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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor Yglésio.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Felipe do

Pneus.

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

I – ABERTURA.

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Ata lida e considerada aprovada.

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 283 /2020

Dispõe sobre a vedação de se iniciar novas obras
públicas quando houver obra parada
injustificadamente.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º – As obras e os serviços somente poderão ser licitados
quando:

I – Não houver obra suspensa ou parada, injustificadamente por
mais de 6 (seis) meses, dentro do mesma área ou seguimento, de
responsabilidade estadual.

II – Não houver obra suspensa ou parada, injustificadamente por
mais de 3 (três) meses, nas áreas de educação, saúde e segurança, de
responsabilidade estadual.

Parágrafo único – O disposto no artigo anterior não se aplicará se
a nova obra for para atender necessidade urgente e justificável da população,
nas áreas de educação, saúde e segurança.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Nagib Haickel, 15 de julho de 2020. - WELLINGTON

DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem por finalidade buscar o desperdício
dos recursos públicos, muitas vezes maus empregados em obras que não
são efetivamente entregues à população, mitigando desta forma um dos
problemas mais graves no Estado, que consumindo milhões de reais dos
cofres públicos e não favorece o interesse comum: as obras paradas ou
inacabadas.

Infelizmente não é incomum ver obras que foram interrompidas
ou abandonadas que já custaram milhões de reais ao Poder Público e não
trouxeram retorno à população, por irresponsabilidades ou até mesmo por
interesses políticos.

Assim sendo, o presente projeto objetivo proibir que o Estado
inicie nova obra enquanto houver outra, do mesmo segmento, abandonada
e não finalizada, para que assim, não tenhamos mais, obras de extrema
relevância e alto custo ao Estado, o que caracteriza verdadeiro desperdício
de dinheiro público, abandonadas e que não haja interesse político por trás
das obras públicas.

Por todo o exposto, pedimos aos nobres Pares o apoio necessário
para aprovação da presente proposição.

Plenário Nagib Haickel, 15 de julho de 2020. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 284 /2020

Dispõe sobre a aplicação de multa para os
responsáveis por trotes contra o SAMU - serviço de
atendimento móvel de urgência, corpo de bombeiros
militar, polícia civil e militar, e os demais serviços de
urgência e emergência mantidos pelo estado.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º – Os proprietários de linhas telefônicas, fixas ou móveis,
de que sejam originados trotes para o SAMU - Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil e Militar,
e os demais serviços de urgência e emergência mantidos pelo Estado ficam
sujeitos à aplicação de multa, nos termos desta Lei.

Parágrafo único. Enquadra-se na definição de trote toda e qualquer
ligação destinada às instituições mencionadas no art. 1º desta Lei da qual
resulte frustração pela inexistência de evento anunciado.

Art. 2º – Anotado o número do telefone de onde se originou o
trote, o órgão encaminhará os respectivos relatórios às empresas telefônicas
para que as mesmas informem os nomes dos seus proprietários.

Parágrafo único. As ligações originadas de telefones públicos serão
anotadas em separado para futuro levantamento de incidência geográfica e
posterior identificação, pelo órgão competente, do responsável pela sua
realização, ficando sujeito a mesma penalidade prevista no artigo 4º.

Art. 3º – Identificados os proprietários das linhas telefônicas, na
forma prevista no caput do artigo anterior, serão enviados os respectivos
relatórios ao órgão estadual competente, que adotará as medidas cabíveis,
inclusive a lavratura de auto de infração.

Art. 4º – A multa prevista no artigo 1º desta Lei será definida pela
Secretaria da Fazenda e fica estabelecido que a cada trote realizado,
duplicasse o valor em caso de reincidência.

Parágrafo único. O valor da multa será corrigido, anualmente e
definido pela Secretaria da Fazenda.

Art. 5º– A multa poderá ser convertida em medida socioeducativa
estabelecida em regulamentação, mediante requerimento protocolado junto
ao órgão estadual competente, no prazo de 30 (trinta) dias da notificação
da autuação, desde que não seja reincidente.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Nagib Haickel, 20 de julho de 2020. - WELLINGTON

DO CURSO - Deputado Estadual



QUINTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2020                                                                                        DIÁRIO DA ASSEMBLEIA4
JUSTIFICATIVA

O presente projeto visa coibir os trotes realizados aos órgãos
públicos do Estado. Durante a pandemia, ludovicenses já passaram mais
de 7,5 mil trotes para o SAMU.  Segundo dados fornecidos pela Secretaria
Municipal de Saúde (Semus), de 1º de março até 21 de maio, o SAMU
recebeu 7.581 ligações falsas (trotes). Constatando o prejuízo social,
operacional e financeiro de deslocamento das equipes que poderiam estar,
de fato, atendendo as solicitações de verdadeiras ocorrências.

Vale lembrar que o trote telefônico é crime de acordo com artigo
266 do Código Penal que descreve: “Interromper ou perturbar o serviço
telefônico é crime e o infrator poderá incorrer em pena de detenção de um
a seis meses ou multa”.

Portanto, dada a relevância da matéria objeto desta proposição,
somada ao alcance social desta medida, submetemos aos nobres pares
desta Casa Legislativa o presente projeto de indicação e esperamos sua
aprovação.

Plenário Nagib Haickel, 20 de julho de 2020. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 285 /2020

Assegura à pessoa afetada por nefropatia grave de
natureza crônica que se enquadre no conceito definido
na Lei n° 13.465, de 12 de janeiro de 2000.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º – A pessoa afetada por nefropatia grave de natureza crônica
que provoque desvantagem na independência física e na mobilidade, nos
termos do inciso II do art. 2º da Lei n° 13.465, de 12 de janeiro de 2000,
será considerada pessoa portadora de deficiência para fins de obtenção de
benefícios e de equiparação de oportunidades previstas na legislação estadual.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Nagib Haickel, 15 de julho de 2020. - WELLINGTON

DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A doença crônica renal, gera barreiras ao indivíduo, o que pode
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas. São consideradas nefropatias graves as
patologias de evolução aguda, subaguda ou crônica que, de modo irreversível,
acarretam insuficiência renal, determinando incapacidade para o trabalho
e/ou risco de vida.

A perda grave da função renal resulta no acúmulo de resíduos
metabólicos no sangue em níveis mais elevados. A lesão aos nervos e
músculos pode causar espasmos musculares, fraqueza muscular, cãibra e
dor. As pessoas também podem sentir uma sensação de formigamento nos
braços e nas pernas e podem perder a sensibilidade em certas partes do
corpo. Podem desenvolver a síndrome das pernas inquietas. Pode surgir
encefalopatia, um quadro clínico no qual o cérebro não funciona
corretamente, e levar à confusão, letargia e convulsões.

Para os pacientes com doença crônica renal, pode ser indicado o
transplante dos rins. Também há tratamentos que substituem a função dos
rins: a hemodiálise, que bombeia o sangue através de uma máquina e um
dialisador, para remover as toxinas do organismo. São pessoas que passam
horas a fio em tratamento, vários dias por semana e muitas vezes, para
sobreviver, necessitam permanecer ligados a um equipamento. Também
pode ser recomendada a diálise peritoneal, feita por meio da inserção de
um cateter flexível no abdome do paciente e deve ser realizada diariamente.
Esses tipos de tratamento comprometem na essência, não apenas a qualidade
de vida do paciente, mas também sua capacidade de autossubsistência. É
praticamente inviável a manutenção de uma atividade remunerada por um
paciente que necessita afastar-se do trabalho três ou quatro dias pro semana
para se submeter a um tratamento.

Ciente que os pacientes portadores de nefropatia grave de natureza
crônica vivenciam situações semelhantes àquelas enfrentadas pelas pessoas
com deficiência e merecem tratamento semelhante por parte da legislação,
conto com os nobres pares para a provação da matéria.

Plenário Nagib Haickel, 15 de julho de 2020. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 286 /2020

INSTITUI O “PRÊMIO JOVENS ESCRITORES”
NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ESTADO DO
MARANHÃO, COM A FINALIDADE DE
INCENTIVAR OS JOVENS À LITERATURA.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art.1º - Autoriza o poder executivo a implementação do “Prêmio
Jovens Escritores” nas escolas públicas do Estado do Maranhão.

Art. 2º - O prêmio promoverá a valorização da educação pública
através do incentivo à leitura e produção literária, buscando além da formação
acadêmica uma formação cultural de todos os jovens, devendo ser
coordenado pela Secretaria de Estado de Educação.

§ 1º – O tema a ser desenvolvido deverá ser apresentado pela
Secretaria de Estado de Educação, em todo o início de mês previamente
determinado.

§ 2º - Serão vedados temas que incentivem a violência ou sejam
contra os bons costumes.

Art. 3º - O prêmio será realizado em duas categorias: destinadas
aos alunos do ensino fundamental e alunos do ensino médio, devendo o
tema ser diversos entre elas.

Art. 4º - Recebidos os temas pelas instituições de ensino, os
alunos, junto com os professores terão prazo estabelecido pela referida
secretaria, para elaborarem seus textos, sem prejuízos ao andamento normal
dos dias letivos.

Art. 5º - Após a entrega pelos alunos no prazo estipulado, a
instituição de ensino deverá, no prazo de 20 dias, apresentar à Diretoria de
Ensino a qual pertence, os 3 (três) melhores trabalhos das duas categorias,
podendo, inclusive estes trabalhos serem divulgados pela própria instituição.

Art. 6º - A diretoria de ensino apresentará os 3 (três) melhores
trabalhos realizados em suas instituições de ensino, à Secretaria da Educação,
que no prazo de 30 dias declarará os três primeiros colocados de cada
categoria.

Art. 7º - Declarados os vencedores do corrente ano, poderá haver
cerimônia de entrega de prêmio, realizada pelo Governador de Estado e o
Secretário de Educação

Art. 8º - Os vencedores receberão prêmios a serem definidos pela
Secretaria de Estado da Educação.

Art. 9º - Os professores dos alunos premiados, bem como a
instituição de ensino receberão homenagens por conta dos trabalhos
realizados. Todos os alunos classificados receberão 2 (dois) pontos
adicionais e os vencedores 5 (cinco) pontos nos programas educacionais
de competência da Secretaria de Estado da Educação.

Art. 10º - Os trabalhos dos primeiros colocados farão parte no
ano seguinte, dos materiais distribuídos gratuitamente pela Secretaria de
Educação aos alunos da rede estadual de ensino.

Parágrafo Único - Todo material deverá ser precedido das
respectivas autorizações dos pais ou responsáveis pelos alunos.

Art. 11º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Nagib Haickel, 15 de julho de 2020. - WELLINGTON

DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O incentivo à educação deve sempre ser uma das prioridades de
todos os governantes.

