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

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

Caldas. 
Segundo Secretário, Senhor Deputado Carlinhos Florêncio.

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

I – ABERTURA.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o Senhor Segundo
Secretário para fazer a leitura da Ata da sessão anterior e do texto
bíblico.

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

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Ata lida e considerada aprovada.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o Senhor Primeiro
Secretário para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO MARCOS CALDAS (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 266 /2020

Dispõe sobre o Ensino Remoto no Estado durante
a pandemia de Covid-19.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º – As aulas da rede pública estadual de ensino, ministradas
através de meio virtual ou remoto, deverão observar o conteúdo da
Base Nacional Comum Curricular.

Art. 2º – O Poder Executivo fica autorizado a utilizar o
contraturno para aulas de revisão e reposição de conteúdo de forma a
garantir o disposto no art. 1º desta Lei.

Art. 3º – Somente serão contabilizados como dias letivos,
aqueles que observarem o conteúdo da Base Nacional Comum
Curricular.

Art. 4º – O disposto nesta lei terá validade enquanto durar o
ensino remoto no estado em função da necessidade de isolamento
social causado pela pandemia de Covid-19.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Nagib Haickel, 13 de julho de 2020. - WELLINGTON

DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A presente proposição tem como objetivo garantir que durante

o período de ensino remoto, causado pela pandemia de Covid-19, seja
garantido a apresentação de todo conteúdo da Base Nacional Comum
Curricular na rede pública estadual de ensino.

É evidente que, no curso da pandemia, são prioritários os
investimentos em infraestrutura e pessoal da área de saúde com o
objetivo de assegurar o atendimento aos cidadãos e salvar vidas.

Reconhecem-se também os esforços do Executivo para manter
as atividades letivas por meio de teleaulas e materiais impressos
distribuídos aos estudantes.

Há que se considerar, porém, que o cumprimento tempestivo
e integral da base curricular é um direito e uma necessidade dos jovens
cidadãos maranhenses, sobretudo para aqueles que já vislumbram uma
formação técnica ou superior e estão comprometidos com concursos
ou plataformas de seleção como o Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem).

Esta proposição busca assegurar que o Estado envidará seus
melhores esforços tanto para que suas ferramentas de ensino à distância
alcancem a totalidade dos estudantes das escolas estaduais mineiras,
oferecendo a integralidade dos conteúdos da base curricular, como
também assegurando que esses conteúdos sejam devidamente
ministrados.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a
aprovação desta proposição.

Plenário Nagib Haickel, 13 de julho de 2020. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 267 /2020

Dispõe sobre a inclusão de psicólogos nos
Programas Saúde da Família, PSF.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art.1º. Será obrigatória a presença de pelo menos um psicólogo
nas equipes da Saúde da Família para acompanhar as visitas domiciliares
de famílias que tenham pessoas idosas.

Art.2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Nagib Haickel, 13 de julho de 2020. - WELLINGTON

DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A Pandemia de coronavírus – Covid-19, atinge emocionalmente,

psicologicamente toda população mundial, porém, os idosos estão
sendo as principais vítimas devido ao isolamento social.

Os idosos, na quase totalidade, vem apresentando depressão,
ansiedade, medo e angústia, tornando-se necessário o acompanhamento
psicológico e emocional do setor público de saúde, o que contribuirá
para diminuir os impactos dos idosos que vivem no Maranhão.

Desta forma, considerando que a Saúde pública é um campo
organizado de práticas onde se pensa de forma mais abrangente que
apenas a saúde individual, entende-se que este campo se faz justamente
como “uma prática social de natureza interdisciplinar para proteger e
melhorar a saúde das pessoas, incluindo a responsabilidade de assegurar
o acesso a cuidados integrais de saúde e sua qualidade” (Arreaza &
Moraes, 2010), conforme também pode ser visto na figura a seguir:
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No Brasil, vê-se o Programa de Saúde da família (PSF) como a
estratégia prioritária para reorientação da atenção básica e mais uma tentativa
de superar os entraves herdados pelo Sistema Único de Saúde (Brasil,
2007). Assim sendo, o PSF visa preencher todas as principais condições
da saúde pública, que são:

1) A acessibilidade, que diz respeito à magnitude da oferta das
ações e serviços para atender às necessidades da população-alvo;

2) A efetividade, que visa uma transformação concreta obtida no
estado de saúde das pessoas por meio do trabalho coletivo e integrado,
com respaldo técnico e científico;

3) A equidade, que pretende uma distribuição justa e razoável dos
recursos de acordo com as necessidades de saúde da população, tornando-
os bens e produtos aceitáveis e legítimos para os membros de uma
coletividade.

4) Participação comunitária, que deflagra a Conferência de Saúde
e o Conselho de Saúde, que são regulamentados, inclusive, pela Lei 8.142/
1990.

Ainda neste sentido, unindo à prevalência dos transtornos mentais,
das condições de uso de álcool e drogas à estratégia do PSF, vê-se que os
cuidados primários para a saúde mental devem ser tratados como essenciais
de qualquer sistema de saúde que vise funcionar adequadamente.

Uma vez que o modelo de saúde pública tem apresentação
territorial e funciona como porta de entrada ao sistema de serviços em
saúde, a frequência de pessoas portadoras de alterações psicológicas que
acessam o sistema é, tal como esperado, bastante elevada (Scóx & Fenili,
2003).

Assim sendo, a existência do PSF proporciona o espaço natural
para atuação do psicólogo como um integrante da equipe, tendo em vista
que sua ação tem prerrogativa legal e é fortemente associada à promoção
de saúde, prevenção de riscos, diagnóstico psicopatológico, tratamento de
alterações psicológicas e acompanhamento longitudinal.

Em face desta situação natural de associação entre o funcionamento
do PSF e a Psicologia, destaca-se na Lei 4.119/62, que dispõe sobre os
cursos de formação em psicologia e regulamenta a profissão de psicólogo:

Art. 13. - Ao portador do diploma de Psicólogo é conferido o
direito de ensinar Psicologia nos vários cursos de que trata esta lei,
observadas as exigências legais específicas, e a exercer a profissão de
Psicólogo.

§ 1º Constitui função privativa do Psicólogo e utilização de métodos
e técnicas psicológicas com os seguintes objetivos:

a) diagnóstico psicológico;
b) orientação e seleção profissional;
c) orientação psicopedagógica;
d) solução de problemas de ajustamento.
Inegavelmente, a profissão de psicólogo provê as respostas

necessárias ao PSF, principalmente por sua situação que visa tanto o
diagnóstico como a solução de problemas.

Plenário Nagib Haickel, 13 de julho de 2020. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 268 /2020

Cria mecanismos para a verificação e a contestação
dos valores de faturamento apresentados pelos
prestadores de serviços públicos de água e luz.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º – Ficam criados os mecanismos para a verificação e a
contestação dos valores de faturamento apresentados pelos prestadores
de serviços públicos de água e luz.

Art. 2º – Os prestadores dos serviços públicos a que se refere o
art. 1º disponibilizarão um canal em seu sítio eletrônico e em software de
aplicativo por meio do qual os consumidores poderão inserir informações
com o intuito de verificar se o valor da fatura está correto.

Art. 3º – Os prestadores dos serviços públicos criarão mecanismos
em seu sítio eletrônico e em software de aplicativo para que o consumidor
possa contestar os valores de faturamento.

§ 1º – As faturas deverão informar os meios para o acesso do
consumidor à ouvidoria ou ao setor de reclamações, no qual ele poderá
exercer seu direito de contestar a medição apresentada ou o valor faturado,
assim como o prazo para fazê-lo, caso o queira, até o terceiro dia útil antes
do vencimento da conta.

§ 2º – Recebida a contestação, o prestador de serviço público
providenciará a retirada da cobrança bancária direta (débito em conta) ou
comunicará ao consumidor o protocolo do pedido e a suspensão da multa
e dos juros por atraso de pagamento, até a conclusão do processo
administrativo de apuração da reclamação e dos procedimentos e prazos
para a realização da competente perícia.

§ 3º – Realizada a perícia, o prestador comunicará ao consumidor,
pelos meios convencionados na protocolização da reclamação, os resultados
apurados, assinalando-lhe o prazo de dez dias para apresentação de
contrarrazões, facultada a prorrogação por igual período, a pedido, quando
o consumidor pretender apresentar relatório de perícia por ele contratada.

§ 4º – Analisadas as contrarrazões e constatada a necessidade de
retificação dos valores faturados ou não, o prestador emitirá nova fatura e
assinará novo prazo para pagamento do débito remanescente ou para
devolução de valores cobrados a maior, nunca inferior a dez dias do
vencimento.

Art. 4º – O consumidor poderá contestar as faturas referentes ao
período de até seis meses anteriores a entrada em vigor desta lei.

Art. 5º – É proibida a cumulação do faturamento regular de consumo
com o faturamento retificado em razão do disposto no art. 3º.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Nagib Haickel, 13 de julho de 2020. - WELLINGTON

DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

As dramáticas consequências da pandemia de Covid-19 já se fazem
sentir em toda a sociedade mineira. Como podemos acompanhar pela
mídia, vários municípios estão restringindo as atividades comerciais.
Ademais, há a necessidade de a população manter-se em isolamento social.
É importante destacar que a adoção dessas medidas é necessária neste
momento delicado, todavia não podemos desconsiderar as consequências
econômicas e financeiras de tais medidas.

Vale ressaltar que nos últimos meses em que perdura a pandemia
no Estado foram registrados pela própria Equatorial – um crescimento
considerável de reclamações dos consumidores em relação aos valores das
faturas, e muitas dessas apresentavam vícios de cálculo que ocasionaram
aumentos substanciais na ordem de até 300% em alguns casos relatados.

Portanto, o projeto de lei em exame visa instituir mecanismos que
possam facilitar a verificação e a contestação dos valores de faturamento
apresentados pelos prestadores de serviços públicos de água e luz, tendo
em vista o cenário instalado pela pandemia.
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A Lei Federal nº 8.078, de 1990 elenca, em seu artigo 6º, os direitos

básicos do consumidor, e no inciso VIII do citado artigo, prevê a facilitação
da defesa dos seus direitos.

Contudo, na prática, não é isso o que acontece com a prestação de
serviços públicos em geral e, especificamente, os de fornecimento de água
e energia elétrica. É comum ver o consumidor ser obrigado a acatar as
medidas e determinações das prestadoras desses serviços públicos.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação
desta proposição.

Plenário Nagib Haickel, 13 de julho de 2020. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 242 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, sejam abonadas as
minhas faltas nas Sessões Legislativas dos dias 30 de junho e 01 de julho
do corrente ano, em razão de viagem á Brasília, para tratar de assuntos de
interesse do estado do Maranhão, conforme anexos.
 Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Beckman” em
São Luís 02 de julho de 2020. - NETO EVANGELISTA - Deputado
Estadual

REQUERIMENTO Nº 243 /2020

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja enviada
MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento da Promotora
de Justiça do Estado Maranhão Dr. KARINI KIRIMIS VIEGAS,
externando o mais profundo sentimento de Pesar pelo seu falecimento,
ocorrido no dia 12 de julho do corrente ano.

Durante sua vida na Promotoria de Justiça no Estado Maranhão
Dr. Karini Kirimis Viegas, que era natural de São Paulo, ingressou no
Ministério Público do Maranhão em junho de 2011. Em 2012, assumiu a
Comarca de Paulo Ramos. Atuou ainda nas Comarcas de Matinha e Coelho
Neto, até ser removida, em julho de 2019, para a Promotoria de Justiça de
Viana, onde exercia suas funções atualmente.

Contudo, sensibilizado com a dolorosa perda da brilhante
Promotora de Justiça, Dr. KARINI KIRIMIS VIEGAS, manifesto assim
a solidariedade aos familiares e amigos neste momento de profunda dor.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 13 de julho de 2020. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 29 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 148 do Regimento Interno da
Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos o envio de
Moção de Aplausos ao Sr. Alex Duarte, médico e prefeito do município de
Lagoa do Mato, Estado do Maranhão, congratulando com o título de
campeão do IDEB de 2019 e por ser a única cidade que não houve registro
de óbitos por COVID – 19, até esta data, no âmbito do Estado do
Maranhão.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão  externa sua
alegria nas conquistas acima expressadas nesta moção de aplauso.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho
de 2020. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 30 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando extensa

admiração ao Dr Daniel Blume, parabenizando pelo registro da carteira
profissional da Ordem dos Advogados Portugueses.

Daniel Blume, é advogado, Procurador do Estado do Maranhão
de carreira e professor da Escola Superior da Advocacia da OAB. Foi Juiz
do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, por dois biênios (2014/2015
e 2016/2017). Atualmente é Conselheiro Federal da OAB. E recentemente
teve o registro da carteira profissional da Ordem dos Advogados
Portugueses.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Dr
Daniel Blume, parabenizando pelo registro da carteira profissional da
Ordem dos Advogados Portugueses.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 13 de julho de 2020. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 859/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, o Dr. Lourival Serejo; ao Procurador Geral de Justiça,
o Dr.  Eduardo Jorge Hiluy Nicolau; o Secretário Estadual de
Educação, o Senhor Felipe Camarão; e ao Secretário Estadual de
Segurança Pública, o Senhor Jefferson Portela, solicitando a
formulação de programa, em parceria com a Secretaria de Estado de
Segurança Pública e com a Secretaria de Estado da Educação, para
que celulares, smartphones, tablets e notebooks apreendidos em ações
policiais no Estado do Maranhão e que não constituam mais prova
imprescindível à persecução penal possam ser doados ou ter a transferência
definitiva da propriedade cedida às instituições de ensino públicas estaduais,
através de requerimento da parte interessada.

A suspensão das atividades letivas presenciais em virtude da
COVID-19 escancarou a situação de que muitas famílias maranhenses têm
dificuldades em acessar tecnologias simples, como é o caso dos
smartphones. Em contrapartida, frequentemente objetos apreendidos pela
polícia são incinerados ou de outra forma descartados, uma vez que nunca
são localizados os seus donos. Inclusive, o Manual de Bens Apreendidos
do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 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)1

Ante o exposto, requeiro respeitosamente que a sugestão desta
indicação seja devidamente aproveitada, garantindo às instituições de ensino
maranhenses bens extremamente importantes para a educação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho
de 2020. – DR.YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS

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

INDICAÇÃO Nº 865 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDIVALDO
HOLANDA JR. e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS, ANTÔNIO ARAÚJO solicitando QUE SEJA
RETOMADA A OBRA DE ALARGAMENTO DA AVENIDA
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JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA PRÓXIMO AOS
APARTAMENTOS DO ANGELIM.

O programa “SÃO LUÍS EM OBRAS” realizado pela Prefeitura
de São Luís, levou diversos serviços e obras para diversos bairros da
Capital.

Contudo, é notório perceber que a obra trecho da Avenida Jerônimo
de Albuquerque, que fica próximo aos apartamentos do angelim encontra-
se parado, gerando inúmeros transtornos, assim como o congestionamento
devido a diversas tubulações exposta ocupando assim uma via que seria de
carros.

Assim, visando a ordenação do espaço público, encaminhamos
esta indicação.

Plenário Nagib Haickel, 13 de julho de 2020. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 866 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDIVALDO
HOLANDA JR. e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS, ANTÔNIO ARAÚJO solicitando a Inclusão
Rua Capitão Calixto, no Bairro do Turu, no Programa ASFALTO
NAS RUAS, tendo em vista a necessidade de pavimentação asfáltica.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na qualidade
de vida dos moradores do aludido bairro, solicitamos por meio desta
Indicação a pavimentação asfáltica de vias do Capitão Calixto, no Bairro
do Turu, algumas das principais vias do bairro e que atualmente possuem
uma grande quantidade de buracos, erosões e lama, durante o período
chuvoso.

