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ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA - DIA 15 DE JULHO DE 2020

I - PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – (ART. 3° DA R. L. 1032/2020)

01. PROJETO DE LEI N° 148/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE GARANTE AOS
CONSUMIDORES O DIREITO DE LIVRE ESCOLHA DA OFICINA
AO ACIONAR SUA SEGURADORA EM CASO DE SINISTRO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORAVEIS DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA -
RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES E DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS – RELATORA
DEPUTADA DR. HELENA DUAILIBE.

02. PROJETO DE LEI N° 259/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE OBRIGA BARES E
RESTAURANTES, CASAS NOTURNAS, E ESTABELECIMENTOS
CONGÊNERES A ADOTAR MEDIDAS DE AUXÍLIO À MULHER
QUE SE SINTA EM SITUAÇÃO DE RISCO/VULNERABILIDADE.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO WENDELL LAGES.

03. PROJETO DE LEI N° 504/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI O DIA
ESTADUAL DA CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE ÀS FAKE
NEWS – DISSEMINAÇÃO DE NOTÍCIAS FALSAS. COM PARECER
FAVORÁVEL DE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

II - PROJETOS DE LEI  EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. N°s 230 E 214/

2020)

04. PROJETO DE LEI N° 171/2020, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRª. HELENA DUAILIBE, QUE SUSPENDE A
COBRANÇA DE TAXAS PARA SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE
TAXÍMETROS PELO INSTITUTO DE METROLOGIA E
QUALIDADE INDUSTRIAL DO MARANHÃO, NA FORMA QUE
ESPECIFICA. DEPENDE DE PARECER FAVORÁVEL DAS
COMISSÕES TÉCNICAS.

05. PROJETO DE LEI N° 245/2020, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRª. HELENA DUAILIBE, QUE DISPÕE SOBRE O
INCENTIVO PARA APRESENTAÇÃO DE BRINCADEIRAS DO
PERÍODO JUNINO NA FORMA QUE ESPECIFICA. DEPENDE DE
PARECER DAS COMISSÕES TÉCNICAS.

III - EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

06. PROJETO DE LEI Nº 319/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, QUE INSTITUI O DIA ESTADUAL DO
FRENTISTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.
TRANSFERIDO DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR (DA SESSÃO
ORDINÁRIA D0 DIA 17.03.2020 E 14.07.2020).

07. PROJETO DE LEI Nº 390/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, QUE INSTITUI O DIA ESTADUAL DO
PASTOR EVANGÉLICO. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. -
RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES. TRANSFERIDO
DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR (DA SESSÃO ORDINÁRIA
DO DIA 17.03.2020 E 14.07.2020).

08. PROJETO DE LEI Nº 338/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, QUE INSTITUI A SEMANA ESTADUAL

DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS, NO ÂMBITO DO ESTADO DO
MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA, CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO WENDELL LAGES

IV - REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

09. REQUERIMENTO Nº 240/2020, DE AUTORIA DA
DEPUTADO MARCOS CALDAS, SOLICITA QUE, SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO PREFEITO E AO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO, EXTENSIVO
À SUA POPULAÇÃO, SEUS CONTERRÂNEOS,
PARABENIZANDO-OS PELA PASSAGEM DO CENTÉSIMO
QUINQUAGÉSIMO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DAQUELA
CIDADE CENTENÁRIA DO BAIXO PARNAÍBA, TERRAS DOS
MUYPURÁS NASCIDA DA MISCIGENAÇÃO DO NEGRO,
BRANCO E ÍNDIO, ALICERÇADA EM IDEALISMO E BRAVURA,
CARACTERÍSTICAS DEIXADAS COMO HERANÇA AO POVO
BREJENSE, ELEVADA A CATEGORIA DE CIDADE EM 11 DE
JULHO DE 1870, PELA LEI PROVINCIAL N° 899.

V - REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DA MESA

10. REQUERIMENTO Nº 241/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, SOLICITA QUE, SEJAM
JUSTIFICADAS SUAS AUSÊNCIAS DAS SESSÕES PLENÁRIAS
DOS DIAS 23, 24 E 30 DE JUNHO E 01, 07, 08 DE JULHO. DO
CORRENTE ANO, POR ESTAR PARTICIPANDO DE AGENDA
EXTERNA, REPRESENTANDO ESTE PODER.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Felipe dos

Pneus.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para fazer a leitura da Ata
da sessão anterior e do texto bíblico.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO (lê texto bíblico e Ata) – Ata lida, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO

– Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– 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 261 /2020

Cria diretrizes para o Auxílio Emergencial destinado
às Pequenas Empresas, Microempresas,
Microempreendedores Individuais e Instituições
Filantrópicas, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art.1º. Ficam estabelecidas diretrizes do Auxilio Emergencial
destinado as Pequenas, Microempresas, Microempreendedores Individuais
e Instituições Filantrópicas, durante a vigência do Estado de Calamidade
Pública decorrente da COVID-19, no Estado do Maranhão.

 Art.2º. Durante o período que trata o caput desta Lei, as Pequenas
Empresas, Microempresas, Microempreendedores Individuais e
Instituições Filantrópicas farão jus ao Auxilio Emergencial.

Parágrafo Único: O valor do Auxilio Emergencial, a ser estabelecido
conforme conveniência e disponibilidade do Estado ou das
Municipalidades, deverá ser de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) para
Microempresas e Microempreendedores Individuais; e R$ 10.000,00 (Dez
mil reais) para Pequenas Empresas e Instituições Filantrópicas.

Art.3°. Terão direito ao Auxilio Emergencial previsto nesta Lei os
regularmente inscritos e cadastrados nos órgãos reguladores responsáveis,
especialmente o ente federativo.

§1°. 0 Poder Executivo poderá adotar medidas regulamentadoras
necessárias para, enquanto perdurar o período estabelecido no caput desta
Lei, garantir o recebimento de maneira célere pelos beneficiários abrangidos.

§2°. As pessoas jurídicas beneficiárias do auxilio emergencial não
poderão demitir seus funcionários, durante o período que trata o caput
desta Lei.

Art.4º . 0 Poder Executivo regulamentará a presente Lei, de acordo
com a sua disponibilidade financeira.

Art.5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Wellington do Curso
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto em análise visa garantir apoio aos empresários
maranhenses, estabelecendo a possibilidade de implementação, por parte
do Governo do Estado, do auxílio emergencial para a categoria. O maranhão
enfrenta, neste delicado momento, uma de suas piores crises sanitárias e
econômicas. 0 Estado encontra-se em situação de calamidade pública, e
todo o auxílio legislativo que possa ser prestado aos cidadãos é válido. A
garantia da manutenção da renda das residências maranhenses precisa ser
reforçada. A Constituição Federal, diploma legislativo que rege nosso
ordenamento jurídico, estabelece, em seu artigo 24, que é competência
legislativa do parlamentar estadual proteger os consumidores e seus direitos.

Art.24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
(—) V - produção e consumo;

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;

Diante disso, tendo em consideração que em momentos de crise a
fragilidade e a hipossuficiência dos empreendedores são expostas, torna-
se urgentemente necessária a apresentação das medidas normativas previstas
por esta proposição. Ante o exposto, solicito aos meus nobres pares a
aprovação deste projeto e sua transformação em lei.

PROJETO DE LEI Nº 264 / 2020

ESTABELECE A DOAÇÃO DE CELULARES,
SMARTPHONES, TABLETS E NOTEBOOKS
APREENDIDOS PELAS POLÍCIAS CIVIL E
MILITAR DO ESTADO A REDE PÚBLICA DE
ENSINO.

Art. 1º - Comprovado o interesse público na utilização de celulares,
smartphones, tablets e notebooks apreendidos em ações policiais no Estado
do Maranhão e que não constituam mais prova imprescindível à persecução
penal poderão ser doados ou ter a transferência definitiva da propriedade
cedida às instituições de ensino públicas estaduais, através de requerimento
da parte interessada.

Parágrafo único - O requerimento, que deverá ser realizado pelo
diretor da instituição de ensino pública do Estado do Maranhão, deverá
ser endereçado à Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, responsável pelo depósito judicial de bens, e conter
a exposição fundamentada do pedido.

Art. 2º - Após o deferimento do pedido de doação do bem, a
instituição de ensino para o qual foi destinado procederá a sua identificação
para efeito de controle, ficando a manutenção e fiscalização de uso sob sua
responsabilidade.

Art. 3º - As instituições de ensino públicas maranhenses terão
prioridade sobre a doação de celulares, smartphones, tablets e notebooks,
mas não havendo requisição de diretores das instituições de ensino e
demonstrado o interesse público, o juiz poderá proceder a doação ou
transferência definitivamente do bem para os demais órgãos públicos do
Estado do Maranhão, caso haja requerimento destes.

Art. 4º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PROS

JUSTIFICATIVA

O projeto de lei ora enviado para apreciação desta Casa, dispõe
sobre estabelece a doação de celulares, smartphones, tablets e notebooks
apreendidos pelas Polícias Civil e Militar do Estado do Maranhão à rede
pública de ensino maranhense.

O objetivo deste projeto de lei é regulamentar a matéria, oferecendo
às instituições de ensino públicas do Maranhão, subsídio material para o
exercício de suas atribuições, ao mesmo tempo em que conferiria uma
destinação útil a inúmero celulares, smartphones, tablets e notebooks
apreendidos. O princípio do interesse público vindica finalidade e serventia
a esses bens que, por sua própria natureza, deterioram-se sem uso. Nada
mais razoável que estejam à disposição das instituições de ensino públicas
e, como tal, sejam utilizados em finalidades sociais do Estado.

No que se refere à constitucionalidade da proposição, tem-se que
a disposição considera o trânsito em julgado da manifestação judicial que
determinou o perdimento de bens para que os dirigentes das forças de
segurança pública possam fazer a requisição, respeitando, assim, o art. 5º,
LIV, da Constituição Federal, que traz como garantia fundamental que
ninguém será privado dos seus bens sem o devido processo legal. Ainda, a
transferência definitiva da propriedade ao Estado dos bens que foram
utilizados em ações criminosas encontra amparo em outras normas do
ordenamento jurídico brasileiro, tal como o art. 133-A, § 4º, do Código de
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Processo Penal – “Transitada em julgado a sentença penal condenatória
com a decretação de perdimento dos bens, ressalvado o direito do lesado
ou terceiro de boa-fé, o juiz poderá determinar a transferência definitiva da
propriedade ao órgão público beneficiário ao qual foi custodiado o bem”.
Além disso, tem-se que o Manual de Bens Apreendidos do Conselho
Nacional de Justiça – CNJ, assim dispõe sobre essa possibilidade:

DESTINAÇÃO EQUIPAMENTOS APREENDIDOS
No caso de equipamentos de informática apreendidos, (...) as
doações poderão ser feitas para a rede de ensino público ou
para entidades assistenciais. Como os equipamentos já não são
novos e poderão exigir serviços de configuração ou manutenção
para serem postos em uso, vale conferir as condições da entidade
para isso. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, p. 25,
2011)

Ademais, tem-se que o Estado do Maranhão não está legislando
sobre Processo Civil ou Processo Penal, que são matérias de competência
privativa da União, conforme art. 22, I, da Constituição da República.
Esse projeto de lei ordinária versa sobre procedimentos, que são de
competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, de acordo
com o art. 22, XI, da Constituição Federal. Theodoro Júnior (2015, p.
156) explica as diferenças:

Processo e procedimento são conceitos diversos e que os
processualistas não confundem.
Processo, como já se afirmou, é o método, isto é, o sistema de
compor a lide em juízo através de uma relação jurídica vinculativa
de direito público, enquanto procedimento é a forma material
com que o processo se realiza em cada caso concreto.
(...)

O processo, outrossim, não se submete a uma única forma.
Exterioriza-se de várias maneiras diferentes, conforme as particularidades
da pretensão do autor e da defesa do réu. Uma ação de cobrança não se
desenvolve, obviamente, como uma de inventário e nem muito menos
como uma possessória. O modo próprio de desenvolver-se o processo,
conforme as exigências de cada caso, é exatamente o procedimento do
feito, isto é, o seu rito.

É o procedimento, de tal sorte, que dá exterioridade ao
processo, ou à relação processual, revelando-lhe o modus faciendi
com que se vai atingir o escopo da tutela jurisdicional. Em outras
palavras, é o procedimento que, nos diferentes tipos de demanda,
define e ordena os diversos atos processuais necessários.