Nesse sentido conforme dispõe o artigo 205, da Constituição
Federal, que menciona: “A educação, direito de todos e dever do Estado
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e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

Ademais, conforme o RE 594.018 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-
6-2009, 2ª T, DJE de 7-8-2009, que destaca a educação como um direito
fundamental e indisponível dos indivíduos. É dever do Estado propiciar
meios que viabilizem o seu exercício. Dever a ele imposto pelo preceito
veiculado pelo art. 205 da Constituição do Brasil. A omissão da
administração importa afronta à Constituição.

Infelizmente, ao longo dos anos o nosso país tem vivenciado uma
crise no sistema de educação, seja pela falta de interesse por parte dos
jovens que carecem de novos estímulos para o aprendizado, seja pelos
professores que também se sentem desestimulados devido a diversos
fatores tais como: falta de estrutura, baixos vencimentos além da violência
que rodeia as escolas.

O projeto em epígrafe tem por objetivo incentivar aos alunos a
prática da literatura, proporcionando com isso a construção de uma
sociedade constituída por pessoas que possam expressar seus juízos de
valores.

A população do Estado do Maranhão, sobretudo os nossos jovens,
possuem grande potencial no que diz respeito à criatividade, seja ela
esboçada em gravuras, em objetos bem como na forma literária.

Ao valorizar a produção de dissertações pelos alunos, os
educadores poderão estar lapidando futuros escritores, poetas e quem
sabe artistas.

O incentivo à leitura contribui para uma formação cultural mais
ampla de todos os alunos da rede pública de educação.

Diante da importância do tema tratado conto com o apoio dos
meus pares para aprovação deste projeto.

Plenário Nagib Haickel, 15 de julho de 2020. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 287 /2020

Dispõe sobre a prevenção do Câncer Colorretal,
através do exame “FIT – Teste Imunoquímico para
Pesquisa de Sangue Oculto”, na Rede Pública de
Saúde do Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º – Os equipamentos Públicos de Saúde do Estado de
Maranhão realizarão a prevenção do Câncer Colorretal através do exame
“FIT – Teste Imunoquímico para Pesquisa de Sangue Oculto”.

Art. 2º – O exame supracitado deverá ser realizado da seguinte
forma:

I – Rastreamento Oportunístico;
II – Rastreamento Organizado;
III – Idade igual ou superior a 50(Cinquenta) anos.
Art. 3º – O Rastreamento organizado deverá ser realizado

anualmente, salvo se não tenha sido realizado o rastreamento oportunístico
nos últimos 12 (doze) meses.

Art. 4º – Nos casos positivos o paciente será encaminhado para o
exame de Colonoscopia.

§ 1º – Em casos negativos (falsos negativos), havendo suspeita
médica, será realizado novo exame de sangue oculto.

§ 2º – Persistindo o negativo e ainda havendo suspeita justificada
o paciente será encaminhado para o exame de Colonoscopia.

Art. 5º – O Poder público poderá fazer convênio com entidades
privadas para realização de mutirões voluntários para o rastreamento e
prevenção do Câncer Colorretal.

Parágrafo único – Nestes mutirões poderão ser distribuídos kits
de coleta de exames com encaminhamento e orientações médicas.

Art. 6º – A Secretaria Estadual de Saúde publicitará em meios de
comunicação (mídias sociais, telejornais) os meios de prevenção do Câncer
Colorretal, além de cartazes fixados, na entrada de equipamentos de saúde.

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

Plenário Nagib Haickel, 15 de julho de 2020. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O câncer colorretal é um tumor maligno que se desenvolve no
intestino grosso, isto é, no cólon ou em sua porção final, o reto. O principal
tipo de tumor colorretal é o adenocarcinoma. Em 90% dos casos, esse
tumor se origina a partir de um pólipo adenomatoso que, ao longo dos
anos, sofre alterações progressivas em suas células. Portanto, a principal
forma de prevenção do câncer colorretal é o seu rastreamento por exames
como colonoscopias, visando a detecção e retiradas dos pólipos antes de
se degenerarem em câncer.

Segundo dados do INCA (Instituto Nacional de Câncer), o câncer
colorretal é o terceiro mais frequente entre os homens, logo após do câncer
de próstata e de pulmão, e o segundo mais incidente nas mulheres, perdendo
apenas para o câncer de mama.

Esse tipo de câncer atinge homens e mulheres de forma semelhante,
com incidência discretamente maior na população masculina. É
predominante na faixa etária adulta, principalmente a partir da quinta
década de vida, sendo raro em crianças.

O teste de sangue oculto nas fezes, capaz de flagrar esse tumor
precocemente, é ignorado até quando os pacientes recebem indicação para
fazê-lo.

Para isso, basta realizar um exame de rotina, que avalia a presença
de sangue oculto nas fezes. Ele é simples, barato, está indicado para todas
as pessoas entre 50 e 75 anos e deve ser feito uma vez ao ano.

Caso o teste seja positivo, o médico indica um segundo método
diagnóstico, a colonoscopia, que envolve introduzir uma pequena câmera
pelo ânus para analisar as paredes do reto e do intestino grosso. Por meio
de uma tela, o especialista consegue visualizar e diagnosticar inflamações,
verrugas (pólipos) e até a presença de massas cancerosas.

Segundo a tabela da Associação Médica Brasileira o exame de
sangue oculto sai em média, apenas R$10,00 (dez) reais, em contrapartida
o exame de Colonoscopia, além de ser invasivo e complexo custa em média
R$ 50,00 (Seiscentos e cinquenta) reais, o que onera em muito os cofres
públicos, em que só seria realizado a Colonoscopia em casos de positivo
no exame FIT – Sangue Oculto.

Quando se estipula uma faixa etária de 50 anos, é determinante
entender que são para casos em que não há indícios familiares, ou alterações
do hábito intestinal, com alternância de diarreia e/ou prisão de ventre, dor
e desconforto abdominal, presença de sangue e muco nas fezes, evacuações
dolorosas, fraqueza, afinamento no calibre das fezes, perda de peso sem
explicação, náuseas e vômitos e flatulência constante. Às vezes, porém, o
único sintoma pode ser a presença de anemia sem causa determinada,
nestes casos deve-se observar o quanto mais precoce possível, pois já há
sinais contundentes da presença da doença. Porém o que se destina este
projeto é diagnosticar em casos em que a doença se apresentar silenciosa,
sem histórico ou sintomas para que não se agrave chegando a quadros as
vezes irreversíveis.

No caso de resultado positivo ou negativo com algumas alterações,
o médico pode solicitar a repetição do teste para confirmação do resultado
ou a realização de colonoscopia de acordo com o histórico clínico da
pessoa.

Os resultados falso positivos são aqueles em que é detectada, por
meio do teste, a presença de sangue, mas que não representa a condição do
paciente. Esse tipo de resultado pode acontecer em pessoas que não se
preparam corretamente no que diz respeito à dieta, tiveram sangramento
gengival ou nasal, fizeram uso de medicamentos que causam irritação da
mucosa gástrica ou fizeram a coleta poucos dias após o período menstrual.

Em alguns casos de resultado negativo o médico pode pedir uma
colonoscopia caso o paciente esteja em alto risco de desenvolver câncer do
cólon para garantir que não existem alterações, pois, embora seja raro,
pode existir câncer sem que exista sangramento.

Conclui-se, diante de toda esta situação, que se observe o merecido
reconhecimento de seu mérito.
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Plenário Nagib Haickel, 15 de julho de 2020. - WELLINGTON

DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 288 /2020

Dispõe sobre a criação do Cadastro Estadual de
Protetores e Cuidadores de Animais no Estado.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º – Fica autorizada a criação do Cadastro Estadual de
Protetores e Cuidadores de Animais no Estado.

§ 1º – Por cuidadores e protetores entende-se toda pessoa física
que, de forma frequente, cuide ou alimente animais comunitários, acolha
animais de forma definitiva ou para intermediar adoção, recolhendo-os das
ruas e providenciando os cuidados e procedimentos necessários para que
tenham sua saúde e integridade física restabelecida, encaminhando-os para
adoção, castração, vacinação e demais cuidados necessários.

§ 2º – Para que seja efetivado o cadastro como protetor ou cuidador,
será necessária declaração emitida por uma organização não governamental
protetora de animais devidamente regulamentada e declaração de um
veterinário devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina
Veterinária, declarando que são praticados pelo protetor ou cuidador os
atos previstos no parágrafo anterior.

Art. 2º – O cadastro será feito na Secretaria de Estado do Meio
Ambiente, por meio do número de cadastro nacional de pessoas físicas do
protetor ou cuidador, coletando-se dados pessoais, comprovante de
endereço no Estado e assinatura no cadastro, bem como os dados completos
do local de acolhimento dos animais, se houver.

Parágrafo único – Somente poderão ser cadastrados protetores ou
cuidadores residentes no Estado de Maranhão.

Art. 3º – O cadastro dos cuidadores ou protetores na Secretaria de
Estado do Meio Ambiente tem como finalidade dar e regulamentar
benefícios dos programas públicos gratuitos fornecidos pelos órgão públicos
estaduais ou municipais, relativos aos processos de castração, vacinação e
atendimento emergencial de animais que estejam sob os cuidados dos
referidos protetores ou cuidadores.

Parágrafo único – Não haverá limitação de cotas para protetores
ou cuidadores referentes aos serviços públicos mencionados no caput
deste artigo.

Art. 4º – Os cuidadores ou protetores deverão manter em arquivo
de fácil acesso os laudos de inspeção, documentação sobre o tratamento e
procedimentos feitos, prontuário atualizado, carteira de vacinação e
comprovante de castração de cada animal, para eventuais inspeções de
rotina pelos órgãos competentes.

Parágrafo único – Os registros a que se refere este artigo deverão
ser disponibilizados para consulta sempre que solicitados pela Secretaria
de Estado do Meio Ambiente.

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

É sabido que o Poder Público não dispõe de recursos suficientes
para o resgate de animais de ruas, abandonados ou em situação de risco,
ficando os cuidadores ou protetores responsáveis, voluntariamente, por
acolhê-los, tratar e alimentar esses animais.

O objetivo do presente projeto de lei é criar um cadastro que
possibilitará às pessoas que prestem esse relevante serviço voluntário ter
acesso, de forma facilitada, aos programas públicos de castração, vacinação
e outros que surgirem.

É importante que se facilite o trabalho dos cuidadores ou protetores,
pois quanto mais encontrarem facilidade para realizá-lo, o farão em maior
quantidade, diminuindo as zoonoses e, consequentemente, trazendo
benefícios à saúde pública, o que beneficia a população e o próprio Poder
Público.