Cumpre destacar que a precariedade das ruas do conjunto
compromete também o desenvolvimento de atividades econômicas, tendo
em vista os inúmeros estabelecimentos comerciais existentes na região,
corroborando ainda mais a necessidade da recuperação da malha viária do
bairro.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação das ruas do
referido bairro, principalmente as já mencionadas ruas, o que irá oferecer
mais segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas
condições de vida da população que reside na localidade.

Plenário Nagib Haickel, 13 de julho de 2020. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 867 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDIVALDO
HOLANDA JR. e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS, ANTÔNIO ARAÚJO solicitando a Inclusão
da avenida 103, que desce pela feira para a Unidade 101, no bairro da
Cidade Operária, no Programa ASFALTO NAS RUAS, tendo em
vista a necessidade de pavimentação asfáltica.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na qualidade
de vida dos moradores do aludido bairro, solicitamos por meio desta
Indicação a pavimentação asfáltica de vias avenida 103, que desce pela
feira para a Unidade 101, no bairro da Cidade Operária, algumas das

principais vias do bairro e que atualmente possuem uma grande quantidade
de buracos, erosões e lama, durante o período chuvoso.

Cumpre destacar que a precariedade das ruas do conjunto
compromete também o desenvolvimento de atividades econômicas, tendo
em vista os inúmeros estabelecimentos comerciais existentes na região,
corroborando ainda mais a necessidade da recuperação da malha viária do
bairro.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação das ruas do
referido bairro, principalmente as já mencionadas ruas, o que irá oferecer
mais segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas
condições de vida da população que reside na localidade.

Plenário Nagib Haickel, 13 de julho de 2020. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 868 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDIVALDO
HOLANDA JR. e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS, ANTÔNIO ARAÚJO solicitando a
Inclusão da Avenida 4, Cohab Anil 4, no Programa ASFALTO NAS
RUAS, tendo em vista a necessidade de pavimentação asfáltica.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na qualidade
de vida dos moradores do aludido bairro, solicitamos por meio desta
Indicação a pavimentação asfáltica de vias do Conjunto Cohab Anil 4,
algumas das principais vias do bairro e que atualmente possuem uma
grande quantidade de buracos, erosões e lama, durante o período chuvoso.

  Em razão disso, as diversas famílias que residem naquela localidade
sofrem com os diversos transtornos provocados pela a falta de pavimentação
nas ruas, como por exemplo a dificuldade de acesso de pedestres, meios de
transporte, entre outros.

Cumpre destacar que a precariedade das ruas do conjunto
compromete também o desenvolvimento de atividades econômicas, tendo
em vista os inúmeros estabelecimentos comerciais existentes na região,
corroborando ainda mais a necessidade da recuperação da malha viária do
bairro.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação das ruas do
referido bairro, principalmente as já mencionadas ruas, o que irá oferecer
mais segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas
condições de vida da população que reside na localidade.

Plenário Nagib Haickel, 13 de julho de 2020. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 869 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDIVALDO
HOLANDA JR. e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS, ANTÔNIO ARAÚJO solicitando a Av. Betha
II do Parque Athenas, no Programa ASFALTO NAS RUAS, tendo
em vista a necessidade de pavimentação asfáltica.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na qualidade
de vida dos moradores do aludido bairro, solicitamos por meio desta
Indicação a pavimentação asfáltica de vias da Av. Betha II do Parque
Athenas, algumas das principais vias do bairro e que atualmente possuem



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                  QUINTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2020 7
uma grande quantidade de buracos, erosões e lama, durante o período
chuvoso.

Cumpre destacar que a precariedade das ruas do conjunto
compromete também o desenvolvimento de atividades econômicas, tendo
em vista os inúmeros estabelecimentos comerciais existentes na região,
corroborando ainda mais a necessidade da recuperação da malha viária do
bairro.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação das ruas do
referido bairro, principalmente as já mencionadas ruas, o que irá oferecer
mais segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas
condições de vida da população que reside na localidade.

Plenário Nagib Haickel, 13 de julho de 2020. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 870 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDIVALDO
HOLANDA JR. e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS, ANTÔNIO ARAÚJO solicitando a Inclusão
da avenida pavão filho Janaina, no Programa ASFALTO NAS RUAS,
tendo em vista a necessidade de pavimentação asfáltica.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na qualidade
de vida dos moradores do aludido bairro, solicitamos por meio desta
Indicação a pavimentação asfáltica de vias avenida pavão filho Janaina,
algumas das principais vias do bairro e que atualmente possuem uma
grande quantidade de buracos, erosões e lama, durante o período chuvoso.

Cumpre destacar que a precariedade das ruas do conjunto
compromete também o desenvolvimento de atividades econômicas, tendo
em vista os inúmeros estabelecimentos comerciais existentes na região,
corroborando ainda mais a necessidade da recuperação da malha viária do
bairro.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação das ruas do
referido bairro, principalmente as já mencionadas ruas, o que irá oferecer
mais segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas
condições de vida da população que reside na localidade.

Plenário Nagib Haickel, 13 de julho de 2020. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 871 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDIVALDO
HOLANDA JR. e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS, ANTÔNIO ARAÚJO solicitando serviços
de limpeza no canal do Turu, que fica na travessa da Boa Esperança, no
fundo do Condomínio Marfim no Turu.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na qualidade
de vida dos moradores do aludido bairro, solicitamos por meio desta
Indicação a limpeza do canal do Turu, em virtude do matagal está muito
grande colocando assim em risco as pessoas que desviando do tráfego no
local.

Por esse motivo, faz-se necessária a limpeza do canal no bairro do
Turu, principalmente, porque vai oferecer mais segurança, bem como

contribuirá para uma melhora significativa nas condições de vida da
população que reside na localidade.

Plenário Nagib Haickel, 13 de julho de 2020. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 872 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida
a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São
Luís, senhor Edvaldo Holanda Júnior, para que autorize ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, Antônio Araújo, que determine a
pavimentação asfáltica do conjunto Altos do Calhau, no município de São
Luís – MA.

Reiteramos a solicitação uma vez que o prefeito Edvaldo Holanda
Júnior implantou o Programa São Luís em Obras, incluindo os serviços de
pavimentação e drenagem por toda a cidade, mas infelizmente até o
presente momento o bairro do Altos do Calhau não foi contemplado,
diferente de outros circunvizinhos a ele, tais como, Vinhais, Planalto Vinhais,
Parque Shalon, dentre outros.

Tal solicitação se constitui por ser um importante bairro, onde
hoje moram cerca de 500 famílias e que infelizmente tá cheia de buracos e
totalmente intrafegável, com suas vias de acesso totalmente
impossibilitadas para o tráfego de veículos e pedestres, com crateras
por toda a extensão das ruas, tornando-se altamente perigosa não somente
para os motoristas, mas também para os pedestres que por ali se
locomovem.

A aprovação da presente proposição solicitada pela comunidade
em muito contribuirá com a melhoria da qualidade das pessoas que ali
vivem, residem e se locomovem, ensejando por consequência, o crescimento
do tão propagado índice de desenvolvimento humano, uma vez que há a
necessidade urgente da melhoria na trafegabilidade daquela região.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís, 15 de julho de 2020. - FELIPE DOS PNEUS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 873 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida
a mesa, seja encaminhado expediente à Excelentíssima Senhora Prefeita de
Paço do Lumiar em exercício, Maria Paula Azevedo Desterro, para que
autorize ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, senhor
Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, determinando a  pavimentação asfáltica
da Rua 03 e a limpeza das ruas adjacentes a esta, localizada no Loteamento
Parque Bob Kennedy, Paço do Lumiar -MA.

Na rua 03 do Loteamento Parque Bob Kennedy, existem inúmeros
condomínios residenciais e é a única via de acesso para a MA 204. Tal
solicitação se constitui por ser uma importante via de ligação para os
bairros do Araçagy, Maiobão, Maioba, Mocajituba, Vila São José, dentre
outros, onde nunca foi realizado qualquer serviço paliativo de tapa-buracos
e infelizmente a via encontra-se totalmente intrafegável e com sua
via de acesso totalmente impossibilitada para o tráfego de veículos e
pedestres, sem calçamento, com crateras afundando por toda a sua extensão,
tornando-se altamente perigosa não somente para os motoristas, mas
também para os pedestres que por ali se locomovem, atendendo desta
forma milhares de pessoas.

A aprovação da presente proposição solicitada pelos munícipes
residentes nestes bairros em muito contribuirá com a melhoria da qualidade
das pessoas que ali vivem, residem e se locomovem, ensejando por
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consequência, o crescimento do tão propagado índice de desenvolvimento
humano da comunidade, uma vez que há a necessidade urgente da melhoria
na trafegabilidade daquela região.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís, 15 de julho de 2020. - FELIPE DOS PNEUS - 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 MARCOS CALDAS – Expediente lido, Senhora Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Expediente lido. À publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Oradores inscritos no Pequeno Expediente.
Suspendo a Sessão, por cinco minutos, para aguardar algum Deputado se
fazer presente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Reaberta a Sessão. Pequeno Expediente.
Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, Senhoras
e Senhores Deputados, internautas, telespectadores que nos acompanham
por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial, bom dia, que Deus Seja
louvado, que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o Estado do
Maranhão e a sua população. E hoje eu estou bem característico, hoje eu
estou todo de selva, e mais uma vez aproveitando que hoje eu estou
característico de rajado das Forças Armadas, tanto na minha máscara como
na minha gravata, mais uma vez, eu vou interceder em nome de todos os
aprovados nos concurso públicos no Estado do Maranhão. Em especial,
os aprovados no concurso da Polícia Militar, da Polícia Civil, da AGED,
SEGEP, DETRAN, PROCON, de todos os aprovados em concursos
públicos no Estado do Maranhão. Essa é uma pauta, desde o início de
nosso primeiro mandato, é uma pauta diária, é uma pauta permanente em
defesa de todos os aprovados nos concursos públicos no Estado do
Maranhão, solicitar ao Governador Flávio Dino a nomeação de todos os
aprovados. Nós temos 1.750 aprovados no concurso da Polícia Militar,
mais os sub judice de 2012, de 2017 para 2018, e também mais de 300
policiais civis, aprovados no último concurso e aguardando a nomeação,
mais uma vez, a nossa luta permanente. Nomeação já! Em defesa de todos
os aprovados no concurso da Polícia Militar. Senhoras e senhores, mais
um dia, na tribuna da Assembleia Legislativa, para cobrar explicações do
governo do Estado do Maranhão sobre os respiradores. No dia 23 de abril
de 2020, o Maranhão era para ter recebido 30 respiradores, por conta de
uma compra fraudulenta, por compra de uma superfaturada e por conta de
um calote, esses respiradores não chegaram ao Estado do Maranhão. O
Estado do Maranhão fez o pagamento de quatro milhões e novecentos mil
reais, para o Consórcio Nordeste, queria comprar 300 respiradores divididos
em 10 cotas, e o Maranhão teria uma cota de 30 respiradores, foram pagos
48 milhões de reais, os empresários estão presos, os empresários no
depoimento falaram que pagaram 12 milhões e quatrocentos mil reais de
propina, já torraram o dinheiro, já gastaram o dinheiro, e os respiradores
não chegaram até hoje. No dia 23 de abril, deputado César Pires, nós
tínhamos somente 88 óbitos, hoje, dia 15 de julho, nós temos mais de dois
mil e duzentos óbitos. Quantas vidas poderiam ter sido poupadas, quantas
vidas teriam sido salvas, se esses respiradores tivessem chegado a tempo?
Estou falando da primeira compra frustrada, do primeiro calote. Vamos
falar agora do segundo. O segundo calote, na segunda compra. Na segunda
compra, o Governo do Estado do Maranhão iria comprar 40 respiradores,
e desses 40 respiradores, valor de 8 milhões e 700. O Estado do Maranhão
pagou antecipadamente, 4 milhões e 300 mil reais, e o Governo do Estado