Sendo assim, cabe à União estabelecer as normas gerais e os Estados
têm competência para legislar de forma suplementar, complementando as
normas gerais sem contrariá-las. A proposição não está em dissonância
com o Código de Processo Civil e tampouco o Código de Processo Penal
(que, no caso, são as normas gerais). Pelo contrário, está pari passu ao que
esses diplomas normativos determinam, conforme explicado acima. A
possibilidade dos Estados legislarem sobre procedimento é reconhecida
pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

(...) a prerrogativa de legislar sobre procedimentos possui
também o condão de transformar os Estados em verdadeiros
laboratórios legislativos. Ao conceder-se aos Entes federados o
poder de regular o procedimento de uma matéria, baseando-se
em peculiaridades próprias, está a possibilitar-se que novas e
exitosas experiências sejam formuladas. Os Estados passariam
a ser partícipes importantes no desenvolvimento do direito
nacional e a atuar ativamente na construção de possíveis
experiências que poderão ser adotadas por outros Entes ou em
todo território federal.
(STF. Plenário. ADI 2922/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado
em 3/4/2014).

Como se vê, não há inconstitucionalidade na medida, além disso,
trata-se de proposição de relevante interesse do Estado do Maranhão e de
suas respectivas instituições de ensino públicas. Por isso, conto com o
apoio dos nobríssimos pares para aprovação deste projeto de lei ordinária.

PROJETO DE LEI Nº 265 /2020.

Institui o “Dia Estadual do Motofretista (Motoboy)”
no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

Art. 1º Fica instituído no Calendário Oficial do Estado do
Maranhão, “Dia Estadual do Motofretista (Motoboy)”, a ser comemorado
anualmente no dia 29 de julho.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”

em São Luís, de 8 de julho de 2020. – Ariston - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei é uma homenagem aos Motofretistas
(Motoboys), responsáveis pela entrega e distribuição de diversos tipos de
objetos e serviços como: pizzas, fast-foods, documentos, pagamentos
bancários, entre outros produtos e serviços utilizando motocicleta.

O Motofretistas tem uma importância na vida do cidadão e da
comunidade a que ele pertence, a profissão foi regulamentada pela Lei nº
12.009, de 29 de julho de 2009.

Assim sendo, submetemos à consideração do Plenário desta Casa
Legislativa a presente proposição.

REQUERIMENTO Nº 241 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após a deliberação da mesa, sejam
justificadas as minhas ausências das Sessões Plenárias dos dias 23, 24,30
de junho e 01, 07,08 de julho, por estar participando de agendas externas,
representando Este Poder.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 10 de julho de 2020. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ
INÁCIO - Deputado Estadual – PT

INDICAÇÃO N° 860 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro, que depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo senhor Governador do Estado
do Maranhão e ao Secretário da Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social - SEDES, a presente Indicação, no sentido de
implantar, no cronograma governamental, políticas públicas voltadas à
Profissionalização da Pessoa em Situação de Rua que vivem em
situação de grande vulnerabilidade social.

Constituem-se objetivos do Programa supramencionado: I –
promover a capacitação profissional de pessoas que vivem em situação de
rua; II – inserir essas pessoas no mercado de trabalho; III – retirá-los da
condição de pessoas em situação de rua; IV – garantir renda e perspectivas
de crescimento social, profissional e econômico.

Tal programa poderá ser efetivado através de parceria com
Empresas Privadas, o Sistema S (SENAC, SESC, SESCOOP, SENAI,
SESI, SEST, SENAT e SEBRAE) ou outro que porventura se mostrar
viável para o desiderato a que se propõe a presente indicação. Tal medida
vai beneficiar centenas de usuários em todo Estado do Maranhão que
necessitam, urgentemente, de atenção e atuação efetiva do Poder Público
Estadual, especialmente no aspecto da capacitação profissional.
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MICAL DAMASCENO
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 861 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro, que depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo senhor Governador do Estado
do Maranhão e à Secretária da Secretaria Estadual da Mulher - SEMU,
a presente Indicação, objetivando criar o Programa denominado Mulheres
que Ajudam Mulheres, que tem como objetivo a capacitação, por meio de
cursos profissionalizantes e palestras de incentivo ao empreendedorismo,
de mulheres que não possuem renda e necessitam de um meio para se
manter, garantindo às mesmas o aprimoramento de habilidades pré-
existentes e/ou descoberta de novas aptidões o que lhes proporcionará
autonomia financeira.

Tal programa poderá ser efetivado através de parceria com
Empresas Privadas, o Sistema S (SENAC, SESC, SESCOOP, SENAI,
SESI, SEST, SENAT e SEBRAE) ou outro que porventura se mostrar
viável para o desiderato a que se propõe a presente indicação. Tal medida
vai beneficiar centenas de mulheres em todo Estado do Maranhão que
necessitam, urgentemente, de atenção e atuação efetiva do Poder Público
Estadual, especialmente no aspecto da capacitação profissional.

MICAL DAMASCENO
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 862/2020

Senhor Presidente

Nos termos regimentais solicitamos a Vossa Excelência que seja
encaminhado à Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON
no Maranhão, Senhora  Adaltina Venâncio de Queiroga, denúncia sobre
o aumento abusivo dos preços de materiais de construção, tais como o
tijolo, cimento, ferro, barro e telha, produzidos no Estado do Maranhão e
a cobrança exorbitante   na venda,  que vem causando indignação a todos os
consumidores do Estado.

 Na oportunidade, requeiro providências por parte do PROCON/
Maranhão, para que proceda uma fiscalização rigorosa nos revendedores
desses produtos, fazendo cumprir a lei prevista no Código de Defesa do
Consumidor, protegendo dessa forma os consumidores que se sentirem
lesados com o aumento de preços em situações de calamidade pública.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de julho
de 2020. - Marcos Caldas - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº  863 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro que depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino

e ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Saúde do Maranhão -
SES, Senhor Carlos Eduardo de Oliveira Lula, solicitando, em caráter
de urgência, uma ambulância para o Município de Coelho Neto, com a
finalidade de melhorar o atendimento da demanda da população no
HOSPITAL DE SAÚDE MATERNIDADE DR. LUÍS GREGÓRIO,
recentemente reformado, tendo em vista a necessidade de aparelhar a
Unidade Hospitalar com esse transporte adequado  ao translado de pacientes
de urgência e emergência no Município.

Portanto, a proposição apresentada é uma medida de interesse
público, que promoverá qualidade e celeridade da saúde preventiva e curativa
da população.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho
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 864 / 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 estrada de acesso à comunidade Arraial 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.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Expediente lido. À publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores Deputados, não há nenhum orador inscrito no Pequeno
Expediente.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, eu vou.

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

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós! Meus pares aqui presentes, eu
estive na Procuradoria-Geral e fiquei muito feliz em saber e já havia
conhecimentos espalhados de que o Ministério Público do Interior estava
pedindo aos Senhores Prefeitos um plano de aplicação dos recursos
direcionados à Covid-19. Mas para que V. Ex.ªs possam ter conhecimento
disso, eram poucos os municípios que tinham e têm plano de trabalho.
Ora, todos são sabedores que sem plano de trabalho fica difícil
acompanhamento, por parte do Ministério Público, por parte do Tribunal
de Contas do Estado, por parte da CGU, do TCU. Achei maravilhosa a
atitude do Ministério Público. Mas aqui nesta Casa, Presidente, nós vamos
votar aqui a Medida Provisória nº 319, de 17 de junho de 2020, que abre
crédito extraordinário de setenta e um milhões, duzentos e vinte mil,
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seiscentos e cinquenta reais para a covid. Mas, para surpresa minha, aqui
diz apenas, para atender a programação do anexo único dessa Medida
Provisória, para poder tentar enganar essa Casa, mas, na verdade, isso quer
dizer apenas, a dotação orçamentária, a medida provisória não traz e vai
ser votada aqui o plano de trabalho, o plano de aplicação por parte do
governo estadual. Isso aqui é crime, isso aqui é improbidade administrativa,
é o governo tentando enganar a consciência do povo, e essa Casa, lhe
dando uma carta em branco, para que ele possa gastar esse 71 milhões de
reais no que quer; propaganda, como que ele gasta muito, mídias nacionais,
como ele gasta muito; e fechando o Carlos Macieira, como nós estamos
vendo agora os leitos de covid do Carlos Macieira sendo fechados. E o que
é pior, se eu peço à Mesa, arguindo a Lei de Acesso à Informação é negada,
recorro ao Plenário, negado também. E se eu arguo a Lei e encaminho, o
Governo prolongou ainda mais, numa forma de enganar e de roubar, de que
nós, Deputados, nós, cidadãos, não os temos o direito sequer de pedir,
arguindo a Lei de Acesso à Informação a qualquer órgão público, porque
está vedada essa possibilidade. Recorri e encaminhei ao Ministério Público
Federal, está fechado o Ministério Público Federal, só vai abrir 3 de agosto,
e eu pergunto para V. Ex.ªs: o mister de fiscalização dessa Casa aqui se
acabou?! O Governo vive de forma absoluta, desviando o recurso na forma
que quer e ninguém pode fazer nada, vai ser aprovada essa Medida
Provisória, sem um plano de trabalho, sem um plano de aplicação, significa
dizer que você pode gastar de tudo. O Ministério Público está cobrando
do interior, por que não cobra também do governo estadual? Por que o
Ministério Público Federal não cobra, como foi o caso do Pará, do Amazonas
que pediu o afastamento até de secretários? E a Medida Provisória aqui
não traz plano de trabalho, então, vejam bem, esta Casa aqui se fechar não
faz falta, porque ela não cumpre o principal valor dela, um dos principais,
além de legislar, claro, que é o de fiscalizar, não faz. Onde já se viu voltar
uma Medida Provisória sem plano de trabalho? Sem plano de aplicação?
Sem você saber aonde vão ser gastos R$ 71 milhões? Por que as prefeituras
são fiscalizadas e o Estado não é? Por que a prefeitura tem que aplicar
plano de trabalho e o Estado não tem? Por que nós não podemos pedir
nada? Porque a Lei de Acesso à Informação, o Governo não tem mais
obrigação de atender e a Medida Provisória não traz um plano de aplicação.
Seria esse o caminho certo que essa Casa toma? Senhores, nós vivemos
aqui uma ditadura branca, desvio de conduta, eu espero, e a expectativa
que eu tenho é que num futuro próximo alguém pague o preço do que está
acontecendo. O certo é, a Medida Provisória vai ser votada já, já, sem
plano de trabalho. Vale para o município, não vale para o Estado, não se
pode pedir Lei de Acesso à Informação, porque está vedada a possibilidade,
se pede para a Mesa, derruba, se pede para o plenário, derruba. Senhores,
o governo pode fazer o que quiser, tem carta branca do povo do Maranhão.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa, Senhoras
e Senhores Deputados, galeria, imprensa que acompanha os nossos
trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, internautas,
o nosso mais cordial, bom dia! Que Deus seja louvado! Que Deus estenda
suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população.
Senhor Presidente, eu aproveito a oportunidade, na manhã desta terça-
feira, dia 14 de julho de 2020, para, mais uma vez, interceder em nome de
todos os aprovados em concursos públicos do Estado do Maranhão, de
todos, todos os aprovados dos concursos públicos da Polícia Militar, da
Polícia Civil, da AGED, Segep, Detran, Procon, Iprev; todos os aprovados
em concursos públicos do Estado do Maranhão, solicitar a nomeação por
parte do governo do Estado. É inadmissível que o governo do Estado tenha
preterido cargos comissionados em detrimento dos aprovados em concurso,
ele disse que não iria nomear ninguém por conta da pandemia, mas já
nomeou mais de 300 cargos comissionados, mais de 300 apaniguados,
mais de 300 pessoas que são colocados em serviço público para beneficiar
partidos políticos, como PCdoB, o PT, o PDT, partidos ligados ao
governador Flávio Dino em detrimento dos aprovados em concurso público.
Pessoas que são colocadas no serviço público sem ter sido aprovadas no