Portanto, este projeto de lei é de relevante cunho social, legal e de
grande importância para a população.

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

PROJETO DE LEI Nº 289 /2020

Dispõe sobre as diretrizes para a criação de
programa estadual de apoio ao setor produtivo
agropecuário do estado, para enfrentamento da crise
gerada pela pandemia da covid-19 no estado do
maranhão, e dá outras providências.

Art. 1º – Dispõe sobre as diretrizes para a criação de Programa
Estadual de Apoio ao Setor Produtivo Agropecuário do Estado do
Maranhão, com vistas ao enfrentamento da crise gerada pela pandemia da
Covid-19 no setor.

Art. 2º – As diretrizes para a criação de Programa Estadual de
Apoio ao Setor Produtivo Agropecuário abrange o apoio financeiro e
tributário às atividades agropecuárias e agroindustriais para manutenção
da estrutura de produção, beneficiamento, agro industrialização e
comercialização, com o objetivo de facilitar o escoamento da produção
agropecuária e garantir a manutenção de renda aos produtores rurais do
Estado.

Art. 3º – As diretrizes das ações e instrumentos do Programa de
que trata esta lei:

I. Disponibilização de linhas de crédito com taxas de juros mais
acessíveis para os produtores afetados pela crise, especialmente dos setores
da agricultura familiar, hortifrutigranjeiros, pecuária leiteira e laticínios;

II. Concessão de subsídio financeiro aos produtores e empresários
do setor agropecuário do Estado, com vistas ao enfrentamento dos prejuízos
sofridos pelas ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19;

III. Destinação do excedente da produção agropecuária, que tiver
sua comercialização prejudicada pelas ações de enfrentamento da covd-
19, para programas sociais de alimentação para pessoas em vulnerabilidade
social e para a merenda escolar;

IV. Priorizar a contratação de operações de crédito, a suspensão
dos vencimentos de dívidas e as operações de comercialização,
précomercialização e estocagem por aplicativos, de forma remota e
simplificada.

Art. 4º – O estado, no âmbito de sua política tributária, concederá
tratamento especial aos produtores e empresários rurais, por meio de
isenções, redução de alíquotas, diferimentos e fixação de prazos excepcionais
de recolhimento de tributos, especialmente de produtos cuja comercialização
e/ou produção foram prejudicadas pela pandemia do novo coronavírus.

Parágrafo único – O estado adotará política de redução de
alíquotas e de outros benefícios fiscais destinados a diminuir o custo do
transporte de produtos e insumos agrícolas que sofreram impactos em
decorrência da pandemia.

Art. 5º – Terão prioridade de atendimento mediante as ações e
medidas dispostas no art. 3º, os agricultores familiares, as pequenas e
médias propriedades agropecuárias e as microempresas e empresas de
pequeno porte do setor agropecuário.

Art. 6º – O poder executivo regulamentará a presente Lei.
Art. 7º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO

MANOEL BECKMAN, EM 21 DE JULHO DE 2020. - Ciro Neto -
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A pandemia do novo coronavírus não é somente um problema de
saúde pública. O isolamento social e o fechamento de comércios,
restaurantes e serviços tem gerado uma desaceleração econômica, bem
como a diminuição do consumo de alguns produtos, como é o caso dos
lácteos, queijos, sendo os setores da cadeia do leite e da horticultura os
mais impactados pela pandemia.
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Trata-se de produtos perecíveis, que têm pouca resistência a vários

dias de estocagens e que, em razão da suspensão de transportes e da
diminuição do consumo, estão sendo perdidos, gerando grande prejuízo
para seus produtores.

Por essas razões, o presente projeto de lei pretende garantir o
necessário apoio ao setor agropecuário do Estado, especialmente por meio
de financiamentos e benefícios tributários, com o intuito de minimizar os
prejuízos sofridos pelo setor e contribuir para a mitigação da crise de
saúde pública enfrentada pelo país e suas consequências na saúde financeira
de pessoas e empresas.

PROJETO DE LEI Nº 290 /2020

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE PARA O
RECEBIMENTO DE FUTURA VACINA CONTRA
O VÍRUS COVID-19 NO ESTADO DO
MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Fica garantida a prioridade aos Profissionais de Saúde,
Profissionais de Segurança Pública e pessoas vulneráveis para o
recebimento de futura vacina contra o vírus da Covid-19 (Novo
Corornavírus).

§1º - Os Profissionais de Saúde, mencionados no caput deste
artigo, são os médicos, enfermeiros, farmacêutico, técnicos de saúde e
demais profissionais determinados pela Secretaria de Saúde do Estado do
Maranhão.

 §2º - Consideram-se como Profissionais de Segurança Pública,
mencionados no caput deste artigo, os seguintes servidores públicos:

I. Da Secretaria de Estado de Polícia Civil;
II. Da Secretaria de Estado de Polícia Militar;
III. Da Polícia Penitenciária;
IV. Do Corpo de Bombeiro Militar;
V. Da Defesa Civil;
VI. Profissionais do Segurança Presente.
§3º - Consideram-se pessoas vulneráveis, mencionadas no caput

deste artigo, as seguintes:
I. Pessoas Idosas;
II. Com condições médicas pré-existentes (como pressão alta,

doenças cardíacas, doenças pulmonares, câncer ou diabetes);
III. Pessoas que trabalham ou moram em locais de alta transmissão,

como prisões e casas de repouso;
IV. Demais pessoas vulneráveis determinadas pela Secretária de

Saúde do Estado do Maranhão;
Art. 2º - O Poder executivo deverá regulamentar a presente lei.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO

MANOEL BECKMAN, EM 21 DE JULHO DE 2020. - Ciro Neto -
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem o objetivo de garantir a prioridade
de recebimento de uma futura vacina contra o vírus da Covid-19 (Novo
Corornavírus) aos Profissionais de Saúde, Profissionais de Segurança Pública
e pessoas vulneráveis.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) espera a produção de
milhões de doses da vacina este ano, conforme reportagem abaixo:

“A Organização Mundial da Saúde (OMS) espera que centenas
de milhões de doses de uma vacina contra a Covid-19 possam ser produzidas
neste ano e dois bilhões de doses até o final de 2021, disse a cientista-chefe
Soumya Swaminathan, nesta quinta-feira (18). A OMS está elaborando
planos para ajudar a decidir quem deveria receber as primeiras doses uma
vez que uma vacina seja aprovada, afirmou a cientista. A prioridade seria
dada a profissionais da linha de frente, como médicos, pessoas vulneráveis
por causa da idade ou outra doença e a quem trabalha ou mora em locais de
alta transmissão, como prisões e casas de repouso.

Fonte: hps://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/nocia/2020-06/
covid-19-oms-espera-producao-de-milhoes-de-doses-de-vacina-neste-ano.

Desta forma, é necessário estabelecer que, além das pessoas
vulneráveis, os profissionais da linha de frente terão prioridade no
recebimento dessas vacinas contra o novo coronavírus, pois os mesmos
exercem atividades de alto risco, ininterruptas e de caráter essencial. No
aspecto da constitucionalidade o projeto ora apresentado encontra
fundamento no art. 24, XII da Magna Carta que preceitua que os Estados
possuem competência concorrente com a União para legislar sobre a
temática da saúde. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em recente
decisão, confirmou a competência concorrente dos Estados, Distrito Federal,
Municípios e União em ações para combater o COVID-19.

REQUERIMENTO 256 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste poder,
requeiro a V.Exa., após manifestação da mesa, que seja concedido 3 (três)
dias de licença médica, a ser considerada a partir do dia 22 de julho do ano
em curso, combinado com 119 dias de licença para tratar de interesse
particular, totalizando 122 dias de licença.

Plenário Nagib Haikel, Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, em 20 de julho de 2020. - Fernando Pessoal - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 257/2020

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Art. 155 do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, à Comissão de Saúde, que realize uma visita in loco em
data e local a ser definido, ao Hospital regional de Chapadinha. Para
tanto, solicita-se que sejam convidados representantes da Secretaria de
Estado da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Câmara Municipal de
Lago de Chapadinha, Prefeitura de Chapadinha, Ministério Público Estadual
por meio da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 21 de julho de 2020. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 258 /2020

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Art. 155 do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, à Comissão de Saúde, que realize uma visita in loco em
data e horário a serem definidos ao Hospital Regional Dr. Rubens
Jorge, em Lago da Pedra, a fim de averiguar a atual situação dos
serviços hospitalares prestados. Para tanto, solicita-se que sejam
convidados representantes da Secretaria de Estado da Saúde e Secretaria
Municipal de Saúde de Lago da Pedra, Câmara Municipal de Lago da
Pedra, Prefeitura de Lago da Pedra, Ministério Público Estadual por meio
da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 21 de julho de 2020. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 259 /2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
Legislativa (Art.158, inciso VI), requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido a Mesa, sejam retirados de tramitação o Projeto de Lei n° 286/
2020 de minha autoria.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 22 de julho de 2020. –
Wellington do Curso – Deputado Estadual
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INDICAÇÃO Nº 895 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado, o Senhor. Flávio Dino, solicitando que
autorize o Secretário de Estado de Cidades do Maranhão, Senhor, Raimundo
Reis a execução de projeto na cifra de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil
reais), referente a pavimentação de Avenidas e Ruas no município de
Lagoa do Mato, Estado do Maranhão, beneficiando aquela comunidade
carente de infraestrutura urbana.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”,
em São Luís, 08 de julho de 2020. - ARNALDO MELO - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 896 /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 Rua Cardoso filho no Bairro da Vila Janaina, no Programa
ASFALTO NAS RUAS, tendo em vista a necessidade de pavimentação
asfáltica incluindo o sistema de drenagem.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na qualidade
de vida dos moradores do aludido bairro, solicitamos por meio desta
Indicação a pavimentação asfáltica da Rua Cardoso filho no Bairro da Vila
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, 17 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 897 /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 Rua da Saudade no Bairro da Vila Janaina, no Programa ASFALTO
NAS RUAS, tendo em vista a necessidade de pavimentação asfáltica
incluindo o sistema de drenagem.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na qualidade
de vida dos moradores do aludido bairro, solicitamos por meio desta
Indicação a pavimentação asfáltica da Rua da Saudade no Bairro da Vila

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, 17 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 898 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Governador do Estado
– Dr. Flávio Dino, solicitando que o Secretário de Estado de
Infraestrutura – Dr. Clayton Noleto, viabilize a recuperação da MA
014, entre os municípios de Viana e Matinha, nas proximidades do povoado
Santeiro, tendo em vista as  péssimas condições de tráfego, colocando em
risco a vida e a segurança dos condutores.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na qualidade
de vida dos condutores, que necessitam trafegar na MA 014, solicitamos
por meio desta Indicação recuperação da MA 014, entre os municípios de
Viana e Matinha, nas proximidades do povoado Santeiro, atualmente
possuem uma grande quantidade de buracos, erosões e lama, durante o
período chuvoso.