disse que já recebeu. O Deputado Rafael Leitoa, que está nos
acompanhando de forma remota, solicitar ao Deputado Rafael Leitoa, hoje
é o 23º dia que estamos cobrando esse documento, cobrando essa
informação. Já levamos a denúncia à Polícia Federal, ao Ministério Público
Federal, ao Ministério Público Estadual, ao Tribunal de Contas do Estado
do Maranhão, já levamos a todos os órgãos de fiscalização e controle.
Estamos concluindo o relatório, mas para a conclusão desse relatório, nós
precisamos saber quanto foi devolvido nessa segunda compra, referente
aos 4 milhões e 300 mil reais que nós pagamos antecipadamente. Em
alguns Estados do Nordeste, o valor recebido foi a menos, pela diferença
cambial, os Estados levaram prejuízos, que é o caso do Estado do Maranhão,
e estamos agora aguardando essa documentação que o Deputado Rafael
Leitoa prometeu entregar há 23 dias. Para concluir, Senhora Presidente,
ontem, realizamos mais uma reunião do Projeto Ouvindo São Luís, uma
reunião calorosa, uma reunião realizada no Bairro da Janaína, e, mais uma
vez, agradecer o carinho da população de São Luís, da população ludovicense,
abraçando o projeto da pré-candidatura à Prefeitura de São Luís. E eu faço
aqui o registro dessa nossa reunião, que fomos discutir os problemas da
sociedade, os problemas da população, principalmente da periferia da
zona rural e apresentar soluções para os problemas. Esse é o Projeto
Ouvindo São Luís, e, por último, hoje, na Câmara Municipal está sendo
aberta uma ampla discussão sobre o retorno das aulas da rede municipal de
São Luís. É o que tinha para o momento, e que Deus abençoe a todos, e que
Deus estenda suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão e a sua
população.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o deputado Marco Aurélio,
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, nesta manhã, eu venho fazer uma homenagem especial ‘a
minha cidade, a nossa querida e majestosa Imperatriz. No dia de amanhã,
completará 168 anos de fundação. 168 anos de uma grande linda e marcante
história. Uma cidade que mostra sua força para todo o Brasil, uma cidade
de um povo generoso, aguerrido, trabalhador, uma cidade que bate forte no
coração de todos os maranhenses, pela sua importância, pela sua grandeza,
e faço questão de homenagear a minha cidade, Imperatriz, que no dia de
amanhã, 16 de julho, completa seus 168 anos de fundação. Desde o Frei
Manoel Procópio, todos que fizeram Imperatriz, que povoaram, que
ajudaram a desenvolvê-la, que venceram todos os desafios, a história de
Imperatriz mostra exatamente a grandeza de seu povo. Uma pergunta que
sempre nos desafia: onde fica o melhor lugar do mundo? Qual é o melhor
lugar do mundo? Alguém poderia citar lugares no exterior? Alguém poderia
citar lugares onde se teria muito luxo, paisagens deslumbrantes, alguém
poderia citar lugares turísticos do mundo todo desses que alguém coloca
como os mais lindos do mundo e que você precisa visitar antes de morrer.
Onde fica o melhor lugar do mundo? Para mim, o melhor lugar do mundo
é onde as pessoas nos acolhem, é onde as pessoas nos abraçam, é onde as
pessoas nos dão oportunidade, é onde as pessoas confiam na gente, é onde
a gente consegue realizar o sonho da gente. E é nesse sentido que afirmo
que o melhor lugar do mundo é a cidade de Imperatriz. Cidade que me deu
oportunidade e que deu oportunidade a tantos, cidade que fez os sonhos
nascerem e se realizarem, porque quando ali cheguei, eu tinha 17 anos para
fazer cursinho pré-vestibular e entrei na universidade e todas as portas
foram abertas como professor de Matemática, como líder, como pai de
família que me tornei, esta cidade é o melhor lugar do mundo. Digo sempre
todos os dias da altivez da nossa cidade, de um povo que tem orgulho
próprio, não orgulho de arrogância, não orgulho de vaidade, mas um orgulho
do valor que sabe que tem essa altivez, essa bravura, essa coragem do povo
de Imperatriz. Um povo que não se cansa e que não para, um povo que
sabe fazer a cidade, é a nossa capital - é a nossa capital - a cidade que tem
hoje a referência não só para a região, mas para todo o Estado, seja com
excelência na educação que constrói, seja com excelência nos serviços de
saúde, com brilhantes profissionais das redes públicas, redes privadas,
seja com referência do seu comércio pujante que se reinventa a cada ano,
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criando oportunidade, gerando emprego, seja pela indústria, seja pelo micro
empreendedor individual, pelo mais simples trabalhador, pelo o sonho
que o estudante carrega de ter a oportunidade, por meio daquilo que ele
está construindo, é a cidade onde todos sabem que plantando certamente
nascerá, que as oportunidades virão, porque Imperatriz é generosa,
Imperatriz abraça, Imperatriz recebe, Imperatriz acolhe. Senhores
deputados, senhoras deputadas, desde o ano de 1852, da fundação da
cidade, foram muitas conquistas, o avanço de toda a estrutura da cidade, a
cidade é uma gigante, a cidade projeta sua força para todo o Brasil. Houve
muitos que tentaram atrapalhá-la e impedir o ritmo do seu crescimento e
desenvolvimento, mas a cidade é mais forte que esses. Cada pessoa que
vive em Imperatriz, tendo nascido nela ou não, mas tendo sido adotado,
como eu fui, como eu sou, cada pessoa que ajuda a construir essa cidade,
merece o nosso respeito. Cada pessoa que age com esse espírito de
fortalecimento da cidade, é um imperatrizense legítimo, e eu rendo aqui a
minha homenagem à cidade e a cada cidadão e cidadã de Imperatriz. O meu
respeito, a minha homenagem, a minha eterna gratidão, a minha querida
cidade Imperatriz. Faço questão, Presidente, de homenagear essa cidade
que me fez um líder, esta cidade que me projetou para a vida pública e que
tenho enorme gratidão. Ao lado do Rildo Amaral, de tantos outros
companheiros, de representarmos a cidade, aqui neste Parlamento. Agradeço
sempre a minha Imperatriz. Agradeço sempre a Deus pela oportunidade
de eu ter ido para Imperatriz para construir um sonho, onde o filho de uma
costureira conseguiu realizar o seu sonho profissional, e tem hoje o respeito
da cidade a ponto de representá-la, por vários anos, como vereador, como
deputado, mas, acima de tudo, como cidadão. Como cidadão que olha para
o jovem do Bacuri, que olha para a mulher do Parque Anhanguera, que olha
para o idoso do Santa Rita, que vivencia a realidade da cidade, todos os
dias, com cada pessoa que confia na Imperatriz a sua vida, o seu tempo, o
seu sonho e vale a pena, sim, confiar na nossa cidade de Imperatriz. Cidade
de um povo bom, cidade de um povo lindo, e que, com certeza, saberá cada
vez mais fazer as suas escolhas de vida, escolha profissional, escolha de
caminhos que construirá, que fortaleçam cada vez a esperança do nosso
povo de Imperatriz. Muito obrigado, Presidente, faço aqui a minha
homenagem diante de todos os parlamentares, diante de todo o Maranhão,
ao nosso querido povo de Imperatriz, que aniversaria junto com a cidade
que me acolheu, que me abraçou, que me deu a oportunidade e que me fez
estar aqui onde estou, muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Deputado Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Senhora Presidente,
uma Questão de Ordem.

A SENHORA PRESIDENTE DEPUTADA DR.ª CLEIDE
COUTINHO - Com a palavra, Vossa Excelência.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (Questão de Ordem) –
Eu queria aproveitar este momento, momento muito triste para todos nós
e pedir um Minuto de Silêncio pelo falecimento dos pais do nosso amigo,
ex-deputado estadual Júnior Verde, e também nosso amigo Cleber Verde,
deputado federal.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Presidente, Questão de Ordem.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Presidente, é só ratificar, externar nossas condolências,
não só do Poder Legislativo, do Parlamento Estadual, mas todos nós
também que estivemos na legislatura passada com o nosso amigo, deputado
Júnior Verde, o deputado Cleber Verde e ao deputado Júnior Verde, que
tanto abrilhantou essa Casa, tantas vezes subiu a essa tribuna para defender
o povo do Estado do Maranhão. Então, as nossas condolências, o nosso

pesar à família do deputado Cleber Verde e a do deputado estadual, nosso
amigo deputado Júnior Verde.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Feito o registro. Deputada Mical, V. EXª,
por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem
revisão da oradora) – A Deus seja a glória! Senhora Presidente, deputados
e deputadas, eu quero, neste momento, agradecer a Deus, porque é uma
data para mim, nossa família e toda a comunidade evangélica da Assembleia
de Deus, que comemora hoje o aniversário do meu pai, Pastor Pedro Aldir
Damasceno. Eu senti o desejo de fazer, como eu já fiz em outros momentos,
de agradecer a Deus com um louvor, uma estrofe e o refrão de gratidão a
Deus. Então, eu vou louvar a Deus. Então, essa é uma maneira de expressar
e agradecer a Deus, porque para mim é um dia memorável, meu pai
completando 80 anos de vida, isso daí não é qualquer pessoa que chega a
essa idade não é, deputado César Pires? Então, é o momento de agradecer
a Deus. Meu pai iniciou a sua vida pastoral e recebeu a carta como Pastor,
em 1970. Então tem mais de 50 anos como vida pastoral, e pela graça de
Deus, em 2003, meu pai assumiu o posto de Presidente das Assembleias
de Deus no Estado do Maranhão. Isso para nós foi uma honra, foi a
confirmação do chamado de Deus para o Ministério Pastoral. Um dia ele
estava no Estado do Tocantins, porque ele saiu daqui do Maranhão, para
tentar a vida lá, e aí Deus disse para ele em profecia, não sei se aqui,
acredito que tem alguns que acreditam em profecias; outros não, e Deus
disse a ele que tinha uma grande obra no Estado do Maranhão. E hoje ele
está num cargo à frente da Presidência da CEADEMA, um dos mais altos
da nossa denominação, e é motivo de agradecer a Deus, e reconhecer que
Deus confirmou o seu chamado, e hoje, daqui a pouco, a gente vai lá, sei
que não vai ser possível em nosso coração, o nosso desejo era fazer uma
grande festividade, deputada minha amiga Daniella Tema, mas devido esse
momento difícil que nós estamos passando da pandemia, a gente adiou
esse momento, mas nós louvamos a Deus, por meu pai complementar
mais um ano de vida, porque, na verdade, olhando para sua aparência, ele
é um homem de vigor, de muita energia, ele só está esse momento parado
agora por causa desta situação, mas é um homem que roda os quatro
cantos do Maranhão e também do Brasil, porque também ele é o terceiro
vice pastor da CGADB - Convenção Geral das Assembleias de Deus do
Brasil. E essa alegria em nosso coração que o ministério dele significa o
amor que meu pai tem, e por sua vocação a esse trabalho, para tentar de
início nos ajudar na sobrevivência, meu pai já tentou a vida como mecânico,
isso para ajudar no mantimento da família, como alfaiate, também como
protético, entende um pouco de engenharia, e assim meu pai sempre nos
dá exemplo de caráter, de homem íntegro, e assim nosso coração se alegra
e exalta, porque Deus tem cumprido a sua palavra. Essa é a nossa palavra
de gratidão. E eu quero agradecer a Deus por esse momento, eu estou até
sem palavras para falar de quanto é esta alegria para nós, para nossa família
e para as igrejas da Assembleia de Deus do Estado do Maranhão. Eu
agradeço a oportunidade, Senhora Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Deputado Roberto Costa, cinco minutos,
sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do
orador) – Senhora Presidente, senhores deputados, galeria. Senhora
Presidente, eu subo nesta tribuna hoje para fazer, na verdade, um
agradecimento importante, primeiro, ao Governo, por meio do Secretário
da SEDES, Secretário de Desenvolvimento Social, Márcio Honaiser. Ontem,
nós tivemos uma audiência com ele com o prefeito Edvan Brandão, de
Bacabal, para tratarmos de uma indicação nossa por meio de uma emenda
que fizemos ainda no final do ano passado, que era a respeito da construção
de um poço, na cidade de Bacabal, no bairro da Cohab. E, ontem, nós
tivemos com o prefeito, para fazer o agradecimento, porque essa indicação
já foi, digamos, aprovada. E acreditamos que, na terça-feira, a perfuração
deste poço será feita lá na cidade de Bacabal, como eu disse, no bairro da
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Cohab. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje no município
de Bacabal, historicamente, sempre foi o problema da água, e na
administração do Prefeito Edvan Brandão, ele já fez mais de quatro poços
artesianos, em menos de dois anos, mas é uma situação que há décadas
vem atingindo a população, e um dos compromissos que nós tínhamos
também com o prefeito Edvan Brandão era de solucionar, de minimizar
esse sofrimento da população. Já foram feitos grandes avanços, inclusive
de investimentos no SAAE, de Bacabal, além disso, a prefeitura, de forma
direta, também fez construção de poços artesianos também e inclusive em
uma das regiões que nós temos um dos grandes problemas de água, é
também na vila São João. Mas que o prefeito Edvan Brandão, há dez dias
também com recursos próprios do município, está fazendo também a
perfuração desse poço para resolver também o problema da água nesta
região. E com a confirmação desse novo poço, por meio da nossa emenda
no bairro da Cohab, nós daremos um passo importante para minimizar
todo o sofrimento que o povo tinha em relação à água. Como eu disse, esse
é o problema histórico que nós encontramos também na cidade de Bacabal,
e que nós temos lutado diariamente para solucionar, buscando parcerias,
junto ao governo do Estado, aplicação das nossas emendas também nesse
sentido. O prefeito Edvan Brandão tem feito um esforço hercúleo no
sentido de fazer uma recuperação de toda a malha viária, de toda
infraestrutura do município, fazendo o maior programa de asfaltamento na
cidade de Bacabal. Já foram mais de 100 km de asfalto feitos no município
de Bacabal, com recursos do município e também ele tem investido nessa
situação do sistema de abastecimento de água. Claro, que nós vivemos
num momento de muita dificuldade em função dessa pandemia, onde os
recursos também caíram em função do fechamento do comércio, em razão
dos repasses federais também terem diminuídos. Mas, apesar de tudo
isso, Bacabal é uma cidade que eu posso dizer que nós nos orgulhamos
desse enfrentamento que nós estamos tendo em relação à pandemia do
coronavírus, porque lá em Bacabal, por meio das ações do prefeito Edvan
Brandão, por meio das ações, inclusive aqui também destacar o deputado
Carlinhos Florêncio, junto comigo, fizemos uma parceria com o governo
do Estado, com o secretário Lula, para garantir o atendimento e ampliação
de leitos hospitalares na cidade de Bacabal. O prefeito Edvan Brandão
criou o Hospital de Campanha com recursos do município, fez a distribuição
de medicamentos, ampliou o número de atendimentos nos postos de
atendimento, garantiu os testes rápidos e hoje nós passamos uma situação
de Bacabal em relação ao coronavírus, passamos pelo momento mais
difícil, mas que foi garantido o atendimento a toda a população que precisou
do Sistema Único de Saúde, principalmente do Sistema Público de Saúde
no município da Bacabal. E essa situação da água, como eu disse, é um
problema que aflige a todos nós e que essa ação que nós tivemos inclusive
ontem junto com o secretário Márcio Honaiser, da abertura desse poço no
bairro da Cohab, dará um alento muito grande também para a população
desta região para que a gente possa, de uma vez por todas, acabar com o
problema de falta de água na cidade. É importante, como eu disse, frisar
que o prefeito Edvan Brandão tem feito investimentos nessa área com o
recurso do município, com a construção de poços, mas a nossa luta continua
para que a gente possa, em pouco tempo dizer que essa situação foi
resolvida por completo no município de Bacabal. Não só na zona urbana,
mas também a perfuração de poços que está sendo feita pela prefeitura, na
zona rural. Então, é importante destacar esse momento, porque é um
momento de alegria, porque nós estamos levando satisfação para a população
de Bacabal, com um problema que sempre foi crucial na vida das pessoas
e que por meio dessas ações do governo do Estado, do prefeito Edvan
Brandão e da nossa parceria, nós vamos minimizar toda essa situação,
muito obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Bom dia a todos, bom dia a todas. Senhor Presidente, eu subo a
esta tribuna para falar um pouco sobre a alteração da Lei Nº 11.259, que
nós propusemos nesta Casa, há cerca de dois meses. A partir de hoje, ela