concurso público. Então é inadmissível, nós cobramos o Governador Flávio
Dino a nomeação de todos os aprovados nos concursos públicos no Estado
do Maranhão. Mas por que ele enche o Estado de cargos comissionados?
Porque, sim, podem ir defender a administração desastrosa desse governo
na internet, nas redes sociais, que são obrigados, são manipulados. Nós
estamos aqui em defesa dos aprovados do concurso público no Estado do
Maranhão, nomeação já, nomeação já de todos os aprovados em concursos
públicos no Estado do Maranhão. Senhor Presidente, a segunda pauta do
meu pronunciamento é com relação a mais uma vez no combate à covid-
19, coronavírus, e as ações do Governo do Estado que deixaram a desejar,
as ações do governo do Estado que foram politiqueiras, que poderiam ter
salvado vidas, infelizmente, ele está preocupado em gastar o dinheiro
público com propagandas enganosas, na Globo, no horário do Jornal
Nacional, na Globo, no horário do Fantástico, no horário mais caro da
televisão brasileira, para mentir, para enganar, para ludibriar a população
do Maranhão e do Brasil, e, mais uma vez, nós estamos aqui cobrando:
cadê os respiradores? Cadê os dois valores, as duas compras dos
respiradores? Compra dos respiradores que deveriam ter chegado no dia
23 de abril e não chegaram. No dia 23 de abril tinham 88 óbitos, hoje temos
2.500 óbitos. Quantas vidas teriam sido salvas se esses respiradores
tivessem chegado, deputado César Pires? Quantas vidas teriam sido salvas?
No dia 23 de abril que 30 respiradores deveriam ter chegado, nós tínhamos
88 óbitos, temos 2.500 óbitos. O primeiro investimento, 4 milhões e 900
mil reais. Na empresa, os empresários foram presos e falaram que pagaram
propina, pagaram 12 milhões e 400 mil de reais de propina, retiraram o
dinheiro da saúde pública, retiraram o dinheiro de respiradores para pagar
propina, 400 mil para um atravessador, 9 milhões de reais para uma outra
pessoa e 3 milhões de reais para outra pessoa. Quero saber quem vem
defender a corrupção, quero saber quem vem defender o pagamento de
propina na compra de respiradores. Respiradores que poderiam estar
salvando vidas e que não chegaram no Estado do Maranhão. Mais uma
vez, a nossa cobrança. Nós fomos na ultima sexta-feira no Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão apresentar mais documentos e solicitar
auditoria em todas as compras realizadas pelo Governo do Estado, por
meio do Consórcio Nordeste, em alguns Estados já estão tendo ações da
Assembleia Legislativa, ações dos deputados, dentre elas, solicitando o
cancelamento do Consórcio Nordeste, dentre elas, solicitando a
cancelamento de qualquer compra do Consórcio Nordeste, auditoria nas
contas do Consórcio Nordeste, solicitação para que o Presidente do
Consórcio Nordeste e o Secretário possam prestar esclarecimentos, ações
efetivas de outros Estados, no Estado de Santa Catarina, quatro Secretários
já caíram, a Assembleia Legislativa abriu uma CPI e o pedido de
impeachment. No Estado do Rio de Janeiro, a operação da Polícia Federal
por conta dos respiradores, dois Secretários já caíram e o pedido de
impeachment do Governador. No Estado do Pará, investigação dos
respiradores, no Estado do Amazonas, investigação dos respiradores. E
fica a nossa pergunta: cadê o Ministério Público? Cadê a Polícia Federal?
Cadê o Ministério Público Federal? Essas compras sendo realizadas pelo
Consórcio Nordeste, Consórcio Nordeste está sangrando o Estado do
Maranhão. O Estado do Maranhão pagou um milhão, cento e três mil reais
para administração do Consórcio Nordeste, então, mais uma vez, em
defesa da população do Estado do Maranhão, mais uma vez, em defesa de
uma saúde de qualidade os recursos que estão vindo para a saúde pública
do Estado do Maranhão é para melhorar a saúde, melhorar hospitais e que
depois da pandemia não fique somente o sofrimento, a dor, e o luto dos
maranhenses, mas que, no Maranhão, nós tenhamos efetivamente recursos
investidos na saúde, para melhorar a qualidade de vida da população. E,
mais numa vez, quantos respiradores poderiam ter salvado vidas, ou teriam
salvado vidas se tivessem chegado a tempo no Estado do Maranhão, sem
a corrupção, sem o pagamento de propina, como ocorreu na primeira
compra de respiradores, e que está sendo investigado no estado da Bahia,
estão sendo investigadas essas compras desses respiradores, de forma
superfaturada. Mais uma vez, a nossa luta por transparência, para que o
Governo do Estado possa fazer transparência. O Deputado Rafael Leitoa,
infelizmente, não está aqui, mas solicitar mais uma vez ao líder do Governo
que prometeu, e hoje está completando 21 dias, 21 dias que ele iria
apresentar o documento de estorno, de devolução ou de cancelamento da
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segunda compra, e não venham aqui querer com firula, querer embromar,
querer enganar. São duas compras, a primeira compra de 30 respiradores,
pagamos 4 milhões e 900, a segunda compra de 40 respiradores, seriam
oito milhões e setecentos, e pagamos a metade 50%, quatro milhões e
trezentos. O Governo do Estado disse que já recebeu esse dinheiro de
volta, só que todos os Estados do Nordeste receberam a menos, e no
Estado do Maranhão, já tivemos notícia que recebemos a menos por
diferença no câmbio, precisamos desse documento, e precisamos das
explicações, os motivos pelos quais nós estamos recebendo a menos, e
quem será responsabilizado. Quem será responsabilizado? Isso é dinheiro
público, não é dinheiro do bolso de fulano ou sicrano, que você gasta como
quer, é dinheiro público, e precisa ter os esclarecimentos, precisa prestar
contas, e principalmente transparência, o Governo do Estado recebeu
muitos recursos do governo federal, estamos atentos, estamos de olho e
fiscalizando a aplicação do recurso público no Estado do Maranhão.

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

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, venho
até esta tribuna aqui para falar dois assuntos. Primeiro, antes de entrar no
principal assunto, eu queria dizer ao Deputado Wellington, que aqui como
opositor ao Governo e sempre aqui nessa tribuna, parlando muito sobre a
questão desses respiradores do Governo, que eu tive agora, ontem, uma
palestra com o diretor de alguns hospitais, inclusive o Hospital de
Chapadinha, que é a minha regional, que atende o município do Baixo
Parnaíba, que a Deputada Thaiza conhece muito bem, o Dr. Assis, e
conversando, perguntando exatamente como estava acontecendo, como
estava o Hospital Regional de Chapadinha, primeiro, Deputado Wellington,
eu quero lhe dizer que em Chapadinha, que era um hospital que tinha dois
leitos de respiradores, hoje tem 12. Então, aí demonstra para V.Exa., onde
estão sendo colocados os respiradores no Maranhão, Chapadinha é uma
cidade grande que abrange, são dezoitos municípios daquela regional, são
quatorze da regional mais os quatro da região e que hoje tem doze. E para
seu governo, deputado, lá já chegou ter esses doze leitos de UTI com
respiradores ocupados por muitos e muitos dias. E hoje só tem cinco. Tem
sete leitos já disponíveis. Isso demonstra que o trabalho que o governo
vem fazendo deu certo. Primeiro, porque atendeu a população na
necessidade de ter os respiradores. Não faltou e não vai faltar. O governo
já chegou até desativar algumas áreas, porque aqui no Maranhão o índice
vem diminuindo, graças a Deus. E onde o menor índice de óbito está aqui
no Maranhão. E isso demonstra que o trabalho do governo, se o governo
não faz esse trabalho, aí sim, tinha morrido muita gente e V. Ex.ª estaria
aqui cobrando porque o governo não tinha comprado. E agora V. Ex.ª vem
falar porque o governo comprou. E aí fica muito difícil saber se V. Ex.ª, está
achando quanto pior melhor, ou se V. Ex.ª está querendo um discurso e não
está achando e aí tem que trabalhar em cima dos respiradores que todo
mundo sabe que vem atendendo, não só em Chapadinha, mas todos os
hospitais regionais do Maranhão tiveram aumento de leitos com
respiradores, como os hospitais de campanha, como os hospitais da ilha
que tiveram. Então é isso que eu queria dizer para a população. O meu
segundo assunto, senhor presidente, venho falar aqui sobre o aniversário
de 150 anos da cidade de Brejo. Cidade mais tradicional do Baixo Parnaíba.
Cidade das terras dos índios muiupurais e dos anapurus. Cidade essa que
já foi desmembrada em muitos municípios, Chapadinha, por exemplo, era
município de Brejo; Mata Roma do deputado Paulo Neto, era município
de Brejo; Anapurus era município de Brejo; Milagres era município de
Brejo; Santa Quitéria era município de Brejo; Buriti era município de
Brejo; São Bernardo era município de Brejo. Brejo, uma cidade querida e
tradicional e de filho ilustre, como o nosso querido Cândido Mendes.
Completou 150 anos e nós, eu, como deputado, o prefeito Zé Farias,
governo Flávio Dino, senador Weverton, queríamos fazer uma grande
festa para aquela população, mas devido à pandemia, a festa teve que ser
adiada. Mas nós participamos junto com o prefeito da inauguração e
inauguração de muitas obras. Na quinta-feira, o prefeito inaugurou uma
escola no povoado Acampamento. Uma escola realmente digna daquela