Cumpre destacar que a precariedade da MA 014 compromete
também o desenvolvimento de atividades econômicas, para aquelas regiões,
sendo necessária a imediata recuperação desta rodovia e melhoria da
trafegabilidade com segurança, o escoamento da produção, além de contribuir
para o desenvolvimento socioeconômico da região.

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, 17 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 899 /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 poço da Janaína, que fica localizado na Avenida Pavão Filho
Bairro Janaina

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na qualidade
de vida dos moradores do aludido bairro, solicitamos por meio desta
Indicação a limpeza do poço da Janaína, em virtude do matagal está muito
grande colocando assim em risco as pessoas que desviando do tráfego no
local.
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Por esse motivo, faz-se necessária a limpeza Localizado Na

Avenida Pavão Filho Bairro Janaina 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, 17 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 900 /2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que,
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo
Governador do Maranhão, Senhor FLÁVIO DINO, e ao Secretário de
Estado da Saúde, Dr. CARLOS EDUARDO LULA, solicitando-lhes que
adotem providências, COM OBJETIVO DE RESTABELECER O
FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “ADALIMUMABE” AOS
PACIENTES DE DOENÇAS CRÔNICAS E TRATAMENTO DE
DOENÇAS INFLAMATÓRIAS QUE OCORREM NAS
ARTICULAÇÕES, COLUNA VERTEBRAL, INTESTINO E PELE,
COMO ARTRITE, ESPONDILITE ANQUILOSANTE, DOENÇA
DE CROHN E PSORÍASE

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de restabelecer o fornecimento do medicamento
ADALIMUMABE que é de suma importância para o tratamento de
pacientes com doenças crônicas e para o tratamento de doenças inflamatórias
que ocorrem nas articulações, coluna vertebral, intestino e pele, como
artrite, espondilite anquilosante, doença de Crohn e psoríase.

Convém ressaltar que o artigo 196 da Constituição Federal de
1988 que preceitua que “A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Desse modo fica reconhecido a saúde como direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 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 901 /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 Travessa Santa Efigênia, no Bairro da Vila Janaina, no Programa
ASFALTO NAS RUAS, tendo em vista a necessidade de pavimentação
asfáltica incluindo o sistema de drenagem.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na qualidade
de vida dos moradores do aludido bairro, solicitamos por meio desta
Indicação a pavimentação asfáltica da Travessa Santa Efigênia, no Bairro
Vila 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, 17 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 902 /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 Travessa Pavão Filho, na feira da Janaína, no Bairro da Vila
Janaina, no Programa ASFALTO NAS RUAS, tendo em vista a
necessidade de pavimentação asfáltica incluindo o sistema de
drenagem.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na qualidade
de vida dos moradores do aludido bairro, solicitamos por meio desta
Indicação a pavimentação asfáltica da Travessa Pavão Filho, na feira da
Janaína, no Bairro da Vila 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, 17 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 903 /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 Nossa Senhora da Vitória, 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 da Avenida Nossa Senhora da
Vitória, algumas das principais vias do bairro e que atualmente possuem
uma grande quantidade de buracos, erosões e lama, durante o período
chuvoso.
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As pessoas que passam pela Avenida Nossa Senhora da Vitória,

no bairro do Turu reclamam dos problemas devido aos inúmeros buracos
no local. Uma das vias está completamente intrafegável causando assim,
grandes congestionamentos em horários de pico.

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, 15 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 904 /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
do bairro Mauro Fecury I e Ilha da Paz, 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 no bairro Mauro Fecury I e Ilha
da Paz, 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, 15 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 905 /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 Rua Boa Esperança, 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 da rua Boa Esperança, 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, 15 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 906 /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 Jerônimo de Albuquerque, nas mediações do Hospital
São Domingos, 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 avenida
Jerônimo de Albuquerque, nas mediações do Hospital São Domingos,
por possuir uma quantidade de buracos, erosões, colocando assim em
risco os motoristas que utilizam a via.

Cumpre destacar que a precariedade da avenida compromete
também o desenvolvimento de atividades econômicas, assim como pode
ocasionar acidente, em virtude dos motoristas terem que desviar dos
buracos.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação asfáltica, como
forma de oferecer maior segurança, a população.

Plenário Nagib Haickel, 16 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 907 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao excelentíssimo senhor GOVERNADOR DO
ESTADO, FLÁVIO DINO, e ao PREFEITO DE SÃO LUÍS,
EDIVALDO HOLANDA JÚNIOR, solicitando que adotem providências
a fim de REALIZAR REQUALIFICAÇÃO DE TODA A AVENIDA
LITORÂNEA.

Ao longo dos seus quase 27 anos desde sua inauguração em 31 de
dezembro de 1993, a Avenida Governador Edison Lobão, ou Avenida
Litorânea - como é conhecida, popular e atualmente -, vem sofrendo com
sucessivas gestões estaduais e municipais que a abandonaram e pouco
fizeram. Além de significar uma importante rota alternativa de tráfego da
cidade, também simboliza uma tendência de crescimento e transformação
em uma área considerada importante para o território ludovicense. Com
5,5 quilômetros de extensão e atrativos - como as famosas barracas
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instaladas ao longo da via (63, no total) -, além das áreas de esporte e lazer,
a Litorânea sediou eventos como os famosos carnavais fora de época (em
especial o Marafolia), e é o sustento de famílias por trabalhadores informais.

Basta uma rápida caminhada para perceber o retrato do abandono
no principal cartão postal da cidade.

O problema é tão crônico, que inúmeras reportagens já foram
feitas mostrando o descaso, abandono e os problemas enfrentados no local
e que nunca são resolvidos.

Frequentadores da Avenida Litorânea em São Luís reclamam dos
problemas de infraestrutura. Exibição em 28 out 2019.

Esgoto estourado, vazamento na área do parquinho e placas
de concreto se soltando no calçadão são alguns dos problemas.

https://globoplay.globo.com/v/8040301/
Assim, visando resgatar a beleza desse importante cartão postal

da ilha de São Luís, propomos uma reforma em toda a Avenida Litorânea,
como forma de requalificar e valorizar ainda mais a belíssima orla da capital.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 908 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao excelentíssimo senhor PREFEITO DE SÃO LUÍS,
EDIVALDO HOLANDA JÚNIOR, solicitando que adotem providências
a fim de INCUIR A AVENIDA JOAQUIM MOCHEL, NO COHATRAC
IV, NO PLANO DE REQUALIFICAÇAO ASFÁLTICA “SÃO LUIS
EM OBRAS”.

A Av. Joaquim Mochel é um importante via urbana que corta o
bairro do Cohatrac IV, bairro do município de São Luís, segundo a lei
estadual 10.649, de 31 de julho de 2017. Serve de “rota de fuga” para
motoristas que vem do município de São José de Ribamar, via Estrada da
Maioba e de outros 15 bairros próximos. É cortada pela interbairro Maioba/
Holandeses, contudo somente um trecho de 200 metros foi contemplada
com requalificação asfáltica.

Assim, é necessário que a mesma ação chegue a toda extensão de
2.6 km da referida avenida.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 909 /2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São José de Ribamar, Senhor
José Eudes Sampaio Nunes, ao Secretário Obras, Habitação, Serviços
Públicos e Urbanismo de São José de Ribamar, solicitando a instalação
de postes de iluminação e iluminação pública na via MA-204 que liga
o Araçagy a Paço do Lumiar e São José de Ribamar no território do
Município de São José de Ribamar.

A demanda é oriunda das constantes reclamações feitas pela
comunidade e direcionadas ao gabinete, pois trata-se de importante via

por onde circulam diariamente milhares de pessoas e veículos, e a falta de
iluminação pública gera riscos de acidentes de trânsito e fragilidade de
segurança pública.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores deputados, não há por ora ninguém inscrito no Pequeno
Expediente, vou aguardar aqui alguém se inscreva, enquanto isso, suspendo
a Sessão, por dois minutos...

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

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do
orador) – Bom dia a todos, deputados, deputadas, povo do Maranhão.
Senhor Presidente, venho, hoje, aqui dar conhecimento a todos que faço
uma alteração por meio do Projeto de Lei, alterando a Lei n° 6.513, Deputado
César Pires, de 95, na tentativa de melhorar o trato público com alguns
servidores, especialmente os militares. Nesse meu projeto de lei, na
alteração, eu proponho, no artigo 1º, a mudança no artigo 168, onde diz: O
policial ou o bombeiro militar que requerer promoção por antiguidade ou
merecimento, estando em integral desempenho das suas atividades
militares, serão dispensados de apresentação de exames médicos e testes
de aptidão física. É tentando, senhores deputados e deputadas, tirar um
custo desnecessário de homens e mulheres que fazem fileiras nas entidades
militares, em que, a cada tentativa de promoção, precisam apresentar,
desnecessariamente, exames médicos. Os que têm planos de saúde tentam
fazer por plano de saúde. Os que não têm acarretam débitos para fazerem
esses exames. Exames esses que a sua própria atividade que exercem no
seu dia a dia já mostra que estão aptos a fazê-los. E é desnecessário. Não
tem custo para o Estado. Inclusive, isso tira o custo do TAF, do Teste de
Aptidão Física. E eu tenho certeza que vai diminuir a diferença, porque
têm muitos que nem fazem os exames por falta de condição financeira.
Então entro com essa solicitação, esse projeto que altera também o artigo
nº 169 da Lei nº 6.513. O artigo nº 169 passará a vigorar da seguinte forma:
O Policial ou Bombeiro Militar denunciado em processo, crime estará
apto a requerer promoção por antiguidade ou merecimento, exceto quando
houver sentença final condenatória. É para evitar, deputados e senhores
do Maranhão, que aconteça o que aconteceu nas últimas promoções. Uma
pessoa que pensava que estava apta, quando foi receber a promoção,
Deputado César Pires, quando chegou lá, ele tinha um processo crime,
uma denúncia de atestado de paternidade. Sendo que a moça, na época em
que denunciou, já era até mãe. Então, antes de ser condenado, se já tiver
uma simples denúncia, já impossibilita muitos homens e mulheres de
estarem aptos a serem promovidos. Então, entro com esses dois projetos,
com esses dois artigos, suprimindo e alterando para que a gente diminua
essa dificuldade de promoção. Se tiver problema, quem tem que provar é
quando ele não estiver em atividade, se está em atividade é porque o
Estado tem fé na lei e pode ficar apto. E eu entro também com o projeto
que reconhece a atividade física e o exercício físico como essencial para a
população do Estado do Maranhão. Todos os Estados estão fazendo, é
inadmissível que nessa época de pandemia a gente esteja dando liberdade
para abrir bares, abrir outro tipo de atividades econômicas, e academias e
locais de práticas esportivas não esteja sendo apto por achar que não é
essencial, a própria saúde, o próprio sistema imunológico se reforça quando
nós temos atividade física no nosso cardápio diário. Então, são dois projetos
com alterações, principalmente levando em consideração que a atividade
física também faz bem para o sistema imunológico. É só isso por hoje.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO

– Deputado Marco Aurélio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores Deputados, senhoras
Deputadas, venho, nesta oportunidade, primeiro, quando todo o Brasil
ainda estava comemorando, no dia de ontem, a aprovação da PEC do
FUNDEB, e faço questão de parabenizar a Câmara dos Deputados, sob a
liderança do Presidente Rodrigo Maia, uma grande vitória para a educação
brasileira. Uma vitória que renova as forças, que foca cada vez no caminho
da busca de uma educação de qualidade, uma educação pública de qualidade,
que dê condições para que a educação possa avançar, seja no âmbito dos
investimentos, seja no âmbito da valorização profissional, seja na expansão
da educação infantil. Esse compromisso legal que será confirmado agora
pelo Senado, esse compromisso de garantir e ampliar a educação infantil,
garantir mais investimentos para a educação infantil e aumentar a própria
composição do FUNDEB com os recursos da União, gradativamente,
muito importante com todas as tentativas que tentaram tirar o foco e
impedir essa votação. Mas o país se levanta e defende, numa só voz, a
necessidade do fortalecimento do FUNDEB. Faço questão de destacar, de
parabenizar todos os Deputados e Deputadas que votaram pela aprovação,
que foi quase que unanimidade, mas que puderam atravessar também,
ultrapassar, transpor as pedras no meio do caminho. E foi aprovado na
Câmara dos Deputados e, agora, vai ao Senado. E fazemos questão, ainda
que não seja a nossa atribuição, mas de reforçar com a nossa palavra, no
sentido para que o Senado também aprove e garanta o fortalecimento do
FUNDEB. Presidente, quando ainda estávamos felizes, comemorando,
aconteceram ontem dois episódios em Imperatriz, e que fazemos questão
de repudiar. Um foi três elementos que entraram e invadiram a escola
Amaral Raposo, no Parque Alvorada, na região do grande Parque Alvorada,
mais precisamente no Parque Imperial. Invadiram ontem a escola, jogaram
gasolina e atearam fogo na escola, queimando ali inúmeras carteiras e se não
tivesse ali a intervenção imediata, primeiro da comunidade e depois do
Corpo de Bombeiros, teria sido um dano irreparável àquele patrimônio do
povo de Imperatriz. Escola que eu ajudei a lutar, que foi construída, fruto
de Emenda Parlamentar minha no início do primeiro mandato de deputado
estadual. Não podemos permitir. Não podemos permitir. Um atentado
contra a escola não é algo residual. É algo que precisa ser investigado e
precisam ser capturado e responsabilizado no termo da lei quem praticou
essa iniciativa. Ato seguido: um incêndio de um ônibus no bairro do Bom
Jesus, de um ônibus do transporte coletivo. Elementos atearam fogo e
incendiaram um ônibus. É inadmissível, o mal não pode recrudescer na
cidade de Imperatriz, é inadmissível! Ainda ontem junto com o Deputado
Rildo, ligamos para as autoridades de polícia, os comandantes, dialogamos
e reforçamos, o próprio secretário de Segurança Pública já está tomando
providências, pessoalmente, e fazemos questão, Presidente, de reforçar o
nosso posicionamento de dizer que não permitiremos que o mal recrudesça
em Imperatriz. Na defesa da vida, na defesa da escola, na defesa da população
que sejam reforçados todos os esforços possíveis da segurança pública do
Maranhão, para impedir e para punir pessoas que fazem esse tipo de
investida contra a vida e contra o povo de Imperatriz. Faço questão,
Presidente, de manifestar aqui o meu posicionamento, e que junto com o
Deputado Rildo estaremos reforçando junto a Secretaria de Segurança
Pública e todos os comandantes, comandante-geral da polícia, comandante
do CPAI 3, comandantes dos dois batalhões, para que façam o trabalho
sério, rígido e com todo comprometimento da Polícia Militar, que sempre
respeitamos e que sabemos que tomarão as devidas providências. Mas,
Presidente, faço também questão aqui de reforçar, Presidente, algo muito
forte que, na última segunda-feira, o Secretário de Infraestrutura do Estado,
Clayton Noleto, anunciou Imperatriz, ele que é imperatrizense, e foi um
anúncio que renova uma esperança, deputado Antônio Pereira, que renova
uma esperança de uma luta da cidade e de toda a região. O hospital
macrorregional de Imperatriz, que governador Flávio Dino concluiu e que
pôs em funcionamento, tem sido responsável por salvar inúmeras vidas.
Tentem imaginar o atendimento da saúde da região nesse momento da
pandemia, sem o hospital macrorregional de Imperatriz! Muitas e muitas

vidas teriam sido perdidas. E nesse momento, o grande sonho da cidade
quanto à saúde, tanto Imperatriz quanto de toda a região, é a construção de
um novo socorrão. De um hospital de urgência e emergência que referencie
toda a região e aí, Deputado Pastor Cavalcante, que está de volta a esta
Casa, faço questão de saudá-lo assistindo remotamente, que também reforça
esse sonho da região. Eu faço questão de destacar que, na última segunda-
feira, o Secretário Clayton Noleto anunciou o lançamento do edital da
construção do novo Socorrão de Imperatriz. O projeto já foi feito, a
desapropriação do terreno ao lado do macrorregional, uma área de mais de
60 mil metros quadrados, a desapropriação já está no ponto. E agora vem
uma etapa muito importante, depois de feito e revisado o projeto, vem
agora a licitação para a construção do novo Socorrão de Imperatriz. Não é
algo pequeno, não é algo simples, é algo estratégico e fundamental para a
região Tocantina, um hospital que desafogue e que resolva para valer as
demandas da saúde, a urgência e emergência que o Socorrão já não consegue
atender, que mesmo com o apoio do macrorregional ele não consegue
atender, precisa-se de um equipamento novo, e o compromisso do
Governador Flávio Dino com a cidade de Imperatriz e com o povo da
nossa região, que fez este compromisso, e dois equipamentos desse porte
serão construídos no Estado, nesse momento, o Hospital da Ilha em São
Luís, que a obra já está em andamento, e o Socorrão. Essa primeira etapa
compreende uma previsão inicial de cerca de 70 milhões de reais, assim é
o termo de referência, será licitada e se chegará a um preço final, mas o
maior preço é exatamente aquele que se paga para garantir e salvar as vidas.
Esse não tem preço, esse é o bem maior, é um gesto que sinaliza para as
próximas gerações, e faço questão, Presidente, de parabenizar o Governador
Flávio Dino, o Secretário Clayton Noleto, o Secretário de Saúde, Dr.
Carlos Lula, e toda rede. Sabemos o quanto será importante, e destacar
também a atuação de todos os deputados da nossa região, e destacar
porque todos fazem parte dessa luta, tanto quem começou antes quanto
quem está agora, de todos que lutaram por este equipamento, faço questão,
deputado Antônio Pereira, de celebrar junto com V. Exa., com o Deputado
Rildo Amaral, de celebrar com V.Exa., com o Deputado Pastor Cavalcante,
com a Deputada Valéria Macedo, de todos que celebram esta conquista.
Agora será licitado, o edital já foi à publicação, e talvez até sexta-feira
esteja publicado. Será licitada essa obra e será feita, lendas que muitos
duvidavam, a exemplo de uma Universidade Regional, o Governador fez,
a exemplo da estrada de Sítio Novo-Amarante que duvidavam e o
Governador fez, agora mais um desafio está à frente, um desafio com o
compromisso daquele Governador que faz, e que nós confiamos e
ajudaremos, estou inclusive disposto a contribuir com Emendas
Parlamentares, naquilo que for necessário, porque eu sei o quanto será
importante para a nossa região, salvará vidas, preservará vidas, melhorará
o atendimento, desafogará todo um fluxo de demanda que vai hoje para o
Socorrão Municipal, e que não conseguem resolver essas demandas, tanto
pelo próprio congestionamento como também pela falta de gestão
apropriada, estaremos firmes, reforçando essa causa da cidade, da região e
do povo do Maranhão, tenho certeza que será uma obra que mudará
totalmente a perspectiva da saúde da região Tocantina, e que estaremos
reforçando junto ao Governo Flávio Dino. Muito obrigado, Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, demais colegas Deputados e Deputadas, a
todos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Hoje é um dia de
muita alegria, para aqueles que lutam em defesa da agricultura familiar do
Maranhão. A Fetaema é a única federação do Brasil que realizou um
congresso virtual, nesta data de hoje, para eleger a sua nova direção, a sua
nova diretoria. Com muita alegria, nós estamos, hoje, eleita a nossa
companheira Ângela Sousa, que vem da cidade de Lago dos Rodrigues. Foi
eleita na chapa única, com uma votação que terminou agora a pouco. O
nosso companheiro Chico Miguel, que encerra a sua participação como
presidente, continuará na direção da Fetaema, que houve uma renovação.
E eu quero parabenizar o Chico Miguel pelo grande trabalho que exerceu
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no seu mandato de presidente da Fetaema. No momento mais difícil,
talvez que tenha passado os sindicatos dos trabalhadores rurais, que tenha
passado a federação dos trabalhadores rurais, a Contag. Chico Miguel
conduziu com maestria, com tranquilidade, com muita fé, perseverança,
mas, acima de tudo, com muita responsabilidade, o seu mandato de
Presidente da Fetaema, e honrou verdadeiramente o posto em que foi
colocado pela maioria dos delegados da Fetaema, do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais do Maranhão. Agora, nessa nova direção, Ângela
pega uma Fetaema também num momento de muita turbulência e de
dificuldades. Como se não bastassem os problemas políticos, como se não
bastassem os problemas econômicos, soma-se a esse, esse momento de
pandemia. E esse momento de pandemia fez com que a Fetaema, a Federação
dos Trabalhadores Rurais do Maranhão fosse a única do país, a realizar o
seu Congresso, pela primeira vez, na história, cumprindo um papel
regimental, o seu Estatuto, para eleger a nova direção da Fetaema. Desejo
sorte a todos os membros da direção, aos que deixaram a direção, a
perseverança e a fé de continuarem lutando pelo povo, principalmente o
povo que mais precisa. Aos que começam a sua jornada na direção, tenham
certeza, representar os trabalhadores rurais, é cada vez mais difícil, mas
muito mais gratificante quando a gente consegue realizar o sonho daqueles
que tanto precisam. Quero, então, aqui deixar externado, nesse momento,
o registro dessa eleição, e parabenizar pelo grande trabalho realizado,
Chico Miguel, desejamos sorte a nossa companheira Ângela, que,
certamente, vindo da região do Mearim, vem com toda a garra e com toda
força, para continuar prestando um grande serviço aos trabalhadores, às
trabalhadoras rurais do Maranhão. Lembrando sempre, que como mulher,
ela é guerreira de luta, e muito compromissada com a causa da agricultura
familiar. Era isso que eu tinha a falar, Senhor Presidente, que Deus nos
abençoe hoje e sempre!