pode ser promulgada pela Assembleia Legislativa, ela faz uma correção no
texto da lei anterior, que havia deixado de fora o ensino infantil, e por conta
disso muitas escolas não colocaram os descontos, os descontos
proporcionais para as crianças na cidade, e os pais, obviamente, passaram
por dificuldades financeiras, justamente o ensino infantil, que é o ensino
que tem maiores dificuldades para ser realizado por telensino. Então, era
uma incoerência muito grande a não aceitação das escolas na educação
infantil, mas aproveitando-se da brecha que ficou aberta por conta da
lacuna da Lei nº 11.259, elas estavam fazendo isso. Outro avanço que
houve, foi a colocação expressa do período de vigência dos descontos,
iniciando a partir da segunda quinzena de março, que foi quando houve a
decretação da pandemia, aqui no Maranhão, do estado de calamidade,
portanto, da dificuldade financeira que se abateu sobre os pais. Então, ela
passa a ter o dispositivo expresso que garante a retroatividade, portanto,
a partir de agora, as escolas que não concederam os descontos, a partir
desse período, elas terão que fazer isso, de uma maneira diluída, também
para que não haja o impacto financeiro imediato tão grande para elas,
porém que estes descontos sejam repassados. A inadimplência subiu muito,
e subiu muito por quê? Porque há uma redução de produtividade geral por
conta do trabalho das pessoas, da produtividade das empresas, do
faturamento delas. Então, essa dificuldade faz com que os pais tenham
problemas para adimplir, para manter os compromissos financeiros,
inclusive com as instituições. O Sindicato das Escolas, ele tem sido, de
certa forma, até perverso por conta da cobrança em cima desses pais,
dessas crianças. O ensino, a gente reconhece aqui o esforço dos professores,
mas a gente sabe da dificuldade que você tem, principalmente quanto mais
jovem para colocar uma criança para acompanhar a escola a partir de um
tablet, de um notebook, de uma aula que não é presencial. O papel do
professor, ele é muito mais do que apenas passar conteúdo, ele acompanha
a criança, ele faz monitoramento, ele tem conhecimentos pedagógicos que
fazem com que ele seja um profissional especial e próximo. A educação
ainda tem que ser próxima, ela é uma função do cuidado, isso é de
fundamental importância. A questão da presença, nos trouxe também a
sensibilização quanto a causa das pessoas, das crianças, principalmente
dos jovens no Transtorno do Espectro Autista e o TDAH, que é Transtorno
de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Crianças com esse tipo de
transtorno, de situação, de síndrome, eles têm dificuldades extremas e os
pais que têm dificuldades também em ensinar e não tem formação para tal,
estavam pagando, pelo menos até o momento, escolas por valor cheio de
uma maneira completamente desproporcional. A lei, a nossa alteração, faz
com que 100% de desconto sejam dados para os pais, os responsáveis
pelo pagamento das escolas dessas crianças, com esses transtornos, porque
não era justo, o aprendizado ele não está sendo notado dentro de casa, por
quê? Porque a dificuldade é grande. A gente precisa de uma atenção especial
que só um professor, alguém com formação para tal, consegue fazer esse
processo de ensino aprendizagem. Então, a restituição do que
eventualmente foi pago em excesso, ela deverá ser feita em seis meses, a
contar do final da decretação do estado de calamidade pelo Governo do
Estado do Maranhão, a gente espera que os pais não tenham dificuldades
quanto a isso. A gente acredita na constitucionalidade desta lei, acima de
tudo, pela situação excepcional da pandemia, a gente não pode deixar de
lembrar que quando a própria Constituição foi feita e promulgada em
1988, nunca nós tínhamos passado por um período como esse, o legislador
original constituinte, ele nunca imaginou que haveria uma situação como
essa, e a excepcionalidade ela deve ser colocada para análise à luz dos
princípios constitucionais. Aproveito aqui a oportunidade para como foi
falado pelo deputado Zé Inácio, lamentar pela morte dos pais do deputado
Cleber Verde e deputado Júnior Verde, assassinato bárbaro, feito muito
provavelmente um latrocínio, fruto também da falta de oportunidade, de
justiça social, que leva infelizmente jovens para este tipo de caminho,
caminho da droga, o caminho do roubo, o caminho do crime que faz suas
vítimas infelizmente e sobre esta casa, também não deixa de fazer. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Com a palavra, o deputado Marcos Caldas, por
cinco minutos, sem apartes.
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O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (sem revisão
do orador) – Senhores deputados, senhor Presidente, deputado Glalbert,
V. Exa. fica muito bem nessa cadeira, viu deputado! Depois eu quero uma
foto de V.Exa. aí nessa cadeira aí, nós vamos estar bem juntinho depois.
Senhores e senhoras, o que me traz aqui a essa tribuna, primeiro, é para
parabenizar o PROCON do Maranhão. Semana passada, estive aqui nessa
tribuna para denunciar o aumento abusivo de material de construção, e
muitos outros, remédios, tudo está aumento nesse país, nesse Estado, mas
o material de construção aumentou um absurdo, tijolo aumentou 30%,
40%, tem lugar que é até 50%, e, deputado Carlinhos, nós sabemos que o
tijolo é feito com barro do local da fábrica, água e fogo. Então, não tem
motivo para ter aumento absurdo desse. Cimento, que é fabricado aqui
também, aumentou mais de 30%, o ferro aumentou 16%, e o PROCON já
entrou em campo, já notificou várias empresas que distribuem cimento,
fábrica de tijolos, e, entre elas, aqui em São Luís, e muitas cidades do
Maranhão, como Balsas, Pedreiras, Coroatá, Lago da Pedra, Santa Luzia e
isso está no jornal de hoje, no Jornal Pequeno, também queria pedir ao
PROCON que não esquecesse do Baixo Parnaíba, não é deputado Paulo
Neto? Lá nos temos muitas fábricas de tijolos na região, Itapecuru também
tem muitas. Chapadinha, a ex-prefeita Belezinha tem uma fábrica de tijolos
lá, e também aumentou absurdamente. Eu vejo tanto aqui em Rosário,
Itapecuru, como em Chapadinha, o aumento absurdo e nós não podemos
aceitar. E o PROCON deu 10 dias, mas eu queria também solicitar ao
PROCON que fizesse uma visita nas distribuidoras que nós temos aqui de
ferro, porque também houve um aumento abusivo. Nós precisamos tomar
uma posição aqui nessa Casa, e se isso não reverter, não voltar aos preços
praticados antes da pandemia, nós vamos pedir aqui uma Comissão
Parlamentar de Inquérito para investigar, uma CPI para investigar esses
aumentos absurdos, não só de material de construção, como também do
remédio, como também da cesta básica. Nós precisamos saber qual é o
motivo desse aumento absurdo no nosso Estado. Não podemos aceitar as
pessoas que tiveram, Bacabal, por exemplo, deputado Carlinhos, muitas
pessoas perderam suas casas nas enchentes, agora precisando reconstruir,
como é que vai reconstruir se o tijolo e o cimento está custando um
absurdo? E muitas vezes eles escondem que é para poder puxar o aumento
e esse aumento, ele é puxado pelo cimento, o cimento é que puxa o
aumento do tijolo, da telha e do ferro. Então, nós precisamos ir mais fundo
para que a população tenha o direito. Nós estamos tentando sair de uma
pandemia que todos nós sabemos do grau de dificuldade que está passando
a população nesse momento. O governo dando a contribuição para os mais
pobres e aí os grandes empresários querendo tirar proveito desta pandemia
que nós estamos tentando sobreviver. Aqui para responder ao deputado
Wellington do Curso, que continua falando dos respiradores e ontem eu
comecei, mas não concluí, conversando hoje com o doutor Francisco de
Assis, que é o diretor-geral do Hospital de Chapadinha, que o deputado
Paulo Neto conhece, e doutor Ronan, que é o diretor clínico, onde nós
tivemos a satisfação de dizer que hoje o hospital tem 12 UTIs com
respiradores, e 20 leitos para atender só a covid naquela região, e mais da
metade está desocupada por falta de paciente, porque foram tratados.
Foram mais de 780 atendimentos e todos esses atendimentos, o paciente
saiu com o Kit de medicamento para tratar, quem comprou o Kit? O
governo do Estado do Maranhão, o governador Flávio Dino, e aí, deputado
Wellington, que está o dinheiro na covid, nesses kits que foram distribuídos
pelo governo Flávio Dino, por meio da Secretaria de Saúde. Foram mais de
690 exames feitos de tomografia, também sabemos que custa caro manter
um hospital da qualidade do Hospital de Chapadinha, mas também eu
quero mudar aqui para Barreirinhas, que também temos o Hospital
Regional, um dos maiores do Maranhão que atende toda a Região dos
Lençóis, onde também o quadro vem diminuindo, onde nós recebemos
gente do mundo inteiro, não só do Brasil, nem só do Maranhão, e os
turistas, graças a Deus, estão começando a voltar, as pousadas e hotéis em
Barreirinhas já começaram a funcionar, os transportes de pessoas para
visitar o Parque dos Lençóis, as lanchas, as toyotas... Claro, tudo dentro
de um critério que o governo estipulou e a OMS para que as pessoas
passem a ganhar, ter sua renda. Barreirinhas parou quase 90% porque a
cidade vive do turismo, são resorts, são pousadas, são pousadas de luxo,

mas pousadas simples também. Mas não são só as pousadas, porque nas
pousadas trabalham o zelador, o vigia, o garçom, os pilotos de lancha que
são mais de 400, ficaram sem trabalhar, os pilotos daqueles carros que
chamam de “jardineira”, aquelas toyotas, foram mais 400 que também
ficaram sem trabalhar. São mais de 40 empresas de turismo, agência de
turismo daquele município também que ficaram sem trabalhar, entre
pousadas, hotéis, resorts, grande e pequeno e casa para alugar, são mais de
200 que também ficaram sem trabalhar. E aí, quando a coisa está começando,
que as pessoas estão querendo se equilibrar, vem os grandes empresários
abusando do poder econômico, com esses aumentos absurdos e a população
pobre é que vai pagar o alto preço. Então, meus amigos, quero pedir aqui
o apoio, principalmente da Comissão de Obras dessa Casa, se até o final
do mês, essa situação não se reverter, nós vamos abrir aqui uma CPI para
poder chamar esses grandes poderosos, esses empresários para que venham
se justificar aqui nesta Casa, que é a Casa do Povo, que nós representamos
no Maranhão. Para saber qual motivo desse aumento absurdo, eu, como
Deputado enquanto estiver nessa Casa não aceito, se depender de mim,
eles vão ter que vir aqui se explicar. As distribuidoras de remédios, os
distribuidores do arroz, do feijão, que o cidadão come a cada dia, e, Deputado
Carlinhos, até do boi, nós temos que chamar esses frigoríficos para saber
por que a carne aumentou tanto. V. EXª também conhece muito bem. Eu
vendo peixe, eu tenho uma piscicultura, mas o preço do meu peixe há
muitos anos é o mesmo, não aumento, por quê? Quando a ração aumenta,
eu procuro mudar de distribuidor de ração, procurando um preço justo
para não aumentar o preço do meu peixe, e continuo mantendo e vou
manter, porque eu não aceito, as pessoas mais pobres é que pagam um alto
preço e nós temos que defender esses menos favorecidos. O meu muito
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputada Daniela Tema, por cinco minutos,
sem apartes.

 A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, senhores e senhoras deputados,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia,
internautas, bom dia a todos. Hoje, eu venho a esta tribuna, primeiramente,
para externar a minha solidariedade, o meu sentimento à família verde, pelo
bárbaro acontecimento de ontem, que aconteceu ontem com seus patriarcas,
com o patriarca e a matriarca da família, assim também como externar
solidariedade aos amigos de Tuntum, aos amigos da família do Juciê, mais
conhecido como Esticado, também que partiu no último domingo, e para
falar também de coisa boa, a gente que teve uma Lei aprovada pelo
Governador Flávio Dino, na semana passada, e ainda na semana passada,
a gente deu entrada aqui nessa Casa, em mais um Projeto de Lei e uma
Indicação, onde ambos tratam da mesma matéria, mas por que eu dei
entrada num Projeto de Lei e uma Indicação? Tendo em vista o tamanho da
importância dessa matéria, desse assunto e de querer muito ver que as
coisas realmente aconteçam e que a gente possa criar mecanismos efetivos
em defesa das nossas mulheres em situação de violência, como tem
acontecido, principalmente nos últimos tempos nesse período de pandemia.
A gente deu entrada o Projeto de Lei nº 258/2020, onde o Projeto de Lei se
dá justamente pelos colegas, pelas Comissões, se eles assim como eu
concordarem que é competência do Legislativo, a gente continua com o
Projeto de Lei, caso o entendimento seja com competência do Executivo,
a gente vai, a gente já deu entrada também com a Indicação. De que esse
Projeto trata? Ele trata, ele vem com tema de “Aluguel Maria da Penha”, é
um aluguel social para mulheres vítimas de violência doméstica, onde foi
estabelecido um valor e um período para que essas mulheres possam
receber esse benefício, além disso, também vários pré-requisitos para que
as mulheres possam se enquadrar a receber esse importante benefício, nós
que sabemos que muitas mulheres são vítimas da violência social,
justamente pelo fator também econômico, se sujeitam a levarem durante
anos, meses, como foi noticiado alguns dias atrás, uma mulher que ficou 8
anos sendo vítima do companheiro, sendo praticamente refém do
companheiro, e muitas mulheres dizem inclusive que não têm como criar
seus filhos, não têm para aonde ir caso se separem, caso venham a separar,
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venha a denunciar, e isso impede realmente que elas façam a denúncia, que
elas deixem esse agressor, deixem esse companheiro. Nós vimos nesta
oportunidade deste aluguel, deputado Carlinhos, é chamado ‘’Aluguel
Maria da Penha’’, onde vai amparar mulheres que são vítimas de violência
doméstica, e estão dentro do pré-requisitos estabelecidos hoje pelo projeto
de lei. Mais uma ferramenta, mais um mecanismo em defesa das nossas
mulheres maranhenses, mais uma vez, o Maranhão saindo a frente. Eu
tenho dito muito que não adianta chegar nesta tribuna, não adianta chegar
aqui na Assembleia Legislativa, e trazer projetos que não sejam, de fato,
efetivos para os maranhenses, e nós temos buscado justamente isso, eu
tenho buscado, por meio desse mandato, tenho pesquisado, tenho estudado
para trazer mecanismos que, de fato, cheguem na população, e que, de
fato, possam ajudar os nossos maranhenses. Deixo aqui para vocês esse
importante projeto, espero que quando ele chegue, espero que ao chegar as
comissões aqui na Casa, seja avaliado com bons olhos por todos os colegas,
e a indicação também espero que ao chegar ao governador Flávio Dino, que
ele também tenha os bons olhos e que assim como eu perceba a importância
dessa ferramenta, a importância desse mecanismo para defender as nossas
mulheres maranhenses. Agradeço aqui a atenção de todos e desejo a todos
um excelente dia, e que Deus nos abençoe!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Com a palavra, o deputado Neto Evangelista,
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas
que nos acompanham pela TV Assembleia, pelos sites, pelas redes sociais
da Casa. Senhor Presidente, eu trago um assunto aqui, e queria até pedir a
atenção dos senhores, porque trata-se de famílias que vivem em
vulnerabilidade social na cidade de São Luís. Há alguns anos, o governo do
Estado iniciou a construção de prédios, para apartamentos, para receber
pessoas que moram em palafitas, ali na região do São Francisco, mais
precisamente na Vila Jumenta e na Portelinha. Eu conheço bem aquela
região ali, deputado Roberto Costa, e as pessoas vivem realmente numa
vulnerabilidade social grande. Nós acompanhamos, nos últimos dias, os
fenômenos naturais que estão acontecendo na nossa cidade, graças a Deus,
graças a Deus, isso não aconteceu na região do São Francisco, deputado
Felipe, porque aquelas ventanias que nós olhamos, aqui em São Luís,
tivessem acontecido lá na Portelinha, lá na Vila Jumenta, aquelas palafitas
todas tinham sido arrastadas e aquelas pessoas estavam ser ter aonde ficar,
mas por que eu venho trazer esse assunto agora aqui? Foi construído pelo
governo do Estado, com a parceria do governo federal, o Residencial José
Chagas, lá na Avenida Ferreira Gullar, no São Francisco, justamente para
que essas pessoas que moram nas palafitas possam ir para esses
apartamentos. Os apartamentos estão prontos, os sorteios já foram feitos,
já existem os donos dos apartamentos, rede de água está pronta, rede de
esgoto está pronta e só falta uma coisa: essas pessoas serem transferidas
para o residencial José Chagas. Ontem, eu conversei com o secretário das
Cidades Raimundo Reis, ele me informou uma dificuldade no que diz
respeito à burocracia de documentação que ainda era necessário que a
Caixa exigia para que pudesse ser feita a doação definitiva desses
apartamentos. Entrei em contato com a empresa, a empresa nos explicitou
a documentação que falta, as exigências da Caixa, a necessidade de acelerar
esse procedimento no cartório e nós estamos chamando uma reunião com
a Secretaria das Cidades, a empresa responsável, a Caixa Econômica Federal
e o Cartório que será responsável pela homologação de todos esses
documentos, emissão desses documentos, para que, o mais rápido possível,
deputado Yglésio, a gente possa fazer a transferência dessas pessoas das
palafitas para esses apartamentos. Não faz sentido, e aí burocracia não
pode falar mais alto do que as necessidades das pessoas, deputada Daniella.
Deputado Carlinhos, a cada dia, as coisas estão ficando mais aceleradas,
mais avançadas, mais imediatistas, a necessidade da resposta do Poder
Público para as pessoas é iminente e a gente fica parado por burocracia,
pode falta de documentação, deixando pessoas em palafitas com
apartamentos prontos esperando elas entrarem. Vocês sabem o que ainda
pode acontecer com isso? Até mesmo uma invasão, porque ficam lá