comunidade. Na sexta-feira, eu estive junto com o secretário Felipe Camarão
e o prefeito Zé Farias, junto com o vice-prefeito, Gó, com os vereadores,
secretários, inaugurando uma creche no povoado chamado Palestina e em
seguida inauguramos uma Escola Digna. Escola essa com ar-condicionado,
uma parceria. Presidente, são 150 anos de aniversário, merece mais uns
dois minutos, por gentileza! Parceria do governo do Estado junto com o
prefeito Zé Farias. Uma escola onde o prefeito construiu e o governo
equipou e hoje é a melhor escola daquela região e a população de Palestina
está de parabéns! Também no sábado, no dia 11, que é o dia da festa,
começamos hasteando a bandeira nacional, a bandeira do Estado e a bandeira
do município na porta da prefeitura. Depois, saímos e fomos inaugurar
uma UBS, no bairro Escovado, um dos maiores bairros. UBS que vai
atender mais de 5 mil pessoas, uma UBS que parece mais um hospital,
feito pelo prefeito Zé Farias com emenda do deputado João Marcelo. De
lá, nós saímos e fomos inaugurar uma quadra poliesportiva, uma
reconstrução de uma quadra que estava acabada e abandonada no centro da
cidade para os jovens, para que a população e a juventude daquele município
possa ter um ambiente para poder praticar o seu esporte. Saindo de lá, nós
fomos dar o lançamento de uma praça, no bairro Santo Antônio, uma praça
de evento para aquela comunidade que vai servir também para o centro da
cidade. O prefeito Zé Farias com a parceira com o governador Flávio Dino,
com a parceira com o deputado Marcos Caldas, com o senador Weverton,
tinha programado uma grande festa, essa festa o Governo do Estado já
tinha prometido dar uma contribuição de 200 mil reais para ajudar na festa.
O senador Weverton também tinha prometido 200 mil reais e eu disse,
presidente Othelino, que V. Ex.ª também tinha prometido 100 mil para
fazer a festa das suas emendas e eu também ia colocar 100, mas não pôde
acontecer essa festa, que eu disse para a população que a festa não acabou,
ela apenas foi adiada para que a gente possa fazer, daqui uns meses,
quando esta pandemia já estiver cessado ou tiver diminuído os 98%, 99%
que espero que seja logo. Deputado Paulo Neto, V. Ex.ª que é da região do
Baixo Parnaíba, Deputada Thaiza, V. Ex.ª que é de Chapadinha, eu quero
dizer a V. Exªs que minha conversa com o diretor do hospital ontem de
Chapadinha me deixou muito feliz, onde nós temos 12 respiradores e hoje
só tem 5 sendo usados, porque diminuiu, onde nós já tivemos 12 sendo
usados, dias e dias, e a população que precisava muitas vezes tinha que se
deslocar para outro hospital com todo aparato do governo que não deixava
ninguém passar necessidade, e hoje nós temos 5 respiradores em torno de
40% sendo usados, isso quer dizer que o trabalho do governo para combater
essa pandemia tem dado certo. E nós só temos aqui que agradecer a coragem
do governo de enfrentar tudo e todos para comprar esses respiradores, que
é necessário para nossa população. E no mais, eu quero aqui só agradecer
à população de Brejo, aos amigos de Brejo que me receberam com muito
amor, com muito carinho, naquela cidade que eu tanto amo, são 150 anos
de história, 150 anos que foi criado o município da cidade de Brejo e hoje
toda população da cidade de Brejo recebeu esse presente, estão de parabéns
porque o prefeito municipal junto com o governo para parabenizar a
população entregou essa quantidade de obras e tem muito mais para
entregar. Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados. Eu subo a essa tribuna,
pela primeira vez, depois dessa suspensão dos trabalhos da Assembleia e
subo para fazer, na verdade, uma denúncia muito grave que ocorreu na
cidade de Bacabal, que foi um caso de agressão física, agressão moral que
ocorreu por parte de um membro da Polícia Militar, na cidade de Bacabal,
contra dois advogados: Dr. Ricardo Luna e Dr.ª Jamile Lobo. Eles estavam
fazendo uma caminhada na Avenida João Alberto, que é a avenida que as
pessoas praticam atividades físicas, quando houve um acidente e um dos,
digamos, um dos condutores desse acidente estava até embriagado, mas
quando reconheceu os advogados, contratou, naquele momento, o serviço
deles e estava indo inclusive tudo normal, inclusive com uma guarnição da
Polícia Militar que tinha chegado, fazendo todo o levantamento. Quando,
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para surpresa de todos, chega o major Daniel, que é o subcomandante na
cidade de Bacabal e de forma despreparada, de forma agressiva, segundo
os relatos, foi extremamente agressivo com os dois advogados. Inclusive
houve uma discussão, houve um acaloramento, na verdade, desse debate e
segundo as testemunhas, ele agrediu tanto verbalmente, como fisicamente
os dois advogados. E o maior absurdo de tudo isso é que eles se identificaram
como advogados, se identificaram inclusive como advogado de um dos
condutores e mesmo assim, eles tiveram as prerrogativas de advogados
desrespeitadas. Foi uma situação que comoveu toda a cidade de Bacabal,
porque precisamos fazer um parênteses aí: a Polícia Militar de Bacabal, ela
é extremamente prestigiada pela a população, respeitada pela população,
porque faz um trabalho brilhante na cidade e que nós também não podemos
botar aqui este fato, esta situação que ocorreu, venha, digamos assim,
manchar a imagem que a Polícia Militar faz na cidade de Bacabal e faz na
região. Inclusive, faço aqui um adendo que o comandante de Bacabal, o
comandante-geral de Bacabal, o coronel Duarte, sempre tem feito um
trabalho grandioso na cidade, tem sido extremamente acessível à população,
aos comerciantes, aos empresários, aos cidadãos e cidadãs da cidade. Em
todos os problemas que nós acionamos o coronel Duarte, ele sempre foi
extremamente presente quando a cidade sempre precisou, e sei também
que não é do feitio do comandante da Polícia Militar de Bacabal aceitar
esse tipo de comportamento, porque essa situação foi um comportamento
isolado do major, que nós não podemos de forma nenhuma misturar o
conjunto da Polícia Militar, mas também não podemos admitir, porque
tentou de forma abusiva e agressiva atingir os advogados, inclusive um dos
advogados, o Dr. Daniel, o Dr. Ricardo Luna, ele foi algemado e colocado
dentro de um camburão por 30 minutos e levado para a delegacia. Essa
situação toda que ocorreu em Bacabal já foi repudiada, inclusive pelo
presidente da OAB, Dr. Thiago Diaz, ele fez uma nota de repúdio, fez um
vídeo, contra essa posição desse major, a Dra. Andréia também, que é a
presidente da seccional da OAB, em Bacabal, já se posicionou de forma
muito clara, houve uma movimentação ontem, uma mobilização por parte
dos advogados de Bacabal contra esse posicionamento absurdo do major
Daniel, porque é inaceitável a forma, segundo os relatos que ele tratou os
dois advogados, mas não é só porque são dois advogados, porque a forma
que ele tratou não deve se tratar os advogados, os médicos, os professores,
o carroceiro, os limpadores de rua porque todos merecem respeito e se há
algo de errado, existem os protocolos que devem ser usados, mas não a
forma violenta e abusiva que ele fez contra os dois advogados. Não foi
apenas contra os dois advogados, foi contra os cidadãos e cidadãs da
cidade de Bacabal que não permitem esse tipo de comportamento. E para
mostrar inclusive a imparcialidade do coronel Duarte, liguei a ele. Inclusive
sabendo quais são as providências que a Polícia Militar, em Bacabal,
tomaria em relação a essa situação e ele foi categórico que já informou ao
comando-geral, coronel Pedro Ribeiro, e pediu que em vez da investigação
desse procedimento errado do major seja feito na cidade de Bacabal para
mostrar isenção e imparcialidade, ele já solicitou ao comando da Polícia
Militar que faça toda investigação deste caso absurdo, por meio do
Comando-Geral da Polícia Militar, aqui em São Luís. Então, eu parabenizo
ele por essa atitude e, mais uma vez, repudio, de forma muito clara e
veemente o comportamento do Major Daniel pela forma arbitrária e abusiva
e violenta que ele fez contra esses dois cidadãos. Por isso, nós não podemos
de forma nenhuma admitir. Respeitamos o trabalho da Polícia Militar em
Bacabal, porque é uma instituição respeitada e que tem serviço prestados
como a grande maioria dos membros na cidade de Bacabal, da Polícia
Militar. Mas a atitude deste membro, nós não podemos de forma nenhuma
aceitar e ficarmos calados para que não ocorra de outra forma contra
qualquer cidadão bacabalense ou qualquer cidadão maranhense. Muito
obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores deputados. Não há mais oradores inscritos no Pequeno
Expediente. Deputada Daniella Tema, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, das

redes sociais, o meu bom dia a todos V. Ex.ªs. Eu venho a esta tribuna hoje
para falar de um projeto de lei, de nossa autoria, projeto de lei não, uma lei,
sancionada pelo Governador Flávio Dino, na semana passada. Lei esta que
será mais uma ferramenta no combate à violência doméstica, em defesa das
nossas mulheres, das nossas crianças, idosos e adolescentes. Isso me traz
muita alegria. De saber que eu venho aqui hoje para falar da Lei n° 11.292/
2020, que obriga os condomínios residenciais, localizados no Estado do
Maranhão, a comunicar aos órgãos de segurança sobre qualquer indício de
violência doméstica, seja ela cometida contra mulheres, crianças, idosos ou
adolescentes. E eu acho que isso é um grande ganho para o nosso estado,
lógico que saímos à frente em relação a outros estados brasileiros, em
relação a Brasília, que está agora, Deputada Valéria, inclusive discutindo e
o Senado discute essa matéria. E aqui no Maranhão não, o Governador
Flávio Dino já sancionou essa lei, que será uma grande ferramenta no
combate à violência doméstica. Está na hora de nós olharmos de forma
diferente para esse tema. Está na hora de nós, de fato, não vermos isso
como um problema privado, como problema da pessoa que é agredida,
esse é um problema social, onde a sociedade tem, de fato, não só que
discutir, mas tem de fato também que ajudar na redução desses números
que têm sido crescentes no nosso Estado, no nosso país. Para vocês terem
uma ideia, 42% das mulheres que são vítimas de violência, as violências
são cometidas, dentro dos seus lares, dentro das suas próprias casas. Com
os nosso idosos, essa realidade não é diferente, 86,6% dos nossos o idosos
também infelizmente são violentados, são agredidos, dentro dos seus
próprios lares e a realidade das nossas crianças e adolescentes também é
semelhante porque no local que elas deveriam ser cuidadas, por quem elas
deveriam ser cuidadas é o local onde elas estão tendo os seus direitos
violados, e estão sendo também agredidas, violentadas fisicamente,
emocionalmente. Quero aqui também externar para vocês um fato que
chegou ao meu conhecimento ontem, que eu não poderia me calar diante
disso, ontem eu estive com a Luciana Leocardio e com o Petrônio Coelho,
em minha residência, e na oportunidade eles me falaram de um fato bastante
sério que eu não posso ser omissa em me calar e eu estou aqui para pedir
para as autoridades de segurança, para o secretário de Segurança, para que
venha tomar providências no município de Buriti Bravo. Nós tivemos no
último dia 03 de julho, um jovem chamado Victor Hugo Campelo, um
jovem formador de opinião, pré-candidato a vereador, onde sofreu um
atentado e na sua casa recebeu no seu portão, no seu muro da sua casa, na
entrada da sua casa, foram mais de 10 tiros, na casa dele. Então aqui pedir
às autoridades, pedir fazer esse apelo ao secretário de Segurança, para que
venha investigar, para que venha reforçar o policiamento e a segurança na
cidade de Buriti Bravo. Cidade essa que já perdemos um grande político
por conta da violência, por conta de um atentado e eu quero aqui dizer que
outro atentado como este não pode acontecer, nós não podemos esperar a
coisa acontecer, nós não podemos esperar um jovem perder a vida para
tomar as providências. Então, eu deixo aqui esse apelo ao secretário de
Segurança para que ele venha investigar, reforçar a segurança e o
policiamento na cidade de Buriti Bravo. Quero aqui mais uma vez externar
a todos vocês a minha alegria e também agradecer porque, se hoje, a Lei
11.292 é um instrumento de fato efetivo em defesa a essas pessoas
vulneráveis, vocês contribuíram para isso. Então, deixo aqui o meu
agradecimento, a minha gratidão a cada colega que votou a favor enquanto
isso era apenas um projeto. Muito obrigada a todos e que Deus nos
abençoe.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Antes de iniciarmos a Ordem do Dia, quero registrar com alegria, o
retorno às sessões, da deputada Thaiza. Depois de enfrentar a covid,
depois de ter passado momentos difíceis, vários dias na UTI. Feliz,
deputada, em vê-la de volta aqui saudável, sorridente, tê-la de volta aqui
em nosso convívio.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, bom
dia!
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO

- Bom dia, deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de Ordem)
– Presidente, eu queria pedir conferência de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Peço que zere o painel e os deputados e deputadas que desejarem
registrem suas presenças, incluindo os deputados que estão participando
remotamente. Os deputados que estão remotamente, eu vou já, já consultar
quanto ao desejo de registrar suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de Ordem)
– PV em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Justificando a participação remota de dois deputados que não estão
enquadrados nos grupos de risco: o deputado Rafael Leitoa, está
participando remotamente da sessão, pois, testou positivo para covid.
Fez a sorologia que nós todos estamos fazendo para que possamos
participar das sessões com mais segurança, nós que não tivemos covid e
deu positivo o exame, pois ele fez o exame de PCR para confirmar, deu
positivo também, portanto, ele está participando da sessão remotamente.
Deputado Rafael, desejo-lhe pronta recuperação, que V.Exa. supere logo a
covid, V.Exa. já me disse que está com sintomas muito leves, certamente,
o fato de V.Exa. ser um triatleta, ajuda na recuperação. Peço aos deputados
que desejarem confirmem suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Presidente, todos os membros do PSDB estão em
obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Presentes no plenário, 18 deputados. Eu vou consultar os que estão
remotamente participando, saber se querem registrar a sua presença. Na
verdade, nós temos 19. Então, todos confirmados: Deputado Zito Rolim,
Deputado Antônio Pereira, Deputado Rafael Leitoa, Deputado Edivaldo
Holanda, Deputado Edson Araújo. Com o quórum para a deliberação,
vamos seguir a Ordem do Dia. Medida Provisória nº 317/2020, de autoria
do Poder Executivo (lê). O Deputado Wellington está inscrito para discutir,
por 10 minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente. Ocupamos a tribuna, mais uma
vez, na manhã desta terça-feira. Dessa vez, para discutir a Medida Provisória
de nº 317/2020. Mas antes, fazer, mais uma vez, referência a quantidade de
Medidas Provisórias editadas pelo Governo do Estado do Maranhão.
Lembrando que o Governador Flávio Dino e quando então deputado federal,
ele criticava as Medidas Provisórias do Governo Federal e não só criticava
as Medidas Provisórias do Governo Federal. Mas já destacamos aqui
nesta Casa várias vezes a incoerência do Governador Flávio Dino, a hipocrisia
do Governador Flávio Dino. Quando então deputado federal, Flávio Dino
criticava a edição de Medidas Provisórias, falava mal das Medidas
Provisórias editadas pelo Governo Federal e ainda lançou um livro sobre
as Medidas provisórias. E agora, quando governador do Estado é um
governador do Estado que já editou 317 Medidas Provisórias. É um governo
do Estado que passa por cima da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. É um governo do Estado que agora mais uma Medida Provisória,
mais duas Medidas Provisórias, nós já nos escrevemos para discutir as
duas: Medida Provisória n° 317 e Medida Provisória n° 319. Na Medida
Provisória n° 317, que altera a Lei n° 6.513, de 30 de novembro de 95,
dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares, da Polícia Militar do
Estado do Maranhão e dá outras providências. O Estatuto da Polícia
Militar é tão desrespeitado, o Estatuto da Polícia Militar que já tentou ser
alterado na legislatura passada pelo Deputado Cabo Campos e também
pelo Deputado Wellington do Curso. Solicitações da Polícia Militar,
solicitações dos policiais militares para melhorar a qualidade de vida dos