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

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, galeria. Senhor Presidente,
eu venho destacar uma vitória importante que nós tivemos semana passada,
que é uma luta que estamos travando há aproximadamente três anos contra
a direção nacional do Banco da Amazônia. Há três anos, o Banco da
Amazônia tomou a decisão de fechar a agência do banco em Bacabal. Nós
estivemos, na época, junto com a comissão de vereadores de Bacabal,
junto com o Prefeito de Bacabal, Edvan Brandão, inclusive no BASA, na
direção nacional em Belém. Mas o banco tomou uma decisão irredutível e
declarou lá, em alto e bom som, que não teria outra forma de manter a
agência aberta porque, na visão deles, o banco tinha dificuldades em obter
lucros na agência de Bacabal. E dentro da finalidade principal do banco, vai
realmente de confronto. Na verdade, há um interesse na população, que é
a questão do fomento. O Banco é um banco oficial que fomenta
economicamente toda a região. E, naquele momento, nós entramos com
ação popular e tivemos uma decisão do juiz de Bacabal. E esta liminar
garantiu a permanência do banco em Bacabal. Inclusive, esta liminar foi
mantida pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. Há um mês, nós também
tivemos a comunicação, inclusive, por parte dos funcionários da agência
do Banco da Amazônia, que a direção nacional tinha agora tomado uma
outra decisão, que era dessa vez o fechamento da agência do banco em
Pinheiro e do Banco da Amazônia em Santa Inês. Dois grandes municípios
que são polos dessas duas regiões e que necessitam dessa agência exatamente
para fazer o trabalho todo de investimento em relação à agricultura familiar,
em relação ao agronegócio e, acima de tudo, ao trabalho que o banco tem
social, porque tanto na agência de Santa Inês, como na agência de Pinheiro,
o banco paga pensão e aposentadoria do INSS a cerca de dois mil
aposentados, isso mostra que o banco tem um papel econômico
fundamental, mas tem acima de tudo, ele tem um papel social, porque ele
faz todo um trabalho também de atender uma parcela da população que
precisa desse atendimento, principalmente num momento como esse que
vivemos de pandemia, de isolamento, onde as pessoas precisam na verdade
de ter a garantia do distanciamento social. E se você fecha uma agência, o

que acontece é que os bancos, as agências do banco já são poucas nos
municípios, terminam criando uma aglomeração muito maior, e nós entramos
também com ação popular em Pinheiro e na cidade de Santa Inês. Em
Pinheiro, nós conseguimos a decisão também da Justiça, em Pinheiro, que
manteve, deu uma liminar com o apoio decisivo, eu quero deixar bem claro
aqui, do Ministério Público que deu um parecer perfeito, a promotora, se
eu não me engano, Linda Luz, que reforçou a nossa luta e conseguimos
também essa decisão para manter o banco de Pinheiro aberto, o BASA
aberto. E em Santa Inês, a juíza, na verdade, negou a nossa ação popular e
o que nós fizemos, buscamos a nossa assessoria jurídica, Dr. Bruno,
inclusive, que é o assessor jurídico aqui do gabinete, junto também com a
Dra. Thaisa Mohana, que também representa o escritório Mohana.
Buscamos a parceria do Sindicato dos Bancários, com também a Associação
do Empregados do Banco da Amazônia, e entramos com ação civil pública,
aqui, na Vara de Direitos Difusos. E, na sexta-feira, agora, era o último
prazo, era o dia que o Banco ia encerrar a sua participação efetiva dentro
da cidade de Santa Inês. E quero destacar, aqui, que o Deputado Felipe dos
Pneus também entrou com uma ação popular dentro de Santa Inês e estava
dentro dessa luta que nós travamos. O Deputado Felipe dos Pneus, a
Câmara Municipal de Santa Inês, o Sindicato Rural de Santa Inês, inclusive,
boa parte das prefeituras e das câmaras municipais, a associação maçônica
também de Santa Inês, todos deram as mãos para que a gente pudesse
buscar essa decisão de garantir o Banco da Amazônia também aberto na
cidade de Santa Inês. E, quando foi na sexta-feira, nós tivemos essa decisão
importante e fundamental da Vara de Direitos Difusos aqui de São Luís,
que nos deu também através dessa ação civil pública, uma decisão da
permanência do Banco em Santa Inês. Então é uma vitória, digamos assim,
parcial, mas importante porque o Banco, tanto de Santa Inês como de
Pinheiro, encerraria as suas atividades na sexta-feira. E, com isso, nós
continuamos com os bancos abertos e continuamos travando essa luta
pela permanência desse banco nessas duas cidades importantes do
Maranhão. É uma luta que nós já viemos travando há três anos. Começamos
com a cidade de Bacabal e hoje a agência do Banco de Bacabal da Amazônia
continua aberta em função dessa decisão que nós conseguimos na justiça.
E tenho certeza que, com o apoio do Deputado Felipe dos Pneus e todos
os nossos amigos que fazem parte dessas duas regiões tão fundamentais,
nós vamos continuar nesta luta para manter o Banco da Amazônia em
pleno funcionamento, atendendo a nossa população e fazendo o serviço
social que é o seu maior objetivo. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Felipe dos Pneus.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, Senhores Deputados e Senhoras
Deputadas, primeiramente, quero agradecer a Deus. Bom, alguns meses
atrás, eu tive uma notícia que o Banco da Amazônia, na cidade de Santa
Inês, iria fechar. Com essa movimentação, tive uma reunião com os
funcionários do Banco para poder entender o motivo do fechamento desse
banco, já que Santa Inês é uma cidade que está desenvolvendo tanto a sua
pecuária como é forte, como as empresas, o comércio em si, e nós perdermos
um banco, é uma grande perda para a cidade de Santa Inês. E nessa reunião
com os funcionários do Banco da Amazônia, a gente entrou com
requerimento, aqui pela Casa, pela Assembleia Legislativa, requerendo
informações do motivo do fechamento do Banco da Amazônia, já que nós
iríamos perder uma agência para a cidade de Vitória, com isso nós entramos
com uma ação popular contra o Banco da Amazônia, pedindo o não
fechamento dessa agência, até liguei para o Deputado Roberto Costa que
teve essa experiência na cidade de Bacabal, que houve também essa
movimentação do fechamento da agência, e lá eles entraram também com
essa ação popular. E nós seguimos esse mesmo eixo, e, graças a Deus, nós
tivemos uma notícia positiva em relação ao banco. O prazo final do
funcionamento do banco seria o dia 16 de julho, e agora cederam uma
liminar para que o banco em si continuasse o funcionamento, na cidade de
Santa Inês. Quero aproveitar também e agradecer à Câmara Municipal de
Santa Inês, que ela fez uma audiência que pôde ouvir também os funcionários
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do Banco do Brasil, e é claro, quanto mais poderes se unirem, só quem
ganha é a população. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rildo Amaral.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, permita-me, por gentileza, reforçar a fala do
deputado Marco Aurélio, em relação ao novo Socorrão de Imperatriz, que
fora anunciado essa semana pelo nosso Secretário Clayton Noleto, é um
investimento de quase setenta milhões de reais, com sessenta e cinco mil
metros quadrados, podendo ser expandido futuramente, e ainda inicialmente
120 leitos, vai desafogar e muito a precária saúde do município de Imperatriz,
é um reforço ao lado do Hospital Macrorregional Ruth Noleto, e o edital
dos próximos dez dias, oito dias, já estará sendo feito. Então, reforço
importante, Governador Flávio Dino cumprindo com Imperatriz,
cumprindo com a região Tocantina, mesmo com todas as dificuldades
financeiras que o Brasil, o mundo atravessa, o Maranhão não fica atrás
disso, mas que mostra determinação, no momento em que os deputados se
unem pela cidade. Eu reforço aqui inclusive, assim como o Deputado
Marco Aurélio, que minhas Emendas futuras na saúde se puderem ser
direcionadas para esse empreendimento maravilhoso e grandioso na saúde
de Imperatriz, nós o faremos porque o povo de Imperatriz tanto merece.
Muito obrigado, Presidente, pela compreensão.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, senhoras
e senhores deputados, internautas, telespectadores que nos acompanham
por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja
louvado. De forma especial também a todos que nos acompanham pelas
redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, todos os internautas, todos
que acompanham as nossas ações no parlamento estadual, a nossa defesa
no parlamento estadual. Na manhã de hoje, Senhor Presidente, eu quero
fazer mais uma vez uma defesa da segurança pública. Mas, hoje, eu quero
falar não da segurança pública, mas da falta de segurança pública, da falta
de segurança pública no estado do Maranhão. E aí eu quero fazer referência
a alguns episódios que ocorreram nos últimos dias. Na cidade de Fortuna,
três ônibus foram incendiados na última semana. E, na noite de ontem, o
pavor, o pânico na cidade de Imperatriz, três marginais, três meliantes
invadiram uma escola, passaram por cima do muro da escola e tocaram
fogo na escola, nas cadeiras escolares. A falta de segurança na cidade de
Imperatriz e, não obstante, na mesma cidade de Imperatriz, os marginais
tocaram fogo em um ônibus e essa falta de segurança não só na cidade de
Fortuna, na cidade de Imperatriz, na cidade de Açailândia, na capital São
Luís, ela poderia ter sido amenizada, se o governo do Estado tivesse
nomeado os aprovados no concurso público. Então, fica aqui o nosso
repúdio às ações criminosas, realizadas na cidade de Fortuna, na cidade de
Imperatriz, na cidade de Açailândia, na cidade de São Luís, onde as pessoas
reclamam que na periferia há falta de segurança pública, onde a população
está à mercê dos marginais, à mercê dos bandidos, à mercê das facções
criminosas, e a nossa solicitação mais uma vez, pela nomeação de todos os
aprovados nos concursos públicos da Polícia Militar e da Polícia Civil.
Nós temos 1.750 homens da Polícia Militar, aptos, prontos para servirem
a Polícia Militar, servirem o Estado do Maranhão. Nós temos mais de 300
policiais, entre delegados, escrivães, prontos, aptos para servir o estado
do Maranhão e a sua população. Então, aprovados no concurso da Polícia
Militar, e aprovados também no concurso da Polícia Civil, que poderiam
estar garantindo a nossa segurança, a segurança da sociedade. E eu quero
ainda chamar a atenção, da sociedade e da população, de um pedido que me
veio da cidade de Viana, do nosso amigo Zeca Trindade, nosso amigo que