apartamentos prontos, deputado Yglésio, sem ninguém morando, sendo
que já tem dono, e eu repito e insisto, burocracia não pode falar mais alto
do que a vida das pessoas. Isso é sobretudo falta de respeito, e nós vamos
chamar todas as partes, sentar à mesa, e o mais rápido possível, essas
pessoas da Vila Jumenta. Falo em nome aqui de Carreirinha, da Portelinha,
da Vila Jumenta, da Mile, essas pessoas, pais de família, mães de família e
estão vivendo nessa situação, não terão mais que esperar burocracia para
receber o que é seu de direito, que são seus apartamentos. Fica aqui esse
registro, Senhor Presidente, o registro do que está acontecendo, o registro
da reunião que estamos puxando, e o registro que não permitiremos essas
famílias ainda passem por essa situação, muito obrigado, Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Senhor Presidente, me
permita uma rápida Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Pois não.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (Questão de Ordem) -
Na verdade, é só para fazer um rápido registro: na última segunda-feira, dia
13, o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 30 anos. E no Brasil
afora, essa data foi comemorada como uma importante conquista. É bem
verdade que a simples criação do Estatuto, não garantiu os direitos lá
previstos na sua plenitude, mas com o Estatuto, meninos e meninas em
todo Brasil, passaram a ser sujeitos de direitos e muitos avanços aconteceram
durante esses 30 anos. Então, esta Casa que tem também se empenhado
em debater esse tema, criado leis importantes em defesa da criança e do
adolescente, não poderia deixar essa data passar batida. Obrigado pelo
tempo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Feito o registro, deputado Zé Inácio. Projeto de
Lei nº. 148/2019, de autoria do deputado Wellington do Curso (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº. 259/2019, de autoria do
deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção.
Projeto de Lei nº. 504 /2019, de autoria do deputado Wellington do Curso
(lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 171/2020, de autoria
da Deputada Dra. Helena Duailibe, e nº 245, também de autoria da Deputada
Dra. Helena, vão para as comissões pertinentes, para receberem o parecer,
porque ainda está pendente. Projeto de Lei nº 319/2019, de autoria do
Deputado Adriano (lê). Em discussão, em votação. Deputados que
aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei
nº 390/2019, de autoria do Deputado Adriano (lê). Em discussão, em
votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado.
Vai à sanção. Projeto de Lei nº 338/2019, de autoria do Deputado Adriano
(lê). Em discussão, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam
como estão, aprovado. Vai à sanção. Requerimento nº 240/2020, de autoria
do Deputado Marcos Caldas (lê). Deputado Rafael, V.Exa. fez um gesto
com a mão?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – Bom dia a todos! Apenas para subscrever o Requerimento do
deputado Marcos Caldas, pela passagem do aniversário de Brejo.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – Com certeza,
deputado. É um prazer ter V.Exa.
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O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (Questão de Ordem) –

Também, com a permissão do deputado Marcos Caldas, eu gostaria de
subscrever.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – Tranquilo,
deputado Zé Inácio, é um prazer ter V.Exa. junto conosco.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Com a autorização do autor, fica feito o registro
e aproveito para perguntar aos deputados que estão acompanhando,
participando da sessão remotamente, por videoconferência, se estão de
acordo com os Projetos votados anteriormente? Deputado Edivaldo,
deputado Zito, deputado Arnaldo, deputado Rafael? Obrigado, deputados.
Requerimento à deliberação da Mesa: Requerimento nº 241/2020, de autoria
do deputado Zé Inácio (lê). Como vota a deputada Dr.ª Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deferido. Cheguei, a Sessão já havia iniciado, e
antes de finalizar, eu não poderia deixar de fazer o registro do dia trágico de
ontem para a família Verde, nosso companheiro, ex-deputado estadual,
Júnior Verde, em que fomos eleitos juntos, na minha primeira eleição, em
2014, e ao deputado federal, Cleber Verde, pela perda terrível que tiveram
ontem, os seus pais brutalmente assassinatos, na cidade de Turiaçu. E fica
aqui também os meus pêsames em nome da minha família, em nome de
todos nós, Deputados, eu tenho certeza de que vocês já fizeram um Minuto
de Silêncio e, repito, esse registro, e peço que Deus dê forças a toda família
por esse momento difícil e complicado que eles estão passando.

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

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE

P A R E C E R Nº 002 / 2020

RELATÓRIO:
O Poder Executivo, por meio da Mensagem nº 024, de 15 de abril

de 2020, submete à consideração da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, de acordo com o previsto na Constituição Estadual (art. 136,
§2º), o Projeto de Lei nº 147/2020, que Dispõe sobre as Diretrizes para a
elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2021, e dá outras providências.

Esclarece a Mensagem Governamental acima mencionada, que,
por meio da Mensagem nº 22, datada de 13 de abril de 2020, o Poder
Executivo submeteu, a essa Casa Legislativa, Projeto de Lei Complementar
que prorroga, em caráter excepcional, os prazos de entrega e aprovação de
vários instrumentos de planejamento e orçamento, dentre os quais: o
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de
2021.

A referida proposta legislativa decorre, em especial, da indefinição
das receitas e despesas, fator primordial para a projeção das metas e
resultados fiscais, bem como da mudança abrupta no planejamento dos
órgãos e entidades vinculados ao Poder Executivo, decorrentes dos efeitos
da pandemia da COVID-19 na saúde pública e no cenário econômico e
fiscal.

Nessas circunstâncias, é possível que o Poder Executivo, em
momento posterior, encaminhe substitutivo a este Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias com vistas a readequar as metas, prioridades e
normas da Administração Pública que serão consideradas para a elaboração
e execução da LOA de 2021, em razão dos impactos da referida pandemia
nas finanças públicas estaduais.

O referido Projeto de Lei segue o disposto na Constituição Estadual,
no art. 136, §2º, que dispõe que “a lei de diretrizes orçamentárias

compreenderá as metas e prioridades da administração pública estadual,
incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente,
orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre alterações
na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências
financeiras oficiais de fomento”.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, nesse contexto, representa o
elo entre o planejamento de médio prazo, consubstanciado no PPA, e o
planejamento de curto prazo, expresso na LOA. Sua finalidade, nos termos
do texto constitucional, consiste em eleger, anualmente, as ações, geralmente
extraídas do PPA, que serão prioritárias para execução no exercício
subsequente, incluindo as despesas de capital; orientar a elaboração da
proposta de lei orçamentária anual; dispor sobre as alterações na legislação
tributária; bem como estabelecer a política de aplicação das agências
financeiras oficiais de fomento, quando for o caso.

O PLDO 2020 traz consigo uma peculiaridade: É o primeiro
instrumento de planejamento orçamentário elaborado pelo Governo em
seu primeiro ano de mandato. A LDO é o elo entre o plano e o orçamento
anual. Dentro do planejamento orçamentário, a LDO cumpre importante
papel de direcionar a elaboração do orçamento, dentre outras atribuições,
estabelecendo as metas e prioridades.

Ela compreenderá as metas e prioridades da administração pública.
Tais metas dividem-se em metas fiscais e as relativas a determinados
programas/ações priorizados. As metas fiscais já se encontram
consideravelmente disciplinadas pelo Estatuto da Responsabilidade Fiscal,
ao passo que, no campo programático, a forma como são expressas as
metas e prioridades ainda não está regulamentada.

Além das finalidades acima citadas, a LDO estabelece o montante
das despesas que cabe ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e ao
Ministério Público. Também autoriza, explicitamente, a concessão de
qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos,
empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a
admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e
entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações
instituídas e mantidas pelo poder público.

Cabe destacar que a importância das LDO’s não se exaure nas
funções acima enumeradas, haja vista que a Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF) – Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – na Seção II do
Capítulo II, confere-lhes a atribuição de constituírem instrumento normativo
de variada gama de temas, dentre os quais, o equilíbrio entre receitas e
despesas, os critérios e formas de limitação de empenho, o estabelecimento
de metas fiscais, a programação financeira e a destinação de recursos a
entidades privadas.

Por fim, recorde-se que, na prática, as LDO’s vêm albergando um
conjunto de regras sobre a execução orçamentária e financeira, fiscalização
financeira e outras que tais, em situações não atendidas pela Lei n° 4.320,
de 17/03/1964, em face da superveniência das regras instituídas pela
Constituição de 1988, e tendo em vista a não aprovação, pelo Congresso
Nacional, da legislação complementar prevista no § 9º do art. 165 da Carta
Magna.  A Emenda Constitucional nº 86/2015 incluiu o inciso III:

Dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de
procedimentos que serão adotados quando houver
impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar
e limitação das programações de caráter obrigatório, para a
realização do disposto no § 11 do art. 166.

Nesse contexto, este parecer visa a uma avaliação do Projeto de
Lei das Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da proposta orçamentária
para o exercício de 2021, tomando como base as normas constitucionais
em vigor, inclusive a Lei Complementar nº 101/00 (também conhecida
como Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), e destacando as eventuais
alterações em relação aos exercícios anteriores.

I. DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
PUBLICA ESTADUAL

Compete à LDO eleger as Metas e Prioridades da Administração
Pública para o exercício financeiro subsequente.
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 Especificamente, uma das funções mais generalistas da LDO é

servir de indicador de quais das mais diversas ações apresentadas no PPA
serão executadas com prioridade logo no exercício seguinte. Assim temos
que, se, por exemplo, o governo instituir uma ação que preveja ao longo de
quatro anos reduzir o déficit habitacional com a construção de 10 mil
moradias, na LDO de cada ano deverá indicar quantas habitações daquelas
10 mil programadas, serão executadas no ano seguinte.

Este Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021, menciona
em outros dispositivos dois destaques quanto às prioridades:

1° - as ações do Plano Estratégico de Governo - PEG, cuja
composição leva em consideração as ações presentes no PPA 2020-2023
que estão diretamente vinculadas ao atendimento dos compromissos do
Programa de Governo 2019-2022 e das propostas eleitas pelas audiências
públicas do Orçamento Participativo 2019.

De acordo com o art. 3º, §2º da PLDO/2021, “em caso de
necessidade de limitação de empenho e movimentação financeira, os órgãos,
fundos e entidades da Administração Pública Estadual deverão ressalvar,
sempre que possível, as ações vinculadas às metas e prioridades
estabelecidas nos termos deste artigo”.

2° - devem-se observar os compromissos definidos em reuniões
com lideranças representativas das Regiões de Planejamento do Estado,
bem como as resoluções aprovadas nos Conselhos Deliberativos de
políticas setoriais.

Plano Estratégico de Governo - PEG
Metas e Prioridades da LDO 2021

No tocante as metas fiscais, o PLDO 2021 orienta que a elaboração
da Lei de Orçamento para o exercício 2021 deve ser feito no sentido da
obtenção da meta de resultado primário estabelecida no anexo de metas
fiscais constante de anexo deste PLDO, podendo as metas serem ajustadas
até o montante estabelecido no programa de ajuste fiscal – PAF a ser
estabelecido com o governo federal. As alterações nas metas também podem
advir de alterações da conjuntura nacional e estadual e dos parâmetros
macroeconômicos utilizados na estimativa das receitas e despesas, do
comportamento da execução dos orçamentos de 2020 e de modificações na
legislação que venham a afetar esses parâmetros.

Dentre as principais metas estabelecidas na LRF, destaca-se as
metas fiscais que estabelecem as projeções de receitas e despesas e o
resultado primário e nominal.

As metas fiscais previstas na LRF e estabelecidas na LDO
revestem-se na economia que o governo deve fazer para pagar a dívida
pública evitando que ela cresça. Os governos calibram a economia prevista
de acordo com o que desejam para a dívida: para que ela caia, é preciso
economizar mais.

II. DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS DO ESTADO

Neste capítulo, o PLDO 2021 aborda questões de ordem técnica
instrumental prescrevendo conceitos e metodologia a ser adotada quando
da elaboração do projeto de lei de orçamento anual.

Merece destaque o art. 13 do PLDO/2019, o qual manteve,
em relação ao ano anterior, o valor da Reserva de Contingência em
2,5%, no mínimo, da Receita Corrente Líquida do exercício anterior.

Por reserva de contingência deve-se entender como dotação
constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a
qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento
para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício.

A Reserva de Contingência é, costumeiramente, a fonte de
recursos para as emendas parlamentares.

Especificamente sobre as emendas parlamentares ao Projeto de
Lei Orçamentária Anual- PLOA cumpre destacar que foi aprovada pelo
Congresso Nacional, a PEC 86/2015 que trata do orçamento impositivo e
suas consequências no modelo orçamentário brasileiro. As Emendas
Constitucionais nºs. 86/2015 e 100/2019 inseriram novas disposições nos
arts. 165 e 166 e criou o art. 166-A da Constituição Federal, determinando
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a obrigatoriedade de execução das programações orçamentárias derivadas
de emendas individuais.

A LDO, assim como no ano anterior, não trouxe previsão do
orçamento impositivo para o Estado do Maranhão.

A falta de previsão legal do limite do valor das emendas pode gerar
conflitos de interesse no momento de emendar o orçamento, pois, se não
está estabelecido em lei, o valor deverá ser negociado entre parlamentares
e governo.

Outro destaque é o art. 14, incluído na LDO de 2016 e mantida
nos anos seguintes, que diz:

Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar na elaboração e
execução dos orçamentos, as eventuais modificações ocorridas
na estrutura organizacional do Estado, bem como, na classificação
orçamentária da receita e da despesa, por alterações na Legislação
Federal.

Além disso, assim como as leis de diretrizes orçamentárias dos
anos anteriores, o presente PLDO/2021 foi omisso ao tratar do
encaminhamento à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão em até
30 (trinta) dias, após o encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária
de 2021, os demonstrativos relacionados a seguir:

I – demonstrativo da programação orçamentária relativa às
operações especiais, no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social;

II – a despesa total com pessoal e encargos sociais, por Poder e
órgão, realizada nos últimos três anos, a fixada na Lei Orçamentária de
2020 e a programada para 2021, com a indicação da representatividade
percentual do total e por Poder em relação à receita corrente líquida, tal
como definida na Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000;

III – estimativa do resultado da previdência social dos funcionários,
especificando receitas e despesas mensais do exercício, as despesas com
pessoal e encargos sociais por órgão, concursos públicos a serem realizados,
reestruturação de carreiras, reajustes gerais e específicos;

IV – estimativa das despesas com amortização e encargos da
dívida pública estadual interna e externa;

V – demonstrativo da receita por fonte;
VI – demonstrativo da receita corrente líquida prevista na proposta

orçamentária;
VII – os pagamentos, por fonte de recursos, relativos aos grupos

de despesa “juros e encargos” e “amortização” da dívida interna e externa,
realizados nos últimos três anos, a despesa fixada na Lei Orçamentária de
2020 e o programado para 2021;

VIII – demonstrativo da Reserva de Contingência e das
Transferências Constitucionais para os municípios;

IX – demonstrativos dos recursos para aplicação na manutenção
do desenvolvimento do ensino, conforme disposto no art. 220 e no parágrafo
único do art. 272 da Constituição do Estado, no art. 212 da Constituição
federal e no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

X – as receitas provenientes do Sistema Único de Saúde – SUS;
XI – o Orçamento de Investimento, indicando, por projeto, as

fontes de financiamento, distinguindo os recursos originários das empresas
e do Tesouro Estadual.

Tais omissões resultarão na impossibilidade de se obter análise
mais aprofundada sobre o projeto de Lei de Orçamento 2021 quando do
seu encaminhamento a esta Assembleia Legislativa.

III. DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO
DOS ORÇAMENTOS DO ESTADO E SUAS ALTERAÇÕES

A LDO reserva boa parte do seu projeto para tratar das diretrizes
para elaboração dos orçamentos do Estado, relativamente ao exercício de
2021 (Capítulo III).

No artigo 17 do PLDO/2021, é disposto o limite da programação
orçamentária dos Poderes Legislativo, Judiciário, do Ministério Público, e
da Defensoria Pública para o exercício 2021.  Dispõe o artigo que tais
órgãos terão como limite para outras despesas correntes em 2021, as
mesmas dotações fixadas na Lei Orçamentária de 2020, corrigida pela

variação acumulada do IPCA para o período de julho de 2019 a junho de
2020.

Destaca-se a exclusão das dotações destinadas ao pagamento de
precatórios e despesas de capital destinadas a obras, no cálculo desse
limite.

Essa metodologia de apuração dos limites orçamentários dos demais
poderes do Estado, bem, como dos órgãos independentes, acarreta um
engessamento da ampliação das ações e políticas públicas desenvolvidas
por tais órgãos, uma vez que, o orçamento anual de tais instituições tem
como parâmetros de ajuste, a inflação e não o gasto efetivamente realizado
no exercício anterior.

À guisa de exemplo, o orçamento total fixado para Assembleia
Legislativa para 2018 é de R$ 383.379.000,00. Durante o exercício de
2018 pode ser que haja alguma suplementação orçamentária em favor da
Assembleia e o valor final executado no final do ano seja superior ao fixado
na Lei de Orçamento.

Contudo ao se delimitar os parâmetros para elaboração dos
orçamentos da Assembleia para 2020, deve-se considerar o valor
inicialmente fixado de R$ 430.878.000,00 independentemente de o valor
executado ter sido muito superior ou de ter havido a criação de novos
serviços ou instalações.

Em pesquisa ao mesmo dispositivo em outros Estados, percebe-
se a preocupação em manter uma proporcionalidade, entre o aumento das
ações dos poderes, em face de novas realidades sociais, e o crescimento
nominal de suas dotações orçamentárias dentro do orçamento geral do
Estado.

No Estado do Ceará, o dispositivo contido na Lei de Diretrizes
Orçamentárias 2020 ao fixar os parâmetros dos orçamentos dos poderes
do Estado, leva em consideração o valor efetivamente executado no exercício
anterior e ainda a implementação de novos serviços.

Art. 22. Os Poderes Executivo, Legislativo, compreendendo o
Tribunal de Contas do Estado e Judiciário, o Ministério Público
e a Defensoria Pública terão, como limites das despesas correntes
destinadas ao custeio de funcionamento e de manutenção, o
conjunto das dotações fixadas na Lei Orçamentária de 2019,
acrescidos dos valores dos créditos adicionais referentes às
despesas da mesma espécie e de caráter continuado autorizados
até 30 de julho de 2019, podendo ser corrigidas para preços de
2020 até o limite dos parâmetros macroeconômicos projetados
para 2020, conforme o anexo I – Anexo de Metas Fiscais desta
Lei.
§ 1º Aos limites estabelecidos no caput deste artigo poderão ser
acrescidas as despesas de manutenção e funcionamento de novos
serviços e instalações cuja aquisição ou implantação esteja
prevista para os exercícios de 2019 e 2020.

3.1 Do Orçamento Participativo
O PLDO traz a obrigatoriedade da aplicação do Orçamento

Participativo efetivado por meio de audiências públicas no seu §2º, art. 16,
senão vejamos:

O Estado deverá realizar audiências públicas com a finalidade de
estimular a participação popular no debate e aprimoramento do Projeto de
Lei Orçamentária Anual de 2021.

O Governo do Estado vem, desde 2015 aplicando o Orçamento
Participativo da Lei Orçamentária Anual.

O Orçamento Participativo é coordenado pela Secretaria de Estado
de Direitos Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP) e pela Secretaria
de Estado do Planejamento e Orçamento (SEPLAN). Utilizou-se a divisão
territorial elaborada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, e o
Estado do Maranhão foi dividido em 15 territórios, são eles: Cocais,
Cerrado Amazônico, Baixada Ocidental, Centro Maranhense, Vale do
Mearim, Alto Turi Gurupi, Cerrado Sul, Médio Mearim, Baixo Parnaíba,
Vale do Pindaré, Sertão do Maranhão, Campos e Lagos, Vale do Itapecuru,
Lençóis Munim, Metropolitana.

A forma de participar do OP é por meio das Escutas Territoriais,
que são reuniões presenciais organizadas para levantar contribuições e
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propostas da população a fim de subsidiar a elaboração da LOA. Nelas as
pessoas são consultadas acerca das principais demandas da região, de
modo que as ações a serem desenvolvidas em cada território sejam deliberadas
pela própria população local.

3.2 Das Operações de Crédito Externas
O PLDO 2021 traz limitações temporais para a contratação de

operações de crédito externa explicitadas em seu art. 20:

As dotações relativas às operações de crédito externas somente
poderão ser incluídas no Projeto de Lei Orçamentária de 2021
se contratadas ou encaminhadas à apreciação do Senado Federal
até 30 de junho de 2021.

Aqui houve uma alteração em relação aos anos anteriores,
ou um equívoco, explica-se:

Nos anos anteriores, previa-se que tais operações de crédito
externas precisavam se contratadas ou encaminhadas até junho do ano
corrente – ano em que tramita o projeto de lei. Ou seja, para ser incluído no
Projeto de Lei Orçamentária de 2021, a dotação deveria ser contratada ou
encaminhada à apreciação do Senado até 30 de junho de 2020, e não de
2021 como dito no art. 20 deste PLDO.

3.3 Da Destinação de Recursos ao Setor Privado e a Pessoas
Físicas

A seção III, do Capítulo III do PLDO/2021 trata da destinação de
recursos ao setor privado e a pessoas físicas.

Em seu art. 24, inciso I, exige que para o recebimento de subvenções
do governo, a entidade privada sem fins lucrativos deve prestar atendimento
direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde
ou educação e que tenham o reconhecimento de Utilidade Pública Estadual
ou Municipal.

Ocorre que houve inovação na legislação quanto ao tema. Com a
Lei nº 13.019/2014 surge o Novo Marco Regulatório das Organizações da
Sociedade Civil. O Marco Regulatório das Organizações da Sociedade
Civil (MROSC) é uma agenda política ampla que tem o objetivo de
aperfeiçoar o ambiente jurídico e institucional relacionado às Organizações
da Sociedade Civil e suas relações de parceria com o Estado.

De acordo com o referido normativo, não há a necessidade de
reconhecimento de utilidade pública das entidades, senão vejamos:

Art. 1o Esta Lei institui normas gerais para as parcerias entre a
administração pública e organizações da sociedade civil, em
regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades
de interesse público e recíproco, mediante a execução de
atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos
de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de
fomento ou em acordos de cooperação.   
Art. 2o Para os fins desta Lei, considera-se:
I - organização da sociedade civil
a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre
os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores,
empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras,
excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções
de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu
patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e
que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto
social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo
patrimonial ou fundo de reserva;          
b) as sociedades cooperativas previstas na Lei no 9.867, de 10
de novembro de 1999; as integradas por pessoas em situação de
risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por
programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho
e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de
trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência
técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de
atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social.

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a
projetos de interesse público e de cunho social distintas das
destinadas a fins exclusivamente religiosos;            

O que existe são termos de colaboração, em termos de fomento ou
em acordos de cooperação entre a Administração Pública e as organizações
da sociedade civil. O PLDO continua repetindo o que previa nos anos
anteriores sem atentar para o novo Marco Regulatório das Organizações
da Sociedade Civil.

3.4 Dos Créditos Adicionais
O PLDO 2021 aborda o funcionamento dos créditos adicionais.

Quanto aos Créditos Especiais, há a necessidade de sua abertura ser feita
por lei específica, como se pode verificar no art. 34 transcrito abaixo:

Acompanharão os projetos de lei dos créditos especiais
mensagem que os justifiquem e evidencie o objetivo do crédito
proposto.

Em relação ao Crédito Suplementar, afirma que a previsão para a
sua abertura já está inclusa na LOA. Mas, quando “tratar de anulação de
dotação, devem evidenciar o objetivo do crédito proposto e a repercussão
decorrente da não execução da ação anulada parcial ou total” (art. 39,
PLDO 2021).

Já a reabertura do Crédito Especial e Extraordinário deverá ser
efetivada “mediante ato do Governador do Estado até 24 de abril de
2021”. (Art. 40, PLDO 2019).

3.5 Inclusão de novos projetos na Lei Orçamentária
Segundo o art. 43 do PLDO 2021, poderá ser aberto crédito

suplementar para incluir na LOA/2021 programas e ações constantes no
PPA 2020-2023, que não foram incluídos no Projeto de Lei Orçamentária
de 2021.

Ou seja, mesmo que um programa ou ação não conste da LOA, se
ele constar no PPA, pode ser inserido na LOA mediante abertura de crédito
suplementar.

3.6 Execução Provisória – Ante vigência do Orçamento
O PLDO 2021 permite que a programação constante do Projeto

de Orçamento de 2021 seja executada “provisoriamente”, se não houver
sanção do governador até 31/12/2020.

O PLDO permite a execução provisória da totalidade das
programações do Projeto de Lei Orçamentária de 2021, nos seguintes
termos:

- despesas que podem ser executadas sem observância de
parcelamento cronológico (“execução provisória integral”), como as
decorrentes de obrigações constitucionais e legais; projeto ou atividade
financiada com doações; projeto ou atividade financiada com recursos de
operações de crédito externa; prevenção a desastres; pagamento de bolsa
de estudo.

- as demais despesas ficam submetidas ao limite de execução de 1/
12 avos ao mês, até que ocorra a sanção do Orçamento (“execução
duodecimal”).

3.7 Da Limitação de Empenho
O PLDO 2021, seguindo o que prescreve a Lei de Responsabilidade

Fiscal traz a previsão de como proceder em caso de frustração da receita
prevista por meio da limitação dos empenhos.

Segundo o art. 9º da LRF:

Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita
poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado
primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais,
os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio
e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes,
limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os
critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
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Seguindo o mesmo raciocínio, o PLDO prevê, em seu art. 46, §1º,
que caso ocorra a receita não siga o planejado, “o Poder Executivo
comunicará aos demais Poderes, Ministério Público e à Defensoria Pública
do Estado o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da
movimentação financeira, acompanhado da memória de cálculo, das
premissas, dos parâmetros e da justificação do ato”.

IV. SOBRE AS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS
COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Este tópico corresponde ao Capítulo IV do Projeto da LDO e
trata, principalmente, do atendimento ao disposto no art. 169 da CF,
complementado pela LC nº 101/2000 (LRF), que estabelece limites para a
Despesa com Pessoal e Encargos como um percentual da Receita Corrente
Líquida, e impõe condições para a concessão de aumentos de remuneração,
a criação de cargos e a contratação de pessoal, dentre outros atos que
produzam impacto na folha de pagamento do Governo.

Sobre o artigo 169 da CF, o seu parágrafo primeiro estabelece que
“a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação
de cargos, empregos e funções, ou alteração da estrutura de carreiras, bem
como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos
e entidades da Administração Direta e Indireta, “ só poderão ser feitas “se
houver autorização específica na LDO”.

Desde 2011, a LDO inclui dispositivos que atendem à determinação
constitucional, quais sejam os artigos 48, 49 e 50.

4.1 Parâmetro para elaboração das propostas relativo à
pessoal e encargos

Segundo o art. 48 do PLDO, o parâmetro para elaboração das
propostas orçamentárias para 2021 é a folha de pagamento vigente em
maio de 2020.

4.2 Data limite para aumento salarial
Destaca-se no PLDO/2019 o § 1º do art. 50, estabelecendo que

qualquer alteração na estrutura de cargos do Estado, que acarrete aumento
de despesa com pessoal no exercício 2019, somente será admitida se o
respectivo projeto de lei ou medida provisória cuja tramitação seja iniciada
na Assembleia Legislativa até o dia 11 de setembro de 2018.

V. SOBRE AS ALTERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA

Em relação a este tópico (Capítulo V), o Projeto da LDO não
apresentou novidades em relação ao ano anterior, limitando-se apenas em
afirmar que o Poder Executivo enviará à Assembleia projetos de lei sobre
matéria tributária que deva ser alterada.

VI. DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA
ESTADUAL

O artigo 54 procura enfatizar as regras que precisam ser obedecidas
para se contrair recursos.

Art. 54 – As operações de crédito interno e externo reger-se-ão
pelo que determinam a Resolução n°40, de 20 de dezembro de
2001, e a Resolução n° 43, de 21 de dezembro de 2001, todas do
Senado Federal, e na forma do Capítulo VII, da Lei
Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000.

VII. SOBRE AS DISPOSIÇÕES FINAIS
Este tópico (Capítulo VII) inclui diversas prescrições quanto à

elaboração e a execução do orçamento, bem como à programação financeira
do Governo. Merece destaque o estabelecimento de critérios para a
limitação de empenho, em caso de ameaça ao cumprimento da meta de
resultado primário, como preceitua o art. 9º da LRF. O PLDO não elenca,
de forma clara, as despesas que poderão vir a ser contingenciadas,
determinando apenas que não serão objeto de contingenciamento as
despesas com obrigação constitucional ou legal de execução (Anexo III).

VIII. SOBRE O ANEXO DE METAS FISCAIS
A LRF imprimiu na LDO sua preocupação com o equilíbrio das

contas públicas, obrigando o Governo a estabelecer um compromisso com
esta finalidade.

Este compromisso se formaliza, em grande parte, no Anexo de
Metas Fiscais, onde são fixadas metas relativas a receitas, despesas,
resultado primário e nominal, bem como ao montante da dívida pública. A
LRF determina que o Anexo seja composto por um conjunto de
demonstrativos, relativos às Metas fixadas, além da memória de cálculo e
da metodologia que fundamentaram as projeções efetuadas.

Sobre os documentos constantes no Anexo do PLDO/2021, vale
destacar que a memória de cálculo das projeções realizadas, é pouco
elucidativa, sem esclarecer, por exemplo, o impacto das variáveis-chaves
(inflação) sobre os diversos agregados de receita e despesa.

O Resultado Primário representa a economia efetuada pelo ente
público para pagar juros, encargos e amortização da dívida.

Corresponde à diferença entre as receitas não financeiras e as
despesas não financeiras. É considerado um dos melhores indicadores da
saúde financeira dos entes públicos. A análise do resultado primário
demonstra, ainda, o quanto o ente público (União, Estados e Municípios)
depende de recursos de terceiros para a cobertura das suas despesas. É um
indicador, portanto, de “autossuficiência”. Conforme determina a LRF, a
meta de Resultado Primário deve ser estabelecida na LDO para o exercício
correspondente e para os dois seguintes.

O Resultado Nominal apresenta a variação da dívida fiscal líquida
em determinado período, ou seja, a evolução da dívida. Demonstra a
necessidade ou não de empréstimos do setor público junto a terceiros para
cobrir as suas despesas. Caso o resultado seja positivo, indica aumento do
saldo da Dívida. Por outro lado, se o resultado for negativo, indica diminuição
do saldo da Dívida. Nesse sentido, quanto menor (mais negativo) o resultado
nominal, melhor do ponto de vista da situação financeira.