policiais militares do estado do Maranhão. Inclusive também a solicitação
da sociedade para que nós pudéssemos aumentar a idade daqueles que
almejam entrar no serviço público na Polícia Militar, aumentar de 28 para
30 anos; aumentar de 30 anos para 35 anos de idade; diminuir a exigência
da altura para policiais militares, masculinos e femininos; nós temos uma
população de estatura mediana e é por isso que nós já solicitamos a
alteração, também nesta lei, para que pudesse beneficiar, contemplar o
número maior de maranhenses por conta estatura. Nenhum candidato a
um concurso público pode ser eliminado, pode ser alijado do processo,
pode ser retirado do processo por conta da altura e da idade. Graças a
Deus, o governador Flávio Dino não pode meter a mão na Polícia Militar,
na Polícia Civil, porque para ser policial militar e policial civil, precisa ter
um curso de formação, precisa participar de um curso de formação e ao
participar de um curso de formação, vai ter treinamentos militares,
treinamentos na Polícia Civil para o uso e manuseio de armamentos, porque
se não precisasse ter curso de formação, ele iria colocar qualquer pessoa na
Polícia Militar, qualquer pessoa na Polícia Civil e encher de cargos
comissionados na Polícia Militar e na Polícia Civil. Mas como a Segurança
Pública precisa de profissionais qualificados, treinados, ele não tem como
meter a mão e nomear cargos comissionados na Polícia Militar e na Polícia
Civil do estado do Maranhão. Mas poderia melhorar o acesso para Polícia
Militar, por exemplo, estender a idade até 35 anos, diminuir a exigência da
altura de 1,65m para 1,60m para os homens e 1,55m para as mulheres.
Como eu já justifiquei, nós temos uma população no estado do Maranhão,
de estatura mediana, não temos homens e mulheres tão altos e a exigência
da altura, elimina muitos bons candidatos intelectuais, homens e mulheres
que estão em pleno vigor físico e que poderiam dar sua contribuição na
segurança pública do estado do Maranhão. Mas isso é só o primeiro
ponto, é só o requisito, quando se fala na possibilidade da realização do
concurso público e o cidadão faz o concurso público e não é nomeado e ele
não entra no serviço público, é muito mais grave, é muito mais complicado.
É o caso da Polícia Militar do estado do Maranhão: mais de 100 mil
candidatos realizaram o concurso público da Polícia Militar, 3.200
realizaram o curso de formação, apenas 1.214 foram nomeados. Nós temos
hoje candidatos aprovados que já fizeram o curso de formação do concurso
de 2012 que estão sub judice aguardando a nomeação no concurso da
Polícia Militar, nós temos os aprovados no concurso da Polícia Militar, de
2017 para 2018. Já fizeram o curso de formação, eram 1.850 homens, 100
foram chamados, mas existia a promessa de que todos fossem nomeados.
Nós aprovamos no final de 2018, a Lei de Orçamento para 2019,
contemplando a nomeação de 2.000 homens, de 2.000 policiais.
Governador Flávio Dino nomeou somente 100, deixando de lado, deixando
para trás muitos candidatos aprovados e sub judice em 2012, muitos
candidatos aprovados e sub judice em 2017/2018 e para vários cargos,
cargos de soldado, cargos de médico, cargos de dentista... nós havíamos
aprovado a possibilidade de nomeação de 2.000 novos policiais e o que o
governador Flávio Dino fez? Nomeou somente 100, 1.750 foram ludibriados,
foram enrolados, foram enganados pelo Governo do Estado e não foram
nomeados. Antes da campanha de 2018, que o governador Flávio Dino
usou esses homens e mulheres para a campanha eleitoral, ele disse que ia
nomear todos. Mentiu! Enganou! Ludibriou! Enrolou! E disse que iria
nomear todos os aprovados no concurso da Polícia Militar. Um dos maiores
estelionatos eleitorais no estado do Maranhão e logo depois de eleito, o
que ele fez? Passou a chamar os aprovados em concurso de cadastro de
reserva. Senhoras e senhores, como pode ser chamado de cadastro de
reserva, se eles foram nomeados na Polícia Militar, eles receberam uma
matrícula no serviço público, fizeram o curso de formação, receberam o
contracheque e foram afastados do serviço público, sem nenhuma satisfação?
Um crime cometido pelo governador Flávio Dino. Mas naquele momento,
o governador Flávio Dino, simplesmente, ludibriou, enrolou, enganou,
cometeu um grande estelionato eleitoral contra os aprovados no concurso
da Polícia Militar do Estado do Maranhão. E agora manda mais uma
Medida Provisória que não teve nenhuma discussão, na Comissão de
Segurança desta Casa, deputado César Pires, traz alterações que nós não
conseguimos ouvir os policiais militares, os coronéis, os capitães, os tenentes,
os praças da Polícia Militar do Estado do Maranhão e principalmente,
uma Polícia Militar com um efetivo reduzido. Nós solicitamos em 2018 o
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efetivo da Polícia Militar e tomamos um susto, o governador Flávio Dino
anunciava que nós tínhamos 15 mil policiais militares, documento oficial
da Polícia Militar comprovou que nós só temos 11.199 policiais e que
mais de 1.000 policiais estariam se aposentando nos próximos dois anos.
Estamos fazendo uma outra solicitação para verificar o efetivo atual da
Polícia Militar, o Governador Flávio Dino já passou a eleição, já parou de
enganar, fez uma revista bonitona dizendo que tinha 15 mil policiais, o
efetivo não é esse, queremos transparência, respeito, e principalmente a
segurança pública, a Polícia Militar e Polícia Civil no Estado do Maranhão
não querem propaganda, a Polícia Civil e Polícia Militar do Estado do
Maranhão querem valorização e que mais aprovados sejam nomeados,
nomeação já! Nomeação já! A nossa luta em defesa de todos os aprovados
para que sejam nomeados no Estado do Maranhão. Polícia Militar, Polícia
Civil, AGED, Sejep, Iprev, Detran, todos os aprovados em concurso
público no Estado do Maranhão. Era o que tinha para o momento, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em Votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado. Os deputados que estão participando por videoconferência,
Deputado Edivaldo. Deputado Rafael. Deputado Edson Araújo, Deputado
Zito. Aprovado. Vai à promulgação. Medida Provisória nº 319/2020, de
autoria do Poder Executivo (lê). Inscrito para discutir o Deputado César
Pires e o Deputado Wellington. O Deputado César vai por dez minutos,
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus continue a abençoar todos nós! Senhor Presidente, há
pouco, nós nos referíamos e elogiávamos a ação do Ministério Público
quando começa a cobrar nos municípios os planos de aplicações e as
aplicações dos recursos por parte do poder público municipal quando do
dinheiro da covid. Há pouco também recebi do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão, que de igual monta está fazendo o mesmo
procedimento junto às prefeituras municipais em relação aos dinheiros da
covid. O senador Roberto Rocha propagou nos fundos de ônibus que o
Maranhão recebeu mais de seis bilhões de reais para um orçamento de
vinte e dois bilhões de reais, isso chega a ser quase 1/3 do orçamento do
estado e deverá passar de um terço, porque a arrecadação diminuiu muito.
Então, o meu reconhecimento ao Tribunal de Contas e ao Ministério
Público, mas eu pediria também aos dois órgãos que também voltassem as
suas lupas para o governo do Estado, que tem recebido dinheiro demais,
para propaganda e para pouco feito. Alardeia-se construções, mas se
esquece de dizer a qualidade de resposta dessas construções. São péssimas.
Outro dia, ele fez esse crédito de vinte milhões e revogou com outro
decreto, sinal de que o dinheiro está em excesso e agora traz para nós aqui
para provar para essa Casa, nada mais, nada menos do que setenta e um
milhões, duzentos e vinte e dois mil seiscentos e cinquenta reais para
atender a programação constante no anexo único desta Medida Provisória,
anexo único é a própria dotação orçamentária. Ele não faz o detalhamento
de como vai aplicar esses recursos e ainda assim sem esses detalhamentos,
pelo andar da carruagem aqui, essa Casa vai aprovar. Protocolei, eu ia
protocolar alguma coisa no Ministério Público Federal, para surpresa
minha, o vigia, o seu Antônio José da Silva, diz que lá só vai abrir no dia 03
de agosto. Se eu fizer um pedido arguindo a Lei de Acesso à Informação, o
governo também criou instrumento que veda a possibilidade, ainda que de
nós, parlamentares, viermos a pedir qualquer tipo de esclarecimento e se
nós nos aventurarmos a pedir à Mesa, já temos o quê? A negação anunciada.
Sim, satisfeito, recorrendo aos pressupostos básicos desse Regimento e
pedir nessa Casa, também já temos a resposta anunciada, haja vista o
comportamento histórico de negação. Perde, portanto, essa Casa um
patrimônio líquido e certo dela, de fazer investigação. Vedada a Lei de
Acesso à Informação, vedada por esta Casa qualquer pedido e ainda encontra
o Ministério Público Federal fechado. Restou à Procuradoria, com seus
tentáculos nos municípios, fazerem corrigir as aplicações e o Tribunal de
Contas. Vivemos, senhores, uma terra de desmando, de tirania e a gente
aqui na Casa ainda acha isso muito bonito, eu sei que a juventude, o
glamour da vida, essa forma de imaginar que estamos sendo heróis a serviço