inclusive é pré-candidato a vereador na cidade de Viana, e fazendo um
apelo, ele diz aqui: Deputado, gostaria de fazer um pedido em nome da
sociedade vianense. São as palavras do nosso amigo Zé Trindade, que
inclusive é pré-candidato a vereador lá em Viana, ‘’em nome da cidade
vianense, porque nós pedimos socorro pela falta de segurança, o governo
do Estado abandonou a nossa polícia, que faz o seu trabalho, mas,
infelizmente, tem o efetivo mínimo para tentar suprir as necessidades que
nós temos aqui na cidade de Viana. Digo isso porque todos os dias estão
morrendo pessoas de bem por criminosos aqui na cidade. Gostaria que o
nobre deputado levasse o nosso apelo, o nosso pedido de socorro aqui da
cidade de Viana. Fizemos um apelo ao secretário de Segurança Pública para
olhar para a segurança pública de Viana. Antes de completar 24 horas da
morte do filho de um professor, um outro cidadão foi assassinado na noite
de antes de ontem na cidade de Viana.” E eu trago também um apelo da
cidade de Viana, que é solicitando à Secretaria de Segurança Pública brevidade
na elucidação da morte do professor Marcos Carvalho, conhecido como
Marcos Dulcídio. O professor Marcos foi assassinado na cidade de Viana
no dia 19 de junho. Já completou um mês, e os responsáveis, os meliantes,
os assassinos ainda não foram localizados, ainda não foram identificados.
O professor foi assassinado na porta de casa, na porta do seu pai, na
cidade de Viana, no dia 19 de junho. Dia 19 de julho completou um mês, e
ainda não foi elucidado esse bárbaro crime, esse assassinato de um
professor. Então, como professor, como cidadão, como deputado estadual,
solicitamos à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão
brevidade na elucidação desse crime, para dar uma resposta à população
do estado do Maranhão, à cidade de Viana. O que faz com que aumente a
criminalidade é a impunidade. Mataram o professor na cidade de Viana no
dia 19 de junho. Não foi feito nada até agora. Não identificaram os mandantes,
os marginais, quem cometeu o crime contra o professor, e os crimes
continuam acontecendo na cidade de Viana. Na última segunda-feira mataram
o filho de um outro professor, e na noite de terça-feira mataram mais um
cidadão, mais um jovem na cidade de Viana. Então, por tudo isso que nós
já evidenciamos na manhã de hoje, pela falta de segurança no Estado do
Maranhão, o nosso apoio à população de Imperatriz, de Fortuna, de
Açailândia, e à cidade de Viana, e a população do Estado do Maranhão
precisa também cobrar ao governo do Estado. Essa cobrança não pode ser
somente dos aprovados no concurso, somente do Deputado Wellington, a
população também tem que entrar nessa luta, a população tem que dar
apoio aos aprovados nos concursos da Polícia Militar e da Polícia Civil. A
nomeação imediata, a nomeação já de todos os aprovados no concurso da
Polícia Militar e no concurso da Polícia Civil. É mais uma vez o nosso
apelo. A nossa solicitação ao governo do Estado do Maranhão. Uma luta
diária, uma luta permanente em defesa da segurança pública e em defesa da
qualidade de vida dos agentes de segurança pública, policiais militares,
policiais civis, agentes penitenciários, e, na manhã de hoje, nós reforçamos
o nosso pedido, a nossa solicitação, e vamos hoje também à OAB. Nós
temos uma ação civil pública que tramita na Justiça estadual, que solicita
a nomeação de todos aprovados no concurso da Polícia Militar do estado
do Maranhão. Vamos reforçar o pedido, vamos à OAB hoje falar com o
Presidente da OAB, Dr. Thiago Diaz, reforçar esse pedido e, mais uma
vez, a nossa luta permanente em defesa da nomeação de todos aprovados
nos concursos da Polícia Militar e da Polícia Civil. Chega de insegurança,
e para combater a insegurança, nós precisamos da nomeação de mais
policiais militares e mais policiais civis. Um documento da Polícia Militar
atesta que, em 2018, nós só tínhamos 11.200 policiais militares e, desses
11.200 policiais militares, 1.200 seriam aposentados nos próximos dois
anos. Acreditamos que o efetivo da Polícia Militar gire em torno de 10.000
mil policiais militares. Precisamos nomear mais policiais militares e mais
policiais civis. Homens e mulheres que estudaram, que se dedicaram para
passar no concurso público estão prontos, estão aptos, estão prontos e
estão aptos para defender a população da marginalidade, da criminalidade.
Nomeação já! Nomeação já! Nomeação de todos os aprovados na Polícia
Militar, na Polícia Civil e em todos os concursos públicos no Estado do
Maranhão. Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente.
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O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Senhor

Presidente, uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Roberto.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (Questão de
Ordem) - Eu queria solicitar à Mesa que fizesse um minuto de silêncio em
memória do senhor Fernando Lins, que faleceu essa semana também vítima
do Covid. Senhor Fernando Lins, por muitos anos, trabalhou na Cemar,
foi também funcionário da Secretaria de Esportes do Estado. Inclusive,
quando fui secretário, ele trabalhou comigo. Era o responsável por toda a
coordenação de todas as praças esportivas. Depois da nossa saída, até
pouco tempo, ainda continuou prestando serviço ao Estado. Era uma
pessoa extremamente adorável e querido por todos. Pai do meu amigo
Ricardo Lins e era pernambucano, mas dedicou toda a sua vida ao
Maranhão. Por isso eu gostaria de solicitar esse minuto de silêncio em
memória da sua história, da amizade que ele teve com todos nós.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Fiquemos em posição de respeito para fazer um Minuto de Silêncio.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Daniella Tema é a última inscrita no Pequeno Expediente. Tem
cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, senhores deputados, deputadas, inclusive
os que nos acompanham de forma remota, que participam da Sessão.
Quero registrar, aqui, a minha saudade em poder revê-los novamente,
olhando olho a olho. Internautas, telespectadores que nos acompanham
através da TV Assembleia, bom dia a todos vocês. Hoje eu venho a esta
tribuna para fazer um convite, um convite todo especial, nós que estamos
retomando as atividades da Frente Parlamentar do Feminicídio, que, por
algum tempo, nós tivemos as atividades, não vou dizer suspensas, mas a
gente deu uma desacelerada nas atividades, buscando a melhor forma de
continuar os trabalhos, tendo em vista que os trabalhos não podem parar,
principalmente nesse momento onde o número de casos de mulheres vítimas
tem aumentado no Estado do Maranhão, vítimas do feminicídio. Só esse
ano, já foram mais de 30 mulheres maranhenses que perderam a vida, um
número muito maior do que o ano passado, que até esse período nós
tínhamos 25 vítimas. Então, não dá para parar, nós não pudemos deixar
esse assunto de lado, esse assunto precisa ser discutido, precisa ter uma
atenção toda especial, e eu estou aqui hoje para convidar os meus colegas
parlamentares para participarem junto conosco, inclusive para ocuparem
lugar à Mesa, para convidar a todos os maranhenses também a participarem
desse momento importante, que é a retomada dessas atividades da Frente
Parlamentar, para convidar todos vocês para estarem conosco, amanhã, a
partir das 15h, nós teremos a reunião de trabalho, de forma remota, mas
vocês podem ter a certeza que será uma reunião muito proveitosa, onde
nós vamos discutir, deliberar diversos temas importantes no combate ao
feminicídio, no combate à erradicação e a erradicação do feminicídio no
Estado do Maranhão. Deixo aqui o meu convite a todos vocês colegas,
deputados parlamentares, representantes dos maranhenses, assim como a
todos os maranhenses, sociedade civil organizada, para participar e deixar
a sua contribuição, nesse importante tema, que é no combate a perda de
mais vidas dentro do nosso estado. Eu quero aqui também anunciar para
vocês que, hoje, a gente vai estar dando início, de forma remota também, ao
nosso gabinete virtual. O trabalho não pode parar. A gente precisa continuar,
apesar do momento, apesar das circunstâncias, apesar de nós precisarmos
continuar com o distanciamento social, mas as pessoas também precisam
ter acesso a nós que somos os seus representantes. E eu vi na criação do
gabinete virtual, uma forma de continuar a nos aproximar das pessoas, de
continuar, ouvir as demandas dos maranhenses e buscar, junto com eles,
resolver todas as problemáticas que existem dentro do nosso estado do
Maranhão. Deixo aqui o meu abraço e, mais uma vez, reitero o convite a
cada colega parlamentar que aqui está e a cada maranhense para participar

