posicionamento do
Deputado Rafael Leitoa, mesmo não concordando, mas que ele tem todo
o direito de defender o pensamento dele e nós defendemos a possibilidade
dele defender o posicionamento dele, mesmo não concordando. Mas só
ratificando o nosso posicionamento, nós não somos contra o projeto, nós
inclusive, fizemos gerência para que o projeto tivesse uma redução ainda
maior do que foi proposto pelo Governo do Estado. Então, a nossa luta
permanente em defesa dos operadores de transporte coletivo, que foi
muito bem salientado pelo Deputado César Pires.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Requerimento nº 234/2020, de autoria do
Deputado Arnaldo Melo (lê). Como vota a Deputada Dra. Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – Pelo Deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Como vota a Deputada Daniella Tema?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DANIELLA TEMA – Pelo Deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deferido.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

Resumo da Ata da Vigésima Quinta Sessão Ordinária de
Segunda Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
sete de julho de dois mil e vinte.

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Cleide Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Antônio

Pereira.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael Leitoa.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston,
Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema,
Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena
Duailibe, Fábio Macedo, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares,
Marcos Caldas, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Paulo Neto, Rafael
Leitoa, Rigo Teles, Roberto Costa, Valéria Macedo e Wellington do Curso.
Conectados remotamente os (as) Senhores (as) Deputados (as): Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Wendell Lages e Zito Rolim. Ausentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Doutor Leonardo
Sá, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Felipe dos Pneus, Othelino
Neto, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios, Rildo
Amaral, Vinícius Louro e Zé Inácio Lula. O Presidente declarou aberta a
Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da
Sessão anterior e do Expediente que foi encaminhado à publicação. Em
seguida, concedeu a palavra aos (as) Deputados (as): Daniela Tema, Marcos
Caldas, Mical Damasceno, Doutora Helena Duailibe, César Pires e
Wellington do Curso. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, submetendo à
deliberação do Plenário o Projeto de Lei nº 230/2020, de autoria do Poder
Executivo, quando foi constatado que não existia “quórum” regimental
para apreciar o Projeto, que ficou incluído na Ordem do Dia da Próxima
Sessão Ordinária. Em seguida, foi submetido à deliberação da Mesa, que
deferiu o Requerimento n° 223/2020, de autoria da Deputada Andréia
Martins Rezende, a qual solicita que, após deliberação da Mesa, seja
justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 30 de
junho e 01 de julho do corrente ano, conforme atestado médico. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente encerrou a presente Sessão, determinando
que fosse lavrado o Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São
Luís, 08 de julho de 2020.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 097/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 593/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de São Vicente
Férrer.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela Prefeita
do Município de São Vicente Férrer, em todo território do Município, nos
termos do Decreto Municipal nº 52, de 10 de junho de 2020, que Reitera
o Estado de Calamidade Pública em Saúde no Município de São Vicente
Férrer e dispõe sobre medidas de enfrentamento à pandemia provocada
pelo novo coronavírus (COVID-19).

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 08 de julho de 2020. Deputado
GLALBERT CUTRIM - Presidente, em exercício. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária.
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COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE

PARECER Nº 001/2020

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 231/2020, de autoria do

Poder Executivo, que Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção
social no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) ao Fundo das
Nações Unidas para a Infância – UNICEF, nos termos do art. 26, da Lei
Complementar Federal nº 101/2000, para implantação do Programa de
País 2017-2021, relacionado a politicas especializadas para crianças e
adolescentes excluídos, políticas sociais de qualidade para crianças e
adolescentes vulneráveis; prevenção e resposta às formas de extrema
violência; engajamento e participação do cidadão.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto distribuído à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer, tendo
a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da matéria (Parecer
nº 407/2020). Posteriormente, a proposição de lei veio a esta Comissão
Técnica Permanente para análise meritória.

Esclarece a Mensagem Governamental que, intenta-se com a
presente medida executar termo de cooperação técnica que dará suporte ao
Programa País do UNICEF no Brasil, que incluem ações de fortalecimento
institucional, capacitação, acompanhamento técnico, comunicação e
mobilização social de gestores e equipes técnicas estaduais e municipais,
prefeitos, conselheiros de direitos e tutelares, adolescentes e jovens,
organizações não governamentais, organizações comunitárias e outros
coletivos e lideranças sociais.

O Programa de que trata o presente Projeto de Lei, tem por base
os seguintes componentes: políticas especializadas para crianças e
adolescentes excluídos; políticas sociais de qualidade para crianças e
adolescentes vulneráveis; prevenção e resposta às formas de extrema
violência; engajamento e participação do cidadão.

Agora, a propositura está sob análise desta Comissão de
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle e cabe-nos, na qualidade de
relator designado apreciá-la, nos termos do art. 30, inciso II, alínea “c”, que
compete à referida Comissão se manifestar sobre mérito financeiro da
proposição.