de um governo, ela pode poder enaltecer nossas almas, mas enfraquece a
capacidade de legislação, enfraquece a capacidade de correção, enfraquece
a capacidade, até mesmo de atendimento por parte do Governo, dos
deputados. Se o Governo Federal, pelo menos, atendesse os deputados e
não eu, que eu não quero nada do Governo, nunca pedi uma emenda,
apenas coloquei aí porque tinha que colocar na base legal, eu me recuso a
aceitar e nós vamos aprovar isso e alguém me apresenta o plano de aplicação
do Governo para tudo isso que está sendo feito, eu disse que aqui nós
tínhamos 55 respiradores em São Luís, oficiei ao seu secretário que diga-se
,na verdade, de Saúde, não entende “bulhufas”, não me respondeu. Você
pergunta à SEPLAN, não responde. Não é um desrespeito ao deputado
César Pires não, porque eu estou cumprindo o meu mister, a minha
responsabilidade, os meus valores, as minhas crenças, mas é difícil de
compreender como uma juventude tão viva dentro desta Casa ainda não
compreendeu a importância de cobrar do Governo. Eu vi agora o Tribunal
de Justiça sangrar e afastar dois juízes com votos que fez com que eu visse
o enobrecido Tribunal falar bendito, uma senhora desembargadora afastou
porque disse que não aceitava um comportamento daquele de um
magistrado. E nós, deputados, que hora que nós vamos corrigir as nossas
ações? Que horas que nós vamos compreender a importância nossa aqui
dentro? Nós vamos aprovar, gente, sem um plano de trabalho, R$ 71
milhões, se quiser gastar em aeronave, gasta. Se quiser gastar em mídia,
gasta. Se quiser gastar em fechamento de hospital para poder fechar, fecha.
E como é que pode isso? Está aqui, não sou eu que estou dizendo, que
alguém se levante e diga o contrário. Eu fico triste quando eu vejo o
Ministério Público Federal, em outros locais, pedir afastamento de secretário
de Saúde e o daqui ver tanto absurdo, silencia e ainda fecha. É! Eu sei que
é difícil! Hoje, eu sei quando eu li um livro das revoluções e a primeira foi
o Cristianismo, cada página que você abre, da metade para frente, você
começa a chorar o quão foi difícil para aqueles evangelizadores romper
com todo o desmando romano, o sofrimento, as decapitações, mas
acreditaram na sua crença e na sua fé. Eu continuo acreditando na minha
como parlamentar, nos meus valores, na minha vontade de poder transmitir
ao povo do Maranhão e a vocês colegas meus a quem eu amo, adoro muito
todos, sem exceção e até mesmo aqueles que um dia eu tive o entrevero, já
me penitenciei e me recusarei a fazer qualquer coisa desse nível de volta.
Mas, senhores, prestem atenção no que nós estamos votando, não é feio
para mim, mas se alguém achar bonito, batam palma, a minha alma ela está
livre desse dissabor de um dia pagar pelo desencanto desse Parlamento.
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington do Curso, por dez minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, senhoras
e senhores deputadas e deputados, galeria, imprensa, internautas, aqueles
que estão nos acompanhando por meio das redes sociais, Facebook,
Instagram, que acompanham, em tempo real, as nossas ações na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, de forma transparente, de forma
verdadeira. O Maranhão de verdade, o Maranhão da realidade, não o
Maranhão da propaganda enganosa, não o Maranhão que aparece no horário
do Jornal Nacional e no horário do Fantástico, com o dinheiro público, é
um Maranhão de verdade, um Maranhão real, sem subterfúgios. O nosso
pronunciamento ele e feito de forma real e permanente, aqui nas redes
sociais, quem quiser acompanhar, quem quiser debater, de forma séria, de
forma responsável e transparente, os recursos públicos do Estado do
Maranhão. Então, senhoras e senhores, nós acompanhamos agora, nas
nossas redes sociais, um abraço a todos os que nos acompanham, um
abraço para o nosso amigo Marcos Frazão, um abraço para todos que nos
acompanham nas redes sociais. Senhor Presidente, mais uma Medida
Provisória, no pronunciamento anterior, eu já falava das críticas às Medidas
Provisórias, cumprimentar os nossos deputados que estão, de forma
remota, nós temos o deputado constituinte, deputado Edivaldo Holanda,
nosso abraço, bom dia! Nosso amigo, deputado Zito Rolim, pré-candidato
a prefeito, lá de Codó; nosso amigo Edson Araújo, nosso cordial, bom dia!
Nosso amigo, deputado Rafael Leitoa, líder do governo, está convalescendo.
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Nós desejamos que V.Exa. possa se recuperar, o mais rápido possível, e
possa voltar para Assembleia Legislativa para os nossos debates saudáveis,
democráticos, em defesa da população do Estado do Maranhão. V. Ex.ª do
lado de lá, Deputado Wellington de cá, V. Ex.ª do lado do Governo, Deputado
Wellington do lado do povo. Mas continuamos de forma respeitosa essa
luta, esse debate aqui em defesa da população. Deputado Rafael Leitoa
que nos ouve atentamente, mais uma Medida Provisória, abrindo o
orçamento do Estado, em favor do Fundo Estadual de Saúde, um crédito
extraordinário de 71 milhões de reais, e aí vem o nosso questionamento,
Deputado Rafael Leitoa e todos os demais pares, população do Estado do
Maranhão, para aonde está indo tanto dinheiro no Governo do Estado?
Segundo já ressaltou no seu pronunciamento, quem me tão bem me
antecedeu, o deputado César Pires, o nosso apreço, respeito e admiração
a V. Ex.ª, um homem público, um homem íntegro e correto e que faz um
brilhante trabalho na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
como oposição em defesa da nossa população, e durante o seu
pronunciamento, o deputado César Pires chama a nossa atenção para um
dado trazido à Assembleia Legislativa, pelo deputado César Pires, externado
no Estado do Maranhão, por meio do senador Roberto Rocha, senador da
República, senador Roberto Rocha, do nosso partido e destacando que o
Estado do Maranhão, não estou falando Flávio Dino, o Estado do
Maranhão, o Governo do Estado e municípios, já recebeu mais de 6 bilhões,
seis bilhões de reais do Governo Federal. E para aonde vai tanto dinheiro?
Nós não podemos permitir que tanto dinheiro vindo do Governo Federal
para o combate ao coronavírus, para combate à covid-19, para implementar
a saúde, para melhorar a saúde, e que realmente, verdadeiramente, não
melhora a saúde do Estado do Maranhão. A saúde pública do Estado do
Maranhão, ela é deplorável. Ela é caótica. E eu convido qualquer um
deputado nesse exato momento se quiser sair daqui agora comigo no
Hospital Socorrão I, no Hospital Socorrão II, no Hospital da Criança e
convido também, por meio da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa,
temos várias denúncias de vários hospitais e eu convido para fazer duas
visitas. Duas visitas oficiais. Vamos solicitar, por meio requerimento da
Assembleia Legislativa, a visita ao hospital de Chapadinha. Recebemos
muitas denúncias, muitas reclamações. Vamos fazer uma visita in loco pela
Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Convidar também a
Defensoria Pública. Convidar também o Ministério Público. Convidar
também a OAB. São órgãos que recebem muitas denúncias. Muitas
demandas. Muitas súplicas. Muitos pedidos de apoio da população. Vamos
fazer uma visita in loco, uma visita de inspeção, de fiscalização, lá no
Hospital de Chapadinha. Vamos também percorrer mais alguns quilômetros
e vamos à cidade de Lago da Pedra, onde o hospital foi inaugurado e só está
atendendo com 10 a 20% da sua capacidade. Vamos fazer uma visita in
loco? Eu já tenho agendada essa visita, já mandei ofício para o Ministério
Público, para a Defensoria Pública e para a OAB. Convidamos a Comissão
de Saúde da Assembleia, vamos fazer uma visita, ressaltando a importância
do poder fiscalizatório, do Poder Legislativo, tão bem ressaltado pelo
Deputado César Pires. Mas fica o nosso questionamento: para aonde vai
tanto dinheiro? Deputado César Pires, se V. Ex.ª talvez tenha esquecido,
mas já tem o conhecimento, já foi publicado hoje no blog do jornalista
Gilberto Léda, que o governo do Estado recebeu mais duzentos e quarenta
e cinco milhões de reais. É a segunda parcela de novecentos e oitenta e dois
mil reais. O Governo do Estado recebeu no mês passado, duzentos e
cinquenta e quatro milhões de reais e está recebendo hoje mais duzentos e
quarenta e cinco milhões de reais. Quinhentos milhões de reais. E nós
chamamos a atenção que tantos municípios como o governo do Estado
têm recebido esse dinheiro. Aproveitando aqui para cumprimentar a nossa
amiga Lu Duarte, falando com relação a cair em campo: Lu, nós fizemos
isso. Durante o início da pandemia, nós fomos para a linha de combate,
para a linha de frente e visitamos as UPAs, eu estive aí na Cidade Operária,
que é a região da minha amiga Lu Duarte. Eu fui à Cidade Operária, visitei
a Cidade Operária e ao visitar a UPA, por duas vezes, nós constatamos
naquele momento de pânico, no olhar das pessoas, o medo, o pavor da
covid-19. Nós estamos hoje, segundo o governo do Estado, em uma situação
bem melhor, mas temos 100 mil casos de infectados e 2.500 óbitos e o
governo do Estado fechou hospitais, nós queremos nesse momento solicitar
ao governo do Estado que conclua as obras do Hospital Metropolitano, do

Hospital de São Luís, como eu falei, durante a Copa do Mundo, durante as
Olimpíadas, as obras ficaram para posteridade, ficaram para a população,
nós não podemos permitir que, nesse momento de pandemia, nesse
momento de crise sanitária e crise econômica, logo após a pandemia, não
fique nada para o governo do Estado, nós precisamos que depois da
pandemia não sobre só somente a dor, o sofrimento e os óbitos, nós temos
que lutar para que depois da pandemia, a dor, o sofrimento, o luto, a
saudade dos entes queridos, mas que possa ser transformada em ações de
melhoria da saúde pública do Estado do Maranhão, que uma mãe que é
pobre, que é humilde, que é hipossuficiente, que saia lá do Anjo da Guarda,
que sai lá da Cidade Operária, que sai da Cidade Olímpica e ela possa levar
o seu filho no Hospital da Criança e ter o seu atendimento, que as pessoas
não padecem mais na fila do corredor, no Hospital Socorrão I, no Hospital
Socorrão II. Que as pessoas possam ter uma saúde pública de qualidade e
a maioria da população depende do serviço de saúde pública de qualidade.
Então, Senhoras e Senhores, mais uma vez, o governo do Estado com
muito dinheiro em caixa - com muito dinheiro em caixa - nós só temos
esperança que a saúde pública do Estado do Maranhão, após a pandemia,
possa ser uma saúde pública de qualidade e que possa realmente atender
os maranhenses, porque estamos de olhos atentos, olhos abertos e vamos
continuar fiscalizando, cobrando, denunciando, para que a população do
Estado do Maranhão tenha verdadeiramente saúde pública de qualidade.
Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente. Ah, Presidente, só
destacando, nós não somos contra o projeto, não podemos voltar a conta
o projeto para depois dizer que somos contra os recursos públicos para
Saúde do Estado do Maranhão, somos a favor do projeto, sim, mas
destacamos a importância da fiscalização, da transparência, para que o
dinheiro público seja realmente aplicado para a melhoria da qualidade de
vida da população. Era o que tinha para o momento, que Deus abençoe a
todos!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- O Deputado Rafael está inscrito para discutir e fará o pronunciamento
por vídeo. Deputado Rafael, V. Ex.ª está com a palavra e tem 10 minutos.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, eu me inscrevi para encaminhar um projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Corrigindo, o Deputado Rafael está inscrito para encaminhar. Então, tem
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) – Presidente, bom dia a todos, bom dia, meus amigos deputados,
estamos aqui nos recuperando, cumprindo isolamento, mas participando
desde o início da sessão. Ouvi atentamente ao pronunciamento, ainda no
Pequeno Expediente, do Deputado César Pires e agora no tempo da
discussão, tanto do Deputado César como Deputado Wellington, essa
Medida Provisória, Deputado César Pires, ela cumpre um preceito
orçamentário. Eu vejo a V. Ex.ª cobrando um plano de aplicação para
aprovação dessa Medida Provisória. Os preceitos para aprovação de
Medida Provisória são de relevância e urgência, se saúde pública não for
relevante e urgente no seu conceito, eu não sei o que mais será, porque, e
outra coisa, plano de aplicação, tendo em vista que essa Medida Provisória
ela vai enviada à Assembleia Legislativa, no dia 18 de junho, ou seja, há
quase um mês, basta ver o número de leitos que o Governo do Estado abriu
nesse período, o número de ventiladores, respiradores que foram para o
interior do Estado, aquisição de materiais, de suprimentos, esse é o
verdadeiro plano de aplicação, salvando vidas, se hoje o Estado do
Maranhão tem índices bons com relação à pandemia foi por conta de todo
esse investimento, apesar da crise financeira, como o próprio Deputado
César Pires confirmou, as quedas de receitas, e há uma queda drástica,
voltamos ao patamar de 2014, no que diz respeito à arrecadação, isso
prejudica e muito os investimentos com relação à saúde pública. Esses
recursos que nós estamos aqui aprovando nesse momento, é apenas um
crédito orçamentário de um recurso que foi uma transferência do Governo
Federal, é uma adequação à legislação orçamentária, nobres deputados.
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Então fico assim às vezes até triste porque o pronunciamento do Deputado
César muito eficiente no que ele quer atingir, que é tentar passar para a
opinião pública que nós estamos dando um cheque em branco para o
Governador Flávio Dino, que não é isso, é uma adequação à legislação
orçamentária, deputado César Pires é deputado experiente, ele sabe o que
que nós estamos aprovando, se a gente for pesquisar outros
pronunciamentos do Deputado César, enquanto líder do Governo passado,
nós vamos verificar ele fazendo a defesa com relação ao crédito
orçamentário, então nós estamos apenas fazendo adequação à legislação
orçamentária para que o Governador Flávio Dino, tanto que o Deputado
Wellington do Curso disse que é a favor do projeto, e eu, Presidente, estou
encaminhando pela aprovação da Medida Provisória, que é isso que nós
estamos discutindo aqui, agora nesse momento, tenho certeza de que os
nossos pares também serão a favor, porque nós estamos vendo a aplicação
dos recursos públicos, principalmente nós aqui do interior. Se hoje a gente
conta com vinte leitos de UTI, aqui em Timon, e, graças a Deus, estamos
aqui conseguindo atender a nossa população, foi por conta dos
investimentos na saúde pública do Estado do Maranhão. Não tenho dúvida
nenhuma da execução orçamentária, do trabalho brilhante que o nosso
Secretário Carlos Lula tem feito, tanto que foi aclamado para ser o Presidente
do Conass, por unanimidade, representando todos os secretários de saúde,
do Brasil inteiro, tendo em vista o seu grande trabalho e sério na questão da
aplicação dos recursos públicos. Fico triste em ver os colegas aí, fazendo
acusações levianas, colocando que o Governador Flávio Dino, desviando
recursos, etc, etc, etc. Esse auxílio financeiro do Governo Federal, que o
próprio Deputado Wellington acabou de citar, ele não corresponde,
praticamente a metade das nossas perdas orçamentárias com relação ao
ICMS, e todos os serviços do Governo do Estado continuam sendo
executados, as políticas públicas funcionando, os serviços essenciais
também funcionando. Então, Senhor Presidente, é esse encaminhamento
que eu quero dar a essa matéria, tenho certeza que os nossos pares irão
aprovar, por se tratar de uma matéria de relevância e urgência, tanto que
está na forma de Medida Provisória. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado,
vai à promulgação. Projeto de Lei, de autoria do Poder Executivo, autoriza
ao Poder Executivo a conceder a subvenção social ao Fundo das Nações
Unidas para a Infância – Unicef, para a implantação do Programa de País
2017/2021, no Estado do Maranhão. Em Discussão. Em Votação. Os
Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Os deputados que
participam remotamente, Deputado Antônio Pereira. Deputado Rafael.
Deputado Edivaldo. Deputado Edson. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de
Lei nº 250, de autoria da Mesa Diretora. Com parecer favorável da CCJ.
Em Discussão. Em Votação. Deputados que aprovam, permaneçam como
estão. Aprovado. Deputado Rafael. Como votam os Deputados que
participam remotamente, Deputado Rafael. Deputado Antônio Pereira.
Deputado Edivaldo Holanda. Deputado Edson Araújo. Aprovado. Vai à
sanção. Projeto de Lei nº 232/2020, de autoria do Deputado Wellington do
Curso (lê). Em discussão. Em Votação. Deputados que aprovam,
permaneçam como estão. Aprovado. Os deputados que participam
remotamente, Deputado Rafael. Deputado Antônio Pereira, Deputado
Edivaldo, Deputado Edson. Vai à Redação Final. Projeto de Lei nº 321/
2020, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em Discussão.
Em Votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Deputados Rafael, Antônio Pereira, Edivaldo, Edson Araújo. Vai à sanção.
Projeto de Lei, de autoria do Deputado Adriano. O Deputado está ausente,
fica transferido para a sessão de amanhã. Projeto de Lei nº 390, de autoria
do Deputado Adriano, também transferido. Requerimentos à deliberação
do Plenário. Requerimento nº 230, de autoria da Deputada Helena Duailibe
(lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam
como estão. Deputados: Rafael, Antônio Pereira, Edivaldo e Edson Araújo.
Fica incluído, na Ordem do Dia da Sessão amanhã. Requerimento nº 214,
de autoria da Deputada Dra. Helena Duailibe (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Deputados: Rafael, Antônio Pereira, Edivaldo e Edson Araújo. Fica incluído
na Ordem do Dia de amanhã.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Glalbert.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Terminou a
Ordem do Dia já?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Terminou.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (Questão de
Ordem) – Hoje é o aniversário do nosso amigo, Deputado Ricardo Rios.
Queria fazer um pedido para V. Ex.ª suspender a Sessão, para que possamos
parabenizá-lo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Eu vou, por solicitação do Deputado Glalbert, em vez de suspender a
sessão, como nós já não temos mais matérias a serem discutidas, eu vou
encerrar a Sessão e já convido a todos para que façamos uma foto,
cumprimentemos da forma protocolar o Deputado Ricardo Rios, que
completa hoje 34 anos. Os Deputados que estão participando de forma
virtual, Deputado Ricardo, também estão ali lhe fazendo uma saudação, os
Deputados Rafael, Antônio Pereira, Edivaldo e Edson Araújo. Viu,
Deputado Ricardo? Faça um aceno aí para os Deputados que estão o
cumprimentando, remotamente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