No ano de 2015, a meta de resultado primário do Governo do
Estado do Maranhão foi de R$ 0,00, isto é, o Governo não estava obrigado
a economizar recursos para o pagamento de dívidas, principalmente dívidas
com a União (mesmo possuindo em estoque de dívida superior a R$ 5
bilhões) e obteve um superávit primário de R$ 327,7 milhões, considerando-
se despesas liquidadas. Ao se apurar o resultado primário levando-se em
consideração as despesas empenhadas o resultado é bem inverso, com um
déficit primário real de R$ 231,2 milhões. Mas quando se analisa o
Resultado Nominal, a meta prevista era negativa em R$ (890.989.566) e o
realizado foi positivo em R$ 1.196.318.430. Neste caso, a dívida que foi
prevista para ficar no patamar de R$ 3.894.643.159,00, passou para R$
6.443.795.621,00, que corresponde em um aumento de 65,45%.

Para 2016 foi previsto um resultado primário negativo de R$
361.938.277, e obteve um superávit de R$ 1.107.822.991,01 considerando-
se despesas liquidadas. Ao se apurar o resultado primário levando-se em
consideração as despesas empenhadas o resultado foi um superávit de R$
533.456.547,63. Com relação ao resultado nominal, este foi previsto em
R$ 371.051.001, e foi realizado o valor negativo de R$ 989.506.249.
Ambos os resultados são positivos para o Estado, pois um resultado
primário positivo significa que o governo conseguiu economizar para pagar
juros, encargos e amortização da dívida; já um resultado nominal negativo
significa que houve uma redução do saldo da dívida. E de fato, houve uma
redução da Dívida Consolidada Líquida em 2,89%, passando de uma
previsão de R$5.616.572.340 para o realizado de R$ 5.454.289.371,28.

Em 2017, o resultado primário estimado foi negativo em R$
277.089.017 e foi realizado R$ 362.074.812,03 negativo, considerando-se
as despesas liquidada, o que mostra uma grande diferença do valor previsto.
Ao se apurar o resultado primário levando-se em consideração as despesas
empenhadas o resultado foi de R$ 968.302.328,95 negativo, o que mostra
uma grande piora na situação prevista. Com relação ao resultado nominal,
este foi previsto em R$ 1.125.975.334, e foi realizado o valor positivo de
R$ 33.160.295,70, o que mostra uma diminuição no saldo da dívida. A
dívida consolidada líquida que foi prevista no montante de R$
8.772.317.745, finalizou o ano com o valor de R$ 5.454.289.371,28.

Para 2018, o resultado primário estimado é negativo em R$
318.649.133, e o resultado nominal estimado é positivo em R$
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1.157.562.959. O que demonstra que o Estado continua sem conseguir
economizar suas despesas de custeio para garantir fundos para o pagamento
de suas amortizações de empréstimos. Mas, como a Receita Total passou,
em 2017, de R$ 15.763.383.792 para, em 2018, R$ 17.356.543.862, estima-
se que a Dívida Consolidada diminua R$ 2.301.128.417.

Para 2019, o resultado primário estimado é negativo em R$
758.056.197, e o resultado nominal estimado é positivo em R$ 709.160.485.
O que demonstra que o Estado continua sem conseguir economizar suas
despesas de custeio para garantir fundos para o pagamento de suas
amortizações de empréstimos. Mas, apesar de a Receita Total passar, em
2018, de R$ 17.356.543.862 para, em 2019, R$ 18.345.082.061, estima-
se que a Dívida Consolidada aumente R$ 279.1108,29. Isso se deve,
também, ao aumento significativo do valor deficitário do Resultado Primário,
que foi estimado que passará de R$ 318.649.133 negativo para R$
758.056.197 negativo.

Para 2020 o resultado primário é negativo em R$ 450.718.122,00
e o resultado nominal estimado é negativo em R$ 496.613.435. Tal resultado
mostra uma melhora na Dívida Consolidada Líquida, que passou de R$
7.262.460.921 em 2019, para R$ 6.765.847.486 em 2020, com uma redução
de 7,3%.

Para 2021 estima-se que os resultados primário e nominal
melhorem seus indicadores, reduzindo a dívida consolidada líquida.

A Tabela a seguir traz as metas previstas a valores correntes:
 

O PLDO não apresenta a Metodologia de Cálculo dos Valores
Constantes (considerando a inflação), como determina o Manual dos
Demonstrativos Fiscais elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional.

8.1 Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado do
Maranhão (PAF)

O site da Secretaria de Planejamento do Estado não disponibiliza
ainda para consulta, o PAF 2020-2022. O PAF está em sua 15ª Revisão
(contemplando o período de 2017-2019) e é parte integrante do Contrato
de Confissão, Promessa de Assunção, Consolidação e Refinanciamento de
Dívida nº 002/98 STN/COAFI (Contrato), de 22 de janeiro de 1998,
firmado com a União, no âmbito da Lei nº 9.496/97 e da Resolução do
Senado Federal nº 89/98. O programa dá cumprimento ao disposto nas
cláusulas décima quarta a décima sétima do referido Contrato.

8.2 Evolução do Patrimônio Líquido
De acordo com o inciso III do § 2o do art. 4º da Lei de

Responsabilidade Fiscal – LRF, o Anexo de Metas Fiscais deve conter,
também, a demonstração da evolução do Patrimônio Líquido – PL dos
últimos três exercícios anteriores ao ano de edição da respectiva Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Com base nesse preceito, e no Manual dos Demonstrativos Fiscais
da STN, o Demonstrativo da Evolução do Patrimônio Líquido deve trazer
em conjunto uma análise dos valores apresentados, com as causas das
variações do PL do ente da Federação como, por exemplo, fatos que
venham a causar desequilíbrio entre as variações ativas e passivas e outros
que contribuam para o aumento ou a diminuição da situação líquida
patrimonial.

O presente PLDO não segue os ditames apresentados, e traz
apenas o quadro da evolução do patrimônio líquido, sem apresentar as
causas que provocaram as variações do PL.

8.3 Origem e Aplicação dos recursos obtidos com a Alienação
de Ativos

O inciso III do § 2° do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal –
LRF, prevê a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de
ativos.

O art. 44 da LRF, afirma que é vedada a aplicação de receita de
capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio
público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por
lei ao Regime Geral de Previdência Social ou aos RPPS.

A LRF estabeleceu esse artigo objetivando preservar o patrimônio
público, de forma a impedir que os valores provenientes da alienação de
bens cubram despesas que deveriam ser suportadas por receitas correntes
de forma a evitar que haja a dilapidação do patrimônio público. Todavia, o
que se quer é impedir a alienação de bens sem contrapartida de novos
investimentos.

De acordo com o Manual dos Demonstrativos Fiscais, o referido
demonstrativo deve estar acompanhado de análise dos valores apresentados,
de forma a dar maior clareza possível à visualização da situação descrita,
destacando as eventuais variações atípicas e tendências de queda ou
crescimento dos valores de um exercício financeiro para outro.

O Demonstrativo apresentado no PLDO/2021 não trouxe uma
análise dos valores apresentados, de forma a dar maior clareza à visualização
da situação descrita.

O Demonstrativo refere-se aos valores das despesas executadas
(despesas liquidadas somadas às despesas inscritas em Restos a Pagar
Não Processados), custeadas com recursos obtidos com a alienação de
ativos.

Só que o Demonstrativo do PLDO não traz apenas as despesas
que foram custeadas com recursos oriundos da alienação de ativos, trazem
um número bem maior, dessa forma não é possível avaliar onde o produto
das alienações foi realmente aplicado.

8.4 Demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias
do Regime Próprio de Servidores do Estado

O demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias do Regime
Próprio de Servidores do Estado traz uma projeção atuarial para os
próximos 75 anos.

Apesar da abundância de dados, a ausência de comentários
elucidativos impede ao analista um maior conhecimento das perspectivas
da previdência em nosso Estado.

De acordo com o Manual dos Demonstrativos Fiscais da STN, as
tabelas que compõem este demonstrativo visam atender ao estabelecido
no art. 4°, § 2°, inciso IV, alínea “a”, da Lei de Responsabilidade Fiscal –
LRF, o qual determina que o Anexo de Metas Fiscais conterá a avaliação da
situação financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência dos
Servidores – RPPS.

O Demonstrativo conterá duas tabelas correspondentes aos
demonstrativos publicados no RREO (Relatório Resumido da Execução
Orçamentária).

A avaliação da situação financeira terá como base os Anexos 4 do
RREO – Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime
Próprio de Previdência dos Servidores, publicados no último bimestre do
segundo ao quarto anos anteriores ao ano de referência da LDO. O referido
demonstrativo encontra-se publicado no site da SEPLAN, no item
Responsabilidade Fiscal.

A avaliação atuarial será baseada no Anexo 10 do RREO,
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime de Previdência, publicado
no RREO do último bimestre do segundo ano anterior ao ano de referência
da LDO. Com relação a este Anexo, ele não foi inserido no PLDO/2021
(como ocorreu nos anos anteriores), mas se encontra publicado no RREO
do último bimestre do segundo ano anterior ao ano de referência da LDO
(RREO 6º bimestre de 2019).

Segundo o Manual dos Demonstrativos Fiscais da STN, os
demonstrativos deverão estar acompanhados de análise descritiva dos
parâmetros utilizados na avaliação atuarial e de valores que possuam
maior relevância para o entendimento da situação financeira e atuarial do
RPPS. Variações atípicas observadas, base de dados utilizada e outros
elementos considerados relevantes também deverão ser objetos de análise,
estabelecendo-se, dessa forma, consistência entre os dados utilizados e os
valores apresentados.
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A PLDO/2021 não trouxe (assim como nos anos anteriores) a

análise descritiva dos parâmetros utilizados na avaliação atuarial, o que
impede uma análise crítica dos demonstrativos apresentados.

O objetivo do Demonstrativo é dar transparência à situação
financeira e atuarial do RPPS para uma melhor avaliação do seu impacto
nas metas fiscais fixadas, além de orientar a elaboração da LOA. Mas a
falta da referida análise descritiva dificulta o cumprimento de tal objetivo.

8.4.1 Da Segregação de Massas
A segregação de massas é uma “segunda chance” e será em médio

prazo inevitável para todos os regimes próprios, em virtude do histórico
previdenciário nacional. A reforma trazida pela Emenda Constitucional nº
20 e pela Lei nº 9.717/98 (Lei federal que norteia os Regimes Próprios de
Previdência) introduziram no serviço público o conceito de previdência,
ou seja, contribuir, aplicar, custear no futuro. São normas novas que surtirão
o efetivo efeito nos próximos 20 anos, mas que precisam ser
operacionalizadas agora.

Pois bem, a segregação de massas é a separação dos membros do
regime próprio em dois grupos (os vinculados podem ser divididos em
mais grupos). Esses grupos serão tratados separados no que concerne à
gestão financeira e contábil e são divididos em dois planos: O Financeiro e
o Previdenciário.

O primeiro grupo (Massa 1), que faz parte do Plano Financeiro é
formado por todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas que
estavam no regime até a publicação da lei da segregação. Esse plano não
tem o propósito de acumulação de recursos. É tratado sob o regime
financeiro de repartição simples, em que as contribuições previdenciárias
em um determinado exercício sejam suficientes para o pagamento dos
benefícios. Grosso modo, as contribuições dos ativos pagam os benefícios
dos inativos. Eventual insuficiência financeira de recursos é responsabilidade
do Tesouro. É uma massa em extinção. A insuficiência financeira é inevitável,
pois os aposentados dessa massa aumentam e os ativos diminuem.

O segundo grupo (Massa 2), que faz parte do Plano Previdenciário
é formado por todos os servidores ativos admitidos após a publicação da
lei, suas aposentadorias e pensões. É gerenciado sob a égide do regime
financeiro de capitalização, com propósito de acumulação de recursos,
que aplicados no mercado financeiro ao longo do tempo sejam suficientes
para formação de reserva que garantirá a cobertura dos compromissos
futuros dos benefícios.

As duas massas de segurados são tratadas isoladamente, contas
bancárias separadas, contabilidade própria para cada grupo e
individualizadas quanto ao cadastro e escrituração, além dos recursos
financeiros serem administrados separadamente pelo IPRESV.

É VEDADA qualquer espécie de transferência de segurados,
recursos e obrigações entre as massas, bem como a previsão ou destinação
de recursos de um Plano para o financiamento dos benefícios e despesas
administrativas do outro.

No tocante a Previdência, no Anexo Receitas e Despesas
previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores 2019,
AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea “a”, aparece a
partir de 2016, valores na rubrica Outras Receitas Correntes, que
anteriormente eram zeradas. Como não há notas explicativas, resta a dúvida
da origem desses valores. Se elas derivam do regime de segregação de
massas ou de outra fonte.

8.5 Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
De acordo com Manual de Demonstrativos Fiscais 7ª-  STN, o

Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita visa
a atender ao art. 4°, § 2°, inciso V, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF,
e será acompanhado de análise dos critérios estabelecidos para as renúncias
de receitas e suas respectivas compensações, a fim de dar maior consistência
aos valores apresentados.

A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que:

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá
estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-

financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos
dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes
orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:       
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na
forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados
fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes
orçamentárias;
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período
mencionado no caput, por meio do aumento de receita,
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício
decorrer da condição contida no inciso II do art. 14 da LRF, o benefício só
entrará em vigor quando implementadas as medidas de compensação.

O Demonstrativo identifica os tributos para os quais estão
previstas renúncias de receita, destacando-se a modalidade da renúncia
(anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, etc), os setores/programas/
beneficiários a serem favorecidos, a previsão da renúncia para o ano de
referência da LDO e para os dois exercícios seguintes, e as medidas de
compensação pela perda prevista de receita com a renúncia.

O Demonstrativo tem por objetivo dar transparência às renúncias
de receita previstas no projeto de LDO, para uma melhor avaliação do seu
impacto nas metas fiscais fixadas, além de orientar a elaboração da LOA
considerando o montante das renúncias fiscais concedidas.

No PLDO/2018 foi omisso em 2 colunas. Ele não trouxe a coluna
Setores/Programas/Beneficiário, e nem a coluna Compensação, que são
dois itens essenciais para aferir o impacto da referida renúncia.

A partir do PLDO/2019 essa omissão foi corrigida.
A coluna SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIÁRIO identifica

os setores, programas e beneficiários que serão favorecidos com as renúncias
de receita. E a COMPENSAÇÃO elenca as medidas a serem tomadas a
fim de compensar a renúncia de receita prevista.

A COMPENSAÇÂO prevista para todos os casos de renúncia de
receita foram:

A Lei nº 10.329/2015 majorou a alíquota de 17% par 18%,
acrescentou produtos no FUMACOP e majorou todas as taxas
e emolumentos do Estado.
A Lei nº 10.542/2016 majorou alíquotas de Combustíveis, e
elétrica e telecom. Essas medidas mais a modernização da A.T.
compensarão a renúncia.
A Lei nº 10.956/2018 majorou a alíquota da gasolina, cerveja e
refrigerantes e inclui o óleo diesel e outros produtos no
FUMACOP.

8.6 Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de
Caráter Continuado

De acordo com  o Manual de Demonstrativos Fiscais - 7ª – STN,
o Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de
Caráter Continuado visa ao atendimento do art. 4°, § 2°, inciso V, da LRF,
e será acompanhado de análise técnica demonstrando a forma pela qual os
valores apresentados foram obtidos, embasados por dados, tais como
indicadores de atividade econômica, atividades desenvolvidas pela
Administração Pública, que foram direcionados e geraram os resultados
apresentados, e outros que contribuam para dar consistência ao referido
demonstrativo.