Por oportuno, a análise de mérito se resume na conveniência e
oportunidade da matéria tratada na proposição de lei, ou seja, se a Lei é o
meio adequado para atingir o objetivo almejado e se possui relevância e
interesse público.

Como podemos observar, a aplicabilidade da medida, está de
conformidade com a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que
consideram-se subvenções sociais, as que se destinam a instituições públicas
ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa,
cuja a concessão deverá observar os requisitos constantes do art. 26, da Lei
Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que prevê a
necessidade de autorização por Lei específica, bem como atendimento às
condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e previsão no
Orçamento ou em seus créditos adicionais.

Em virtude dessas considerações, o Projeto de Lei deve prosperar
em sede de análise de mérito, no âmbito desta Comissão, visto que cumpre
os requisitos acima mencionados (infraconstitucionais).

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 231/2020, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e
oportunidade, bem como satisfeita a adequação financeira e orçamentária
da proposição.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças,

Fiscalização e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei nº
231/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 08 de julho de 2020.
Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                          Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Ariston Sousa
Deputado César Pires



QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020                                                                                        DIÁRIO DA ASSEMBLEIA16

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 327/2020

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO  MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e com base na
Lei nº 8.010 de 28 de novembro de 2003, que assegurou aos pensionistas
parlamentares e dependentes legais do extinto Fundo de Previdência
Parlamentar do Estado do Maranhão, os direitos adquiridos  durante a
vigência do Fundo e tendo em vista o que consta do Processo nº 1484/
2020-AL.,

R E S O L V E:
 Art.1º - CONCEDER Pensão ao cônjuge sobrevivente,

MARIA ALICE FERNANDES COUTINHO, por morte do ex-
Deputado CELSO DA CONCEIÇÃO COUTINHO, no valor de R$
14.906,96 (quatorze mil, novecentos e seis reais e noventa e seis
centavos) na forma da redação havida do Art. 1º da Lei nº 8.010 de 28
de novembro de 2003;

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos financeiros a partir do dia 02 de maio do ano em curso.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 07 de julho

de 2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada
CLEIDE COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 328/2020

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO  MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e com base na
Resolução Legislativa nº 30 de 18 de maio de 1959 e alteração prevista
na Resolução nº 18 de 1º de novembro de 1973 e tendo em vista o que
consta do Processo nº 1667/2020-AL.,

R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER Pensão mensal vitalícia a AURICILENE

PINHEIRO E SILVA, viúva do ex-Deputado JOSÉ GENTIL ROSA,
falecido durante a vigência do mandato Parlamentar, no valor de R$
12.661,12 (doze mil, seiscentos e sessenta e um reais e doze centavos)
com fundamento no Art. 1º da Resolução Legislativa nº 30/1959 e na
forma do que determina o Art. 1º do Decreto Legislativo nº 461/2014.

Parágrafo Único - A Pensão concedida será devida enquanto a
beneficiária mantiver o atual estado civil.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo os seus efeitos financeiros a partir do dia 15 de junho do
ano em curso.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 07 de julho

de 2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada
CLEIDE COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 329/2020

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO  MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e com base na
Lei nº 8.010 de 28 de novembro de 2003, que assegurou aos pensionistas
parlamentares e dependentes legais do extinto Fundo de Previdência
Parlamentar do Estado do Maranhão, os direitos adquiridos  durante a
vigência do Fundo e tendo em vista o que consta do Processo nº 1669/
2020-AL.,

R E S O L V E:

  Art.1º - CONCEDER Pensão ao cônjuge sobrevivente,
AURICILENE PINHEIRO E SILVA, por morte do ex-Deputado JOSÉ

GENTIL ROSA, no valor de R$ 7.453,48 (sete mil, quatrocentos e
cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos) na forma da redação
havida do Art. 1º da Lei nº 8.010 de 28 de novembro de 2003;

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos financeiros a partir do dia 15 de junho do ano em curso.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 07 de julho

de 2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada
CLEIDE COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 330/2020

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO  MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e com base na
Lei nº 8.010 de 28 de novembro de 2003, que assegurou aos pensionistas
parlamentares e dependentes legais do extinto Fundo de Previdência
Parlamentar do Estado do Maranhão, os direitos adquiridos  durante a
vigência do Fundo e tendo em vista o que consta do Processo nº 1618/
2020-AL.,

R E S O L V E:

  Art.1º - CONCEDER Pensão ao cônjuge sobrevivente, TAUGI
MEDEIROS DO LAGO, por morte do ex-Deputado JURANDIR
FERRO DO LAGO, no valor de R$ 14.906,96 (quatorze mil,
novecentos e seis reais e noventa e seis centavos) na forma da redação
havida do Art. 1º da Lei nº 8.010 de 28 de novembro de 2003;

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos financeiros a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 09 de julho

de 2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada
CLEIDE COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício

P O R T A R I A   Nº 346/2020

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no
Memorando nº 251/2020-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores LEANDRO AIRES LIMA,
matrícula nº 1648153 e MARCIO BARBOSA PRAZERES, matrícula
nº 1617414, ambos lotados na Diretoria de Administração, para atuarem,
respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto, do Contrato nº 010/
2020, firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
e a empresa Sucesso Comercio e Serviços Eireli, cujo objeto versa
sobre o fornecimento de material de limpeza e higienização (álcool em
gel 70%, sabonete líquido e dispenser), para atender as necessidades
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, conforme determina
o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei
8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 06
de julho de 2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente.
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P O R T A R I A   Nº 347/2020

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o que consta do Processo nº 1535/2020-AL.,

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor MARCO ANTONIO SANTOS
MACHADO, matrícula nº 1388677, para responder pela Função de
Chefe do Núcleo de Protocolo e Portaria, deste Poder, durante o
afastamento legal e temporário do titular, no mês de julho do ano em
curso.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 08
de julho de 2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEXTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO GERC-AC PPEF 574361/2014-AL PARTES:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e
EMPRESA EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A. CLÁUSULA PRIMEIRA: DA VIGÊNCIA- Prorroga-
se o presente contrato em 12 (doze) meses, com início em  18 de junho
de 2020 e término em 18 de junho de 2021. Paragráfo único-DA
CONDIÇÃO RESOLUTIVA- Com o encerramento  dos trâmites e
assinatura do instrumento legal para contratação deste mesmo objeto,
fica este contrato automaticamente extinto, sem prejuízo de eventuais
indenizações. CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR- O valor total
do contrato fica mantido em R$ 1.782.000,00 (um milhão, setecentos
e oitenta e dois mil reais). CLAUSULA TERCEIRA: 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: 33.90.39.43 – Serviços de energia
elétrica; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011 - Atuação
Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO); Fonte de
Recurso: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários – Tesouro 0101000000;
Histórico: Objeto: Despesas com serviços de fornecimento de energia
elétrica. Contrato com inclusão de Cláusula Resolutiva. NOTA DE
EMPENHO: Foi emitida à conta da Dotação Orçamentária acima
especificada, Nota de Empenho n.º 2020NE001123, de 16/06/2020,
no valor de R$ 311.730,73 (trezentos e onze mil, setecentos e trinta
reais e setenta e três centavos). BASE LEGAL:  Art. 57, § 4º da Lei nº
8.666/93 e Processo Administrativo nº 1403/2020-AL. DATA DA
ASSINATURA: 16/06/2020. ASSINATURA:  CONTRATANTE -
Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino Nova Alves
Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
e CONTRATADA - EQUATORIAL MARANHÃO
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.., CNPJ nº 06.272.793/0001-
84. São Luís–MA, 09 de julho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo -
Procurador – Geral

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEXTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N.º 05/2015. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA TICKET
SOLUÇÕES HDFGT S.A.. CLÁUSULA PRIMEIRA: DA
VIGÊNCIA- Prorroga-se o presente contrato em 12 (doze) meses,

com início em  16 de julho de 2020 e término em 16 de julho de
2021.CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR- O valor total do contrato,
até o seu término previsto para julho de 2021, fica mantido em R$
1.100.352,06 (um milhão, cem mil, trezentos e cinquenta e dois reais e
seis centavos), ficando excluída a taxa de administração. CLÁUSULA
TERCEIRA: DA CONDIÇÃO RESOLUTIVA- Com o encerramento
do processo licitatório (Processo 1570/2020), para contratação do
mesmo objeto, fica este contrato automaticamente extinto, sem prejuízo
de eventuais indenizações. CLAUSULA QUARTA: 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: 33.90.39.82 – Gerenciamento de
Frota: Combustível, Serviços e Peças; Ação: 4628 – Atuação Legislativa;
Subação: 000011 - Atuação Legislativa no Estado do Maranhão
(MANUTENÇÃO); Fonte de Recurso: 0.1.01.000000 – Recursos
Ordinários – Tesouro 0101000000; Histórico: Prorrogação Excepcional
do contrato 05/2015 para serviços de gerenciamento de frota de veículos
com fornecimento de combustíveis, lubrificantes e produtos afins.
NOTA DE EMPENHO: Foi emitida à conta da Dotação Orçamentária
acima especificada, Nota de Empenho n.º 2020NE001214, de 01/07/
2020, no valor de R$ 379.850,74 (trezentos e setenta e nove mil,
oitocentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos). BASE LEGAL:
Art. 57, § 4º da Lei nº 8.666/93 e Processo Administrativo nº 1436/
2020-AL. DATA DA ASSINATURA: 02/07/2020. ASSINATURA:
CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado
Othelino Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão e CONTRATADA - EMPRESA TICKET
SOLUÇÕES HDFGT S.A., CNPJ nº 03.506.307/0001-57. São Luís–
MA, 09 de julho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador –
Geral
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