Resumo da Ata da Vigésima Sexta 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. O Presidente declarou aberta a
Sessão, determinando a leitura do texto bíblico e do Resumo da Ata da
Sessão anterior, que foi encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu
a palavra aos (as) Deputados (as): Wellington do Curso, Valéria Macedo,
Mical Damasceno e Rafael Leitoa. Não havendo mais oradores inscritos
no 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 referido Projeto de Lei que ficou transferido
para a próxima Sessão Ordinária. Em único turno, foi aprovado o Projeto
de Decreto Legislativo nº 097/2020, oriundo do parecer nº 416/20, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), que aprova o
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pedido de reconhecimento do Estado de Calamidade Pública no município
de São Vicente de Férrer. Submetido a deliberação da Mesa, foi deferido o
Requerimento n° 234/2020, de autoria do Deputado Arnaldo Melo, nos
termos que dispõe o Regimento Interno, solicitamos o envio de mensagem
de pesar à família do Senhor Benigno das Chagas Brito, ex-prefeito, de
Passagem Franca. Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande
Expediente. Da mesma forma ocorreu no tempo dos Partidos e Blocos e
no Expediente Final. 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, 09 de julho de 2020.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 185/2020

Designa a Comissão Permanente de Licitação, os
pregoeiros e equipe de apoio da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 12 do Regimento Interno e em cumprimento à Lei nº 8.666/1993,

R E S O L V E:

Art. 1° Designar a Comissão Permanente de Licitação para este
Poder, constituída pelos Membros André Luis Pinto Maia, cargo de
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, matrícula nº 1646744;
Arthur Baldez Silva, cargo Chefe de Gabinete, matrícula nº 1644632,
Fernando Filipe Santos Marques, cargo de Assistente Legislativo, matrícula
nº 1639665, Gabriel Manzano Dias Marques, cargo de Assistente
Legislativo, matrícula 1639715,  Lincoln Christian Noleto Costa, Auxiliar
Legislativo Operacional, matrícula nº 1630086 e Anne Grasielle Campos
Santos Memória, cargo Assessora, matrícula nº 1650593 para, sob a
Presidência do primeiro, processar e julgar as licitações, assim como praticar
todos os atos decorrentes do procedimento licitatório até a adjudicação do
objeto licitado aos vencedores, e promover inscrição, alteração e
cancelamento em registro cadastral, na forma do artigo 51 da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, com investidura de 01 (um) ano.

Art. 2º Nas faltas ou impedimentos do Presidente da Comissão
designado no art. 1º, as atribuições sob sua responsabilidade serão
desempenhadas pelo servidor Arthur Baldez Silva, cargo Chefe de Gabinete,
matrícula nº 1644632.

Art. 3º Nas faltas ou impedimentos do Presidente da Comissão
designado no art. 1º, e do seu substituto designado no art. 2º, as atribuições
sob as responsabilidades dos mesmos serão desempenhadas pelo servidor
Lincoln Christian Noleto Costa, Auxiliar Legislativo Operacional, matrícula
nº 1630086

Art. 4º Designar como Suplentes da Comissão os servidores
Alexandre Henrique Pereira da Silva, Chefe Assessoria Legislativa,
matrícula nº 1644228, matrícula nº 2402, Sheila Maria Tenório de Britto,
cargo Secretário Executivo, matrícula nº 1411438

Art. 5º Ficam designados como PREGOEIROS (AS), para
realização das licitações na modalidade PREGÃO PRESENCIAL e
ELETRÔNICO, no âmbito da Assembleia Legislativa do Maranhão, os
servidores abaixo relacionados:

a) André Luís Pinto Maia;
b) Arthur Baldez Silva;
c) Gabriel Manzano Dias Marques;
d) Lincoln Christian Noleto Costa;
e) Anne Grasielle Campos Santos;
f) Alexandre Henrique Pereira da Silva.
I – Para cada processo licitatório será definido pelo presidente da

comissão de licitação, um dos servidores designados no caput do artigo 5º
, para condução do certame;

II – Nas hipóteses de ausência ou impedimento de um dos
Pregoeiros (as) nos processos licitatórios em que estiverem designados,

será realizada a substituição por outro Pregoeiro (a), designado no caput
do artigo 3º.

Art. 6º - Ficam designados como membros da equipe de apoio,
para acompanhar aos referidos Pregoeiros (as) na condução da licitação, os
servidores abaixo relacionados:

a) Camila Correia Lima de Mesquita;
b) Fábio Alex Dias;
c) Teresa Angélica Batista Assunção Machado;
d) Viviane das Graças Viegas Nunes;
e) Sheila Maria Tenório de Brito.
Parágrafo único - Cada Pregoeiro (a) deverá, necessariamente,

conduzir os certames acompanhados de uma equipe de apoio.
Art. 5º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,

devendo os seus efeitos retroagirem a 06 de abril de 2020.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Deputado Othelino Neto
Presidente

       Deputado Glalberte Cutrim               Deputada Andreia Rezende
              1.º Vice Presidente                                  1.º Secretária
             Deputada Detinha                        Deputada Cleide Coutinho
              2.º Vice Presidente                                  2.º Secretária
        Deputada Thaiza Hortegal               Deputado Pará Figueiredo
              3.º Vice-Presidente                                  3.º Secretário

R E S E N H A
(REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM
CONJUNTO COM A COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO,
REALIZADA  AOS 30 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO  DE
2020, ÁS 10 HORAS  E 20 MINUTOS,  NO PLENÁRIO  DEPUTADO
“GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
RICARDO RIOS – PRESIDENTE
RILDO AMARAL
CÉSAR PIRES
ADRIANO
ARISTON SOUSA
MICAL DAMASCENO
FERNANDO PESSOA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 405/2020 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

239/2020 - que PROPÕE nova redação ao Art.II-C da Lei nº 8.077, de 07
de janeiro de 2004, que DISPÕE sobre a criação de Carreira e Cargos de
Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público do Estado do
Maranhão. Fixa os valores de sua remuneração, e das outras providências.

AUTORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS            .
DECISÃO:APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 14 de julho  de 2020. DULCIMAR C. FONSECA - Secretária de
Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA AOS 07
DIAS DO MÊS DE JUlHO DO ANO DE 2020, ÀS 08 HORASE 30
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MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “WALDIR
FILHO” DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente, (em exercício)
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA
DEPUTADO CÉSAR PIRES
DEPUTADA MICAL DAMASCENO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 014/2020 –Emitido ao VETO PARCIAL ao

PROJETO DE LEI  nº 069/2016 - que INCLUI no Calendário Oficial do
Estado do Maranhão, a Semana do Exército Brasileiro, a ser comemorada
anualmente, de 12 a 19 de abril.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao

dispositivo (art.2º), nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 015/2020 – Emitido do PROJETO DE LEI n°

557/2019 - que CRIA o Relatório Anual Socioeconômico da Mulher, no
âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputada DANIELLA TEMA
RELATORIA:  Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: REJEITADO, por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 020/2020 – Emitido ao PROJETO DE LEI n°

529/2019 - que DISPÕE sobre concessão de desconto do Imposto Sobre
Veículos Automotivos – IPVA para condutores que não tenham incorrido
em infração de trânsito.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA:  Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: REJEITADO, por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 146/2020-Emitido ao PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR ESTADUAL nº 003/2020 - que ALTERA os artigos
15 e 60 da Lei Complementar Estadual nº 14, de 17 de dezembro de 1991
(Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão), e
dá outras providências.

AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 167/2020- Emitido ao PROJETO DE LEI nº 417/

2019 - que INSTITUI e estabelece política públicas para implantação de
Programa Estadual de Incentivo à contratação de jovens tutelados no
mercado de trabalho no Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADA HELENA DUAILIBE
RELATORIA:  Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 171/2020- Emitido PROJETO DE LEi nº 513/

2019 - que DETERMINA que excursões promovidas por agências de
turismo, compostas por número mínimo de 08 (oito) pessoas, ao visitarem
os pontos ou atrativos turísticos no Estado do Maranhão, estejam
acompanhados por guia de turismo regional habilitado e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 181/2020- Emitido ao PROJETO DE LEI n° 567/

2019 - que DISPÕE sobre a proibição dos estabelecimentos que especifica
de cobrar mais de um ingresso nos casos que, por necessidade especial ou
deficiência, o espectador necessite ocupar mais de um assento.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado ANTÔNIO PEREIRA

DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.