O Demonstrativo informa os valores previstos de novas despesas
obrigatórias de caráter continuado (DOCC) para o exercício a que se refere
a LDO, deduzindo-as da margem bruta de expansão (aumento permanente

AMF –Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)
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de receita e redução permanente de despesa). O objetivo do Demonstrativo
é dar transparência às novas DOCC previstas, se estão cobertas por
aumento permanente de receita e redução permanente de despesa, para
avaliação do impacto nas metas fiscais estabelecidas pelo ente além de
orientar a elaboração da LOA considerando o montante das Despesas
Obrigatórias de Caráter Continuado concedidas.

O PLDO/2021 só trouxe a tabela, sem apresentar a forma pela
qual os valores foram obtidos, não permitindo assim, uma real avaliação
do impacto da expansão das despesas obrigatórias. O demonstrativo deveria
vir acompanhado por uma nota, como por exemplo:

Nota: Na apuração da margem de expansão das Despesas
Obrigatórias de Caráter Continuado – DOCC, é prevista a
redução permanente de despesas por meio da racionalização da
utilização dos recursos humanos. O valor atribuído ao campo
Aumento Permanente de Receita foi gerado a partir da elevação
da alíquota do ICMS do Estado a que pertence o Município de
Cruz Alta-AC e, também, pela instituição da Contribuição de
Iluminação Pública, prevista no art. 149-A, da Constituição
Federal.

Por fim, o Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para o
exercício financeiro de 2021, de um modo geral, segue os ditames
constitucionais e dá uma atenção especial às determinações da LRF.

Além da LRF, serviu como base da análise o Manual dos
Demonstrativos Fiscais aplicado à União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, em sua 8ª edição, elaborado pela Secretaria do Tesouro
Nacional, Subsecretaria de Contabilidade Pública, Coordenação-Geral de
Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação.

VOTO DO RELATOR:
Ante o exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação do

Projeto de Lei nº 147/2020 – LDO, com destinação constitucional específica
e conteúdo material próprio, que, definido pelo art. 165, § 2º, da CF/88,
bem como boa técnica legislativa e orçamentária, na forma do texto original.

É o voto.

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

e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 147/2020, nos
termos do voto do Relator.

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

em 15 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                Vota contra
Deputado Adelmo Soares
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Ariston Souza
Deputado Adriano

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 317, DE 05 DE JUNHO DE 2020)
LEI Nº 11.295 DE 14 DE JULHO DE 2020

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

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 317, de 05 de junho de 2020,
que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia   Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado

com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo a seguinte
Lei:

Art. 1º O item 2 da alínea “a” e a alínea “c” do inciso I do art. 120,
os itens 1 e 2 da alínea “a” e alínea “b” do inciso I do art. 125 da Lei nº
6.513, de 30 de novembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 120. (...)
 I - (...)
 a) (...)
1. (...)
2. Demais postos: 65 (sessenta e cinco) anos.
(...)
c) Para Praças: 65 (sessenta e cinco) anos.
 (...)
Art. 125. (...)
I - (...)
 a) (...)
1. Coronel, Tenente-Coronel e Major: 72 (setenta e dois) anos;
2. Demais postos: 70 (setenta) anos.
b) Para Praças: 70 (setenta) anos.” (NR)

Art. 2º O art. 120 da Lei nº 6.513, de 30 de novembro de 1995,
passa a vigorar acrescido dos §§ 6º e 7º, os quais terão a seguinte redação:

“(...)
Art. 120 (...)
 (...)
§ 6º O disposto no inciso II deste artigo somente se aplica aos
militares nomeados após o início da vigência da Lei Federal nº
13.954, de 16 de dezembro de 2019.
§ 7º Os militares em atividade na data de publicação da Lei
Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019:
I - serão compulsoriamente transferidos para reserva
remunerada ao completar 5 (cinco) anos no último posto do
seu quadro, desde que contem, até 31 de dezembro de 2021,com
mais de 30 (trinta) anos de tempo de serviço, se do sexo
masculino, ou mais de 25 (vinte e cinco) anos de tempo de
serviço, se do sexo feminino.
II - A partir de 1º de janeiro de 2022, será compulsoriamente
transferido para reserva remunerada o oficial que completar
30 (trinta) anos de tempo de serviço, se do sexo masculino, ou
25 (vinte e cinco), se do sexo feminino, acrescidos de 17 %
(dezessete por cento) por ano faltante, cumulativamente com 5
(cinco) anos no último posto do seu quadro.”

 Art. 3º O Capítulo II do Título IV da Lei nº 6.513, de 30 de
novembro de 1995, passa a vigorar acrescido da Seção III-A, a qual terá a
seguinte redação:

“TÍTULO IV
(...)
CAPÍTULO II
(...)
Seção III-A
Do Direito Adquirido e das Regras de Transição
Art. 132-A O militar em atividade na data de publicação da Lei
Federal 13.954, de 16 de dezembro de 2019, poderá requerer
a transferência para a reserva remunerada com remuneração
integral a do posto ou graduação se contar, até a data de 31 de
dezembro de 2021, com 30 (trinta) anos de contribuição, se do
sexo masculino, ou 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se
do sexo feminino.
 Art. 132-B O militar que não atingir, até 31 de dezembro de
2021, o tempo mínimo de contribuição a que se refere o art.
132-A deverá cumprir o tempo de contribuição faltante para
30 (trinta) anos de serviço, se do sexo masculino, ou 25 (vinte
e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, acrescido de 17%
(dezessete por cento).
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Parágrafo único. A partir de 1º de janeiro de 2022, sem prejuízo
do disposto no caput deste artigo, o militar deverá possuir 25
anos de exercício de atividade de natureza militar, acrescido de
4 meses por cada ano faltante para atingir o tempo mínimo
exigido pela legislação estadual, limitado a cinco anos de
acréscimo.”

Art. 4º Ficam revogados os itens 3 a 6 da alínea “a”, a alínea “b” e
respectivos itens e os itens 1 a 6 da alínea “c”, todos do inciso I do art. 120,
bem como os itens 3 a 6 da alínea “a” do inciso I do art. 125 da Lei nº 6.513,
de 30 de novembro de 1995.

 Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento

e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir
na forma em que se encontra redigida. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA  ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 14 de julho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 319, DE 17 DE JUNHO DE 2020)
LEI Nº 11.296 DE 14 DE JULHO DE 2020

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

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 319, de 17 de junho de 2020,
que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia   Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado
com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo a seguinte
Lei:

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

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

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento

e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir
na forma em que se encontra redigida. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 14 de julho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente

LEI Nº 11.297, DE 14 DE JULHO DE 2020.

Dispõe sobre obrigatoriedade da disponibilização
de oxímetro em estabelecimentos farmacêuticos no
Estado do Maranhão e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constituição
do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam os estabelecimentos farmacêuticos no Estado do
Maranhão, obrigados a disponibilizar oxímetro de forma não onerosa,
para uso dos consumidores dentro das dependências do estabelecimento
enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pública no Estado do Maranhão.

Parágrafo único. Entende-se por oxímetro o pequeno dispositivo
a ser colocado no dedo com a finalidade de mensurar o nível de saturação
de oxigênio (abreviado como O2sat ou SaO2). A SaO2 é a porcentagem de
oxigênio que o sangue está transportando, comparada com o máximo da
sua capacidade de transporte.

Art. 2º O oxímetro deverá estar disposto em local visível, de fácil
acesso e com ampla divulgação dentro do estabelecimento.

§ 1º Os farmacêuticos e os atendentes dos estabelecimentos deverão
realizar a higienização logo após o uso do oxímetro pelos consumidores.

§ 2º O uso do oxímetro respeitará as normas de preferência das
pessoas enquadradas como grupo de risco do COVID – 19.

Art. 3° Os estabelecimentos farmacêuticos deverão disponibilizar
em local, visível e de fácil acesso, cópia da presente Lei.

Art. 4º A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação das
penalidades competem aos órgãos de proteção e defesa do consumidor.

Art. 5º A inobservância das disposições contidas na presente Lei
importará, no que couber, a aplicação das penalidades contidas no artigo
56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que será revertido
ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor –
FPDC, de que trata a Lei nº 8.044, de 19 de dezembro de 2003.

Art. 6º A pena de multa consiste no pagamento das seguintes
quantias:

I - de R$ 2.000,00 (dois mil reais) no primeiro descumprimento;
II - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de reincidência.
Art. 7º Os estabelecimentos terão um prazo de 10 (dez) dias para

se adequarem ao cumprimento da presente Lei.
Art. 8º O Poder Executivo regulamentará esta Lei.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento

e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir
na forma em que se encontra redigida. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 14 de julho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente

   LEI Nº 11.298, DE 14 DE JULHO DE 2020.

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

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de
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acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constituição
do Estado do Maranhão, PROMULGA a    seguinte Lei:

Art. 1° Modifica-se o art. 3º da Lei Ordinária Estadual nº 11.274
de 04 de junho de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º Findo o prazo de 3 (três) meses ou estado de emergência
pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
as instituições financeiras conveniadas deverão oferecer
condições facilitadas para o pagamento das parcelas vencidas
durante o período de suspensão.
§1º Para fins de quitação do valor prorrogado, as parcelas
suspensas serão incorporadas ao final de cada contrato,
SEMPRE RESPEITANDO O LIMITE DE
COMPROMETIMENTO DA RENDA DO CONSIGNATÁRIO
CONTRATADO, na forma do decreto que regulamenta esta
Lei a ser editado e publicado pelo Poder Executivo.
§2º Não incidirá juros de mora, multa ou correção monetária
sobre o valor das parcelas suspensas.
§3° O consignatário poderá optar por condições de quitação
diversa do disposto no §1° desde que o faça mediante solicitação
ao consignante e a instituição financeira conveniada, sempre
no melhor interesse do cliente, sem juros ou multas. (NR)”

Art. 2º Ficam acrescentados os art. 5° A e 5° B na Lei Ordinária
Estadual nº 11.274 de 04 de junho de 2020, com a seguinte redação:

“Art. 5º-A: Ministério Público e Defensoria Pública do
Estado do Maranhão, bem como órgãos de defesa do
consumidor poderão receber denúncias e proceder à
fiscalização, no que couber, de eventuais descumprimentos
desta Lei”
“Art. 5°-B: O Poder Executivo regulamentará esta Lei no
prazo de até 5 (cinco) dias a contar da data de sua
publicação.”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 14 de julho de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente

LEI Nº 11.299, DE 14 DE JULHO DE 2020.

Altera a Lei Ordinária Estadual nº 11.259, de 14
de maio de 2020, que dispõe sobre os descontos
nas mensalidades das Instituições de Ensino
durante a suspensão das atividades em virtude da
COVID – 19.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da
Constituição do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte
Lei:

Art. 1º - O caput do art. 1º da Lei Ordinária Estadual nº 11.259,
de 14 de maio de 2020 passa a vigorar acrescido dos incisos IV e V, com
a seguinte redação:

“Art. 1º - Ficam as instituições de ensino infantil,
fundamental, médio – inclusive as de ensino integral, técnico
e superior da rede privada, bem como pós-graduações que
adotem aulas presenciais na metodologia de ensino, e

instituições privadas e públicas de ensino de idiomas que
cobrem taxas de seus alunos, obrigadas a reduzirem suas
mensalidades durante o período de vigência da Declaração
de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional - ESPII pela Organização Mundial da Saúde
- OMS, em decorrência da Infecção Humana pela COVID-
19, ou do Decreto n° 35.662 de 2020, no âmbito do Estado
do Maranhão, nas seguintes proporções: (NR)
(...)
IV – 100% (cem por cento) de desconto para os alunos com
transtorno do espectro autista ou qualquer outra condição
ou deficiência que impossibilite o acompanhamento das aulas
ministradas telepresencialmente;
V – desconto proporcional à carga horária do contra-turno
que não estiver sendo ministrada”

Art. 2º - O Paragrafo único do art. 3º da Lei Ordinária Estadual
nº 11.259, de 14 de maio de 2020 passa a vigorar com a seguinte
redação:

Parágrafo único. Em caso de restituição, o prestador de
serviço terá até 06 (seis) meses para sua efetivação, contados
da data de encerramento do estado de calamidade pública
no Estado.

Art. 3º - O caput do art. 4º da Lei Ordinária Estadual nº 11.259,
de 14 de maio de 2020, que passa a viger com a seguinte redação:

Art. 4º - A redução de que trata a presente Lei será
automaticamente suspensa com o fim da Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional
- ESPII pela Organização Mundial da Saúde - OMS, em
decorrência da Infecção Humana pela COVID-19, ou do
Decreto n° 35.662 de 2020, no âmbito do Estado do
Maranhão. (NR)

Art. 4º - O caput do art. 6º da Lei Ordinária Estadual nº 11.259,
de 14 de maio de 2020, acrescido de um parágrafo único, que passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º - Para efeito de interpretação do art. 1º, I, II e III, a
aplicação desta lei deve-se dar a partir da data de publicação
do Decreto nº 35.662, de 16 de março de 2020. (NR)
Parágrafo único - Os descontos não concedidos antes da
publicação desta lei deverão ser efetuados nas mensalidades
vincendas correspondentes ao desconto devido em cada mês
não usufruído anteriormente.

Art. 5º - A Lei Ordinária Estadual nº 11.259, de 14 de maio de
2020, passa a vigorar acrescido do art. 7º, com a seguinte redação:

“Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos enquanto durar a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional
- ESPII pela Organização Mundial da Saúde - OMS, em
decorrência da Infecção Humana pela COVID-19 ou o
Decreto nº 35.662 de 2020, no âmbito do Estado do
Maranhão.

Art. 6º - Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 14 de julho de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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TERMO DE REVOGAÇÃO

O Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, por
conveniência e oportunidade, torna público, nos termos do art. 49 da Lei
8.666/93, a quem possa interessar, REVOGO o Pregão Eletrônico N°
008/2020, decorrente do Processo Administrativo nº 1242/2020, em
decorrência da necessidade de readequação do Termo de Referência pela
Diretoria de Saúde e Medicina Ocupacional, por conta das constantes
mudanças do cenário ao combate do Covid -19, ou seja, razões de interesse
público decorrente de fato superveniente, considerando também que tal
modificação impacta diretamente no certame licitatório. REGISTRE-SE,
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE. Encaminhe-se diretamente a
Comissão Permanente de Licitação para as providências cabíveis.
São Luís–MA, 13 de julho de 2020. Deputado Othelino Neto. Presidente

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO que entre si
celebram a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e o Grupo de
Esposas de Deputados do Estado do Maranhão – GEDEMA. PARTES:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e
GEDEMA- GRUPO DE ESPOSAS DE DEPUTADOS DO ESTADO
DO MARANHÃO, inscrito no CNPJ n.º 05.778.330/0001-26. OBJETO:
Distribuição de 130 (cento e trinta) cestas básicas para a população de
baixa renda, em situação de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar
cidadãos no acesso à alimentação básica, durante o período de enfrentamento
da COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas, conforme Decreto
Estadual n.º 35.672, de 19/03/2020 do Estado do Maranhão. VIGÊNCIA:
30 (trinta) dias. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 13.019/
2014, Resolução Administrativa n.º 160/2020 da Assembleia Legislativa
do Maranhão, Resolução Legislativa n.º 1031/2020 e Processo
Administrativo n.º 1400/2020. DATA DE ASSINATURA: 29 de maio de
2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa do Maranhão – Valney
de Freitas Pereira-  Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Maranhão;
Grupo de Esposas de Deputados do Estado do Maranhão (GEDEMA) –
Ana Paula Dias Lobato Nova Alves – Presidente do GEDEMA. São Luís
(MA), 15 de julho de 2020. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO -
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa
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