PARECER Nº 185/2020 - Emitido PROJETO DE LEI nº 541/
2019 - que EQUIPARA os portadores de doença renal crônica e as pessoas
com deficiência para fins de acessibilidade e oportunidades referentes ao
percentual legal de vagas reservadas no âmbito da administração direta e
indireta do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: REJEITADO, por maioria, contra o voto do Senhor

Deputado César Pires, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 192/2020 - Emitido ao PROJETO DE LEI nº 644/

2019- QUE “Dispõe sobre a isenção de taxa de inscrição para o vestibular
nas Universidade Públicas e concursos públicos estaduais às candidatas
que sejam doadoras regulares de leite materno”.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: REJEITADO, por maioria, contra o voto do Senhor

Deputado César Pires, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 199/2020 - Emitido PROJETO DE LEI n° 635/

2019 - que DISPÕE sobre a gratuidade do uso de estacionamentos por
pacientes submetidos à sessão de quimioterapia em hospitais no Estado
do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: REJEITADO, por maioria, contra o voto do Senhor

Deputado César Pires, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 205/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI n°.

547/2019- QUE “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”.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 216/2020 - Emitido ao PROJETO DE LEI nº 581/

2019 - QUE “Disciplina a promoção, o fomento e o incentivo do audiovisual
no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras providências”.

AUTORIA: Deputado ARNALDO MELO
RELATORIA:  Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 218/2020 - Emitido ao PROJETO DE LEI n° 570/

2019 - que DISPÕE sobre presença do profissional administrador nas
equipes integrantes das unidades de saúde do Maranhão.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA:  Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 219/2020 – Emitido ao PROJETO DE LEI

ORDINÁRIA nº 515/2019 - QUE “Assegura nos órgãos estaduais, no
âmbito Estado do Maranhão, prioridade de atendimento para emissão de
Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho (CTPS) às mulheres vítimas
de violência doméstica e familiar.”

AUTORIA: Deputado WELLIGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 222/2020 - Emitido PROJETO DE LEI

ORDINÁRIA nº 528/2019 - QUE “Estabelece as diretrizes para a criação
do Programa de promoção, valorização e construção de um planejamento
estratégico visando melhorar qualidade e resultados mais positivos na
política da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), no
âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.”



QUARTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2020                                                                                      DIÁRIO DA ASSEMBLEIA16
AUTORIA: Deputado LEONARDO SÁ
RELATORIA:  Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 223/2020- Emitido ao PROJETO DE LEI

ORINÁRIA nº 568/2019 -  que ESTABELE as Diretrizes para o programa
de Apoio às Mulheres com Neoplasia Mamária e Mastectomizadas, no
Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada DETINHA
RELATORIA:  Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 229/2020- Emitido ao PROJETO LEI Nº 604/

2019, que REGULAMENTA a utilização de equipamentos e vestimentas
de proteção individual pelas profissionais da área de saúde no Estado do
Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado EDIVALDO HOLANDA
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Pela PREJUDICIALIDADE, nos termos do voto do

Relator.
PARECER Nº 231/2020- Emitido ao VETO PARCIAL ao

PROJETO DE LEI nº 407/2019, que DISPÕE sobre a criação da Semana
Estadual Maria da Penha nas Escolas Estaduais do Estado do Maranhão,
e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado FERNANDO PESSOA
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao

Projeto de Lei nº 407/2019, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 232/2020- Emitido ao VETO PARCIAL APOSTO

ao PROJETO DE LEI nº 412/2019, que INSTITUI a Semana Estadual de
Prevenção às Queimaduras e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao

Projeto de Lei nº 412/2019, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 233/2020- Emitido ao VETO PARCIAL APOSTO

ao PROJETO DE LEI nº 016/2019, que DISPÕE sobre normas e diretrizes
para a verificação da segurança de Barragens de qualquer natureza e de
depósitos de resíduos tóxicos industriais e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao

Projeto de Lei nº 016/2019, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 236/2020- Emitido ao PROJETO DE LEI nº 057/

2020 - QUE Institui a Semana Estadual de Educação e Conscientização do
Autismo no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputada DANIELLA TEMA
RELATORIA:  Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: Pela PREJUDICIALIDADE do Projeto de Lei nº

057/2020, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 237/2020- Emitido AO PROJETO DE LEI nº

056/2020 - QUE Institui o Dia Estadual de Apoio as Comunidades
Terapêuticas no âmbito do Estado do Maranhão, a ser celebrado,
anualmente, no dia 20 de abril.

AUTORIA: Deputada DANIELLA TEMA
RELATORIA:  Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 251/2020- Emitido ao PROJETO DE LEI  nº 543/

/2019, que DISPÕE sobre a isenção do pagamento de taxa de inscrição
para concursos públicos no âmbito do Estado do Maranhão ás pessoas
desempregadas e/ou hipossuficientes.

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

do Relator.

PARECER Nº 254/2020 - Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA nº 597/2019 - QUE  “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”

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

do Relator.
PARECER Nº 255/2020 – Emitido ao PROJETO DE LEI

ORDINÁRIA nº 622/2019 - que DISPÕE “Sobre a reserva de vagas de
estágio de nível superior em órgãos ou entidades da Administração Pública
do Estado do Maranhão para pessoas com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos.”

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

do Relator.
PARECER Nº 408/2020- Emitido a MEDIDA PROVISÓRIA nº

319, de 17 de junho de 2020 - QUE “Abre crédito extraordinário, em favor
do Fundo Estadual de Saúde – FES/Unidade Central, no valor de R$
71.220.650,00 (Setenta e um milhões, duzentos e vinte mil, seiscentos e
cinquenta reais), para os fins que especifica”.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 409/2020- Emitido a MEDIDA PROVISÓRIA nº

318, de 08 de junho de 2020 - QUE “Altera a Lei nº 6.915, de 11 de abril
de 1997, que DISPÕE sobre a contratação, por tempo determinado, de
pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público, nos termos do inciso IX do art.19, da Constituição Estadual, e dá
outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 411/2020- Emitido a MEDIDA PROVISÓRIA nº

317, de 05 de junho de 2020 - QUE “Altera a Lei nº 6.513, de 30 de
novembro de 1995, que DISPÕE sobre o Estatuto dos Policiais da Polícia
Militar do Maranhão e dá outras providências”.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 412/2020  - Emitido ao PROJETO DE LEI nº 101/

2020 - que INSTITUI o  “Dia Estadual do Jovem Adventista”, no âmbito
do Estado do Maranhão, a ser comemorado, anualmente, no terceiro sábado
do mês de março.

AUTORIA: Deputado WENDELL LAGES
RELATORIA:  Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 413/2020  - Emitido ao PROJETO DE LEI nº 102/

2020 - que INSTITUI o “Dia Estadual dos Desbravadores”, no âmbito do
Estado do Maranhão, a ser comemorado, anualmente, no terceiro sábado
do mês de setembro.

AUTORIA: Deputado WENDELL LAGES
RELATORIA:  Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 414/2020  - Emitido ao PROJETO DE LEI nº 103/

2020 - que INSTITUI o  “Dia Estadual do Jornalista”, no âmbito do
Estado do Maranhão, a ser comemorado, anualmente, no dia 07 do mês de
abril.

AUTORIA: Deputado WENDELL LAGES
RELATORIA:  Deputado CÉSAR PIRES
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DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 415/2020 - Emitido ao PROJETO DE LEI

ORDINÁRIA  nº 250/2020 - que  DISPÕE sobre a alteração e transformação
de cargos comissionados na estrutura administrativa da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: MESA DIRETORA
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 416/2020- Emitido ao PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO nº 097/2020, que APROVA o pedido de reconhecimento
do Estado de calamidade pública no Município de São Vicente Férrer,
Estado do Maranhão.

AUTORIA: Oriundo da Comissão de Constituição Justiça e
Cidadania

RELATORIA:  Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “WALDIR FILHO”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  08 de julho  de 2020.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO SÉTIMO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO N.º 05/2015. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA TICKET SOLUÇÕES
HDFGT S.A., firmam entre si o Sétimo Apostilamento ao contrato supra.
OBJETO: Emissão da Nota de Empenho n.º 2020NE00134 no valor de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) emitida em 06.07.2020. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa;
Gestão: 00001- Gestão Fiscal; Função: 01- Legislativa; Subfunção: 031-
Ação Legislativa; Programa: 0318- Gestão Legislativa; Ação: 4628- Atuação
Legislativa; Subação: 000010- Atuação Legislativa no Estado do Maranhão
(Manutenção); Natureza Despesa: 33.90.39.82- – Gerenciamento de Frota:
Combustível, serviços e peças; Fonte de Recursos: 0.1.01.000000–
Recursos Ordinários- Tesouro- 0101000000; Histórico: Serviço de
gerenciamento de frota de veículos próprios ou locados da ALEMA.
Informações Complementares: reforço da NE 2020NE000065. BASE
LEGAL: art. 65, § 8º, da Lei n.º 8.666/1993 e Processo Administrativo n.º
0019/2020-ALEMA. DATA DE ASSINATURA: 08/07/2020.
ASSINATURA: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão
– Deputado Othelino Nova Alves Neto - Presidente da Assembleia
Legislativa do Maranhão.  São Luís – MA,09 de julho de 2020. TARCÍSIO
ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral da Assembleia Legislativa

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO

MARANHÃO

São Domingos do Maranhão, 14 de julho de 2020. 

OFÍCIO Nº 021/2020 - GABINETE DO PREFEITO -
SDMA                     

 
Ao Excelentíssimo Senhor 
OTHELINO NOVA ALVES NETO
Presidente da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão – MA 

 Assunto: Encaminhamento do Decreto de Estado de Calamidade
Municipal nº. 21/2020.

Senhor Presidente, 
 
Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência o Decreto

de Estado de Calamidade Municipal nº. 21/2020, solicitar a devida
apreciação e reconhecimento do Estado de Calamidade no município de
São Domingos do Maranhão, conforme os termos do Decreto Municipal
nº 21/2020, por esta augusta casa Legislativa.

Sem mais para o momento, reitero meus votos de estima e
consideração.

JOSÉ MENDES FERREIRA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 21/2020, DE 13 DE MAIO DE 2020.

Declara a situação de estado de calamidade pública
e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO
MARANHÃO DO ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM A LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,

CONSIDERANDO A classificação pela Organização Mundial
de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do novo
coronavírus;

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo Federal, nº06/2020,
na qual decretou Estado de Calamidade Pública em todo território nacional
até 31 de dezembro de 2020.

CONSIDERANDO o avanço do COVID-19 no Estado do
Maranhão, bem como os casos notificados e confirmados de forma
crescente no município de São Domingos do Maranhão.

CONSIDERANDO a necessidade do monitoramento permanente
da pandemia Covid-19, consequentemente o crescimento e elevação dos
gastos públicos para proteger a saúde.

CONSIDERANDO a perspectiva de diminuição das arrecadações
municipais, estaduais e repasses de verbas federais, o que de sobremaneira
afetará o aporte financeiro e econômico deste município para as questões
essenciais, necessitando de constante remanejamento de recursos para
cumprimento das obrigações municipais.

DECRETA

Art. 1º- Fica decretado o Estado de Calamidade Pública no
município de São Domingos do Maranhão. Para que seja adotado o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e
agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença COVID-
19, podendo o gestor agir com todos os meios financeiros necessários e
autorizado de já, que não se tenha por questões econômicas e administrativas
e de Leis qualquer entrave nos serviços essenciais aos munícipes.

Parágrafo Único – Todas as operações financeiras descritas no
Artigo 1º deverão constar especificamente na Prestação de Contas anual.

Art. 2º - Este Decreto tem validade de 90 dias, ou por quanto
perdurarem os casos confirmados de COVID-19 no município de São
Domingos do Maranhão.

Art. 3º Revoga-se todas as disposições em contrário.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO

DOMINGOS DO MARANHÃO, AOS TREZE DIAS DO MÊS DE
MAIO DE DOIS MIL E VINTE.

JOSÉ MENDES FERREIRA
Prefeito Municipal
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