e deixar a sua parcela de contribuição, juntamente conosco, nessa importante
Frente parlamentar de combate e erradicação ao feminicídio. Muito
obrigada. Que Deus nos abençoe e até amanhã na retomada das atividades
da nossa Frente parlamentar. Obrigada.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Projeto de Lei nº 066, de autoria do Deputado Wellington do Curso, (lê).
Inscrito para discutir o Deputado Wellington do Curso. V. Ex.ª vai
encaminhar? Inscrito para encaminhar por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Presidente, como não tem ninguém para apartear,
os dez minutos seriam para a discussão. V.Exa. pode me autorizar só
encaminhamento. Cinco minutos está tranquilo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington para encaminhar, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais pares, ocupo a tribuna,
mais uma vez, para trazer um projeto de suma importância de nossa
autoria. Um projeto que institui a Semana estadual de conscientização
sobre a violência contra a mulher. Eu quero parabenizar, da legislatura
passada, as deputadas que faziam referência a esse tema. Então, mesmo na
defesa das mulheres, das deputadas atuantes na legislatura passada, e que
nós tínhamos também essa defesa, nós consolidamos o nosso primeiro
mandato, nossa primeira legislatura, também em defesa das mulheres, e
essa nossa defesa permanente, nós já temos alguns projetos aprovados, e
alguns projetos em tramitação nesta Casa, inclusive, hoje, nós trazemos à
pauta, esse projeto que é o projeto nº 006/2019, que já foi aprovado na
CCJ, e vem para aprovação em plenário dos deputados e deputadas. Mas
por que eu faço referência às deputadas da legislatura passada? A atuação
permanente das deputadas em defesa das mulheres, das deputadas estaduais,
mulheres, em defesa das mulheres. Mas o Deputado Wellington também,
permanentemente, na primeira legislatura, no primeiro mandato já fazia
esse trabalho de defesa das mulheres. Chegando no segundo mandato, nós
tivemos uma renovação e deputadas novas vieram para Assembleia
Legislativa, a exemplo da deputada Daniella Tema, da deputada Mical
Damasceno. Então, deputadas que vieram para atual legislatura e trouxeram
mais uma vez a defesa da mulher, isso é evidente nas ações, por exemplo,
da deputada Daniella Tema. E eu quero fazer referência ao trabalho especial
da deputada Daniella Tema. Deputada Daniella Tema apresentou um
projeto agora durante a pandemia, que faz referência à obrigatoriedade dos
condomínios comunicarem violência contra mulher. Esse mesmo projeto
nós havíamos apresentado em 2019, mas houve um pequeno equívoco,
por parte da Mesa e por parte da apreciação na CCJ, e a deputada Daniella
Tema teve seu projeto apreciado, aprovado no plenário e já se tornou lei,
foi sancionado e já é lei. Eu inclusive procurei a deputada Daniella Tema,
nós temos um excelente relacionamento, minha irmã no Parlamento, uma
pessoa que eu tenho um carinho especial, eu tenho um cuidado especial.
Viagens que nós já fizemos pela Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão de forma oficial. E eu tenho um cuidado, um carinho especial
pela Deputada Daniella Tema. E falei: “Deputada Daniella Tema, só não
vou arranjar confusão porque o seu projeto aprovado é como se fosse
meu”. Então, não tem constrangimento nenhum, não tem problema nenhum,
e fico feliz pelo projeto ter sido aprovado e já ter sido sancionado e é lei. E
não só a parabenizo, não só temos nenhum tipo de atrito, pelo contrário,
eu divulgo o projeto. Então o projeto que foi apresentado em 2019 pelo
Deputado Wellington, um projeto muito bom, houve um equívoco, houve
um lapso administrativamente, tecnicamente. Mas o que importa,
Deputado César Pires, é o resultado. O que importa, Deputada Daniella
Tema, é o resultado. Nós não estamos aqui para competir. Nós estamos
aqui para beneficiar a sociedade, beneficiar a população. E é por isso que,
diante desse projeto nosso que está a ser apreciado, que vai ser aprovado,
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eu precisava fazer essa referência e dizer à Deputada Daniella Tema que
não existe nenhum tipo de constrangimento. Não existe nenhum tipo de
atrito. Pelo contrário, o Deputado Wellington tem a felicidade do seu
coração em ter o projeto aprovado por V.Exa. e sancionado já pelo
Governador do Estado em defesa das mulheres. Mas o nosso projeto na
manhã de hoje institui a Semana estadual de conscientização sobre a violência
contra a mulher, nossa pauta permanente. Inclusive quero deixar bem
claro, registrar que, como pré-candidato a prefeito de São Luís, nós temos
essa preocupação também nas nossas propostas de governo. Foi assim em
2016, quando fomos candidato a prefeito de São luís e que terminamos em
3º lugar, com mais de cem mil votos. Mais uma vez, em 2020, colocamos
o nosso nome à disposição da sociedade, à disposição da população.
Somos mais uma vez pré-candidato a prefeito de São Luís, e essa
preocupação que temos também em defesa das mulheres. E faço aqui uma
observação importante, uma luta permanente nossa, que era com relação à
maternidade da Cidade Operária. Foi anunciada pelo Prefeito Edivaldo
Holanda a construção da maternidade da Cidade Operária. Na maternidade
da Cidade Operaria, foram consumidos mais de R$ 4 milhões. Foram
levantadas as colunas lá na maternidade da Cidade Operária e, por muito
tempo, ficou abandonada essa obra lá na maternidade da Cidade Operária.
Um total desrespeito com a população de São Luís, um total desrespeito
com a população da Cidade Operária. E o mais absurdo: agora, nos
deparamos com uma construção de uma praça no local onde seria construída
a maternidade da Cidade Operária. Então a necessidade da discussão ampla
desse tema e qual a satisfação que será dada à população de São Luís, à
Cidade Operária e há possibilidade da retomada da construção ou construção
da maternidade da Cidade Operária em outro lugar? O ideal seria onde está
sendo construída essa praça. Até porque criou-se a expectativa na cabeça
da população. A população não só criou expectativa como sonhava com a
construção da maternidade da Cidade Operária. Então o nosso apoio total
à população de São Luís, o total apoio à população da Cidade Operária e
o nosso comprometimento, como pré-candidato, para efetivamente dar
atenção àquele local e, posteriormente, futuramente, a construção da
maternidade da Cidade Operária. Eu falo isso, Senhor Presidente,
concluindo, eu falo isso porque mostra o nosso comprometimento tanto
no parlamento estadual, em defesa da população do Estado do Maranhão
e da população de São Luís e também na primeira vez que fomos colocados
à disposição da população de São Luís para a candidatura a prefeito de São
Luís. E, mais uma vez, o nosso nome sendo colocado à disposição da
sociedade, às discussões atinentes à defesa da população de São Luís. E eu
trago em tela, trago em pauta, na manhã de hoje, a retomada, a construção
da maternidade da Cidade Operária, que ficou abandonada por muito
tempo, Deputado Adriano, Deputado César, e que agora estão construindo
uma praça no local. A população da Cidade Operária não quer praça. A
população da Cidade Operária quer a creche que foi prometida para a
Cidade Operária. Então, a nossa defesa permanente das mulheres. Finalizo
parabenizando a Deputada Daniella Tema, Deputada Mical, todas as
deputadas estaduais, Deputada Valéria Macedo, que retorna a esta Casa e
tem também na sua pauta. A Deputada Valéria Macedo não sei se está
online. Deputada Valéria Macedo, Deputada Cleide Coutinho, concluindo.
E a Deputada Valéria Macedo que, inclusive, já foi procuradora da Mulher.
Então a nossa luta permanente também em defesa das mulheres. Que Deus
abençoe a todos. Contamos com a compreensão, a colaboração e que o
projeto seja aprovado e, posteriormente, encaminhado à sanção do
Governador e seja sancionado pelo Governador do Estado do Maranhão,
Governador Flávio Dino. Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Os
deputados que estão participando remotamente: Deputada Cleide,
Deputado Zito Rolim, Deputado Edivaldo Holanda, Deputado Edson
Araújo, Deputado Pastor Cavalcante. Seja bem-vindo de volta, Deputado
pastor Cavalcante. Deputado Wendell Lages. Aprovado. Vai à redação
final. Só para que todos compreendam, o Deputado Wendell Lages está
participando remotamente, embora não seja do grupo de risco pela idade e
por não ter nenhuma comorbidade, mas como o resultado do exame dele

deu inconclusivo, aliás, deixou algumas dúvidas quanto a Covid, se já está
curado ou não, optamos porque ele participasse, preventivamente,
remotamente da sessão. Estou vendo os deputados. A Deputada Andreia
Rezende está on-line também, Deputado Rafael Leitoa, enfim. Projeto de
Lei nº 121/2019, de autoria do Deputado... O projeto anterior, Deputado
Wellington, vai à Redação Final. Projeto de Lei nº 121/2019, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Os deputados
que estão participando remotamente votam a favor? Deputada Cleide,
Deputada Andreia, Deputado Edivaldo, Deputado Edison, Deputado
Pastor Cavalcante, Deputado Zito, Deputado Wendell Lages, Deputado
Rafael Leitoa. Aprovado. Vai a Sanção. Projeto de Lei nº 147/2020, de
autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a LDO. Esse projeto entra
apenas em discussão na segunda sessão. E quem se inscreveu para discutir
retorna para a Comissão de Orçamento. Requerimento à deliberação do
Plenário. Requerimento n° 244, de autoria da Deputada Dra. Helena Duailibe
(lê). Em discussão, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam
como estão. Como votam os deputados que participam remotamente?
Deputada Cleide, Deputada Andreia, Deputado Wendell, Deputado Rafael,
Deputado Zito Rolim, Deputado Pastor Cavalcante, Deputado Edson
Araújo, Deputado Edivaldo Holanda. Aprovado. Requerimento nº 245, de
autoria da Deputada Dra. Helena Duailibe (lê). Em discussão, em votação.
Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Como votam os
deputados que participam remotamente? Deputada Cleide, Deputada
Andreia, Deputado Wendell, Deputado Zito, Deputado Edivaldo, Deputado
Edson, Deputado Pastor Cavalcante, Deputado Rafael. Aprovado.
Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimentos nº 246 e 247, de
autoria da Deputada Andreia Martins Rezende (lê). Como vota o deputado
Roberto Costa?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Como vota a Deputada Cleide Coutinho? Deputada Cleide, há um
requerimento da Deputada Andreia destinado à Mesa com justificativa de
falta. Como vota Vossa Excelência?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deferido. Requerimento nº. 248 e nº. 251, de autoria do Deputado Edson
Araújo e também do Deputado Marcos Caldas, (lê). Como vota a Deputada
Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – Pelo Deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deferido. Requerimentos de autoria dos Deputados Edson Araújo e
Marcos Caldas (lê). Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?
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A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA

ANDREIA MARTINS REZENDE – Pelo Deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deferido. Requerimento nº. 252, de autoria do Deputado Marcos Caldas,
(lê). Como vota a Deputada Dra. Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – Pelo Deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deferido.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Senhor
Presidente...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Pois não, Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Antes que
V.Exa. encerre, gostaria, aqui, pela Ordem, fazer aqui um comentário que
eu julgo de grande importância.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Antônio Pereira, só um minuto. Peço aos deputados que ainda
estão participando remotamente, embora a sessão já esteja encerrada, que
aguardem só um pouco para eu fazer um breve comunicado. Deputado
Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (Pela Ordem)
- Senhor Presidente, é em relação à questão da construção do Hospital de
urgência e emergência em Imperatriz. Eu estou fazendo esta colocação,
porque desde o meu primeiro mandato, quando aqui cheguei em 2003, eu,
oriundo como médico socorrista do Socorrão em Imperatriz, trabalhei por
vários anos lá e, na época, era chefe. Éramos 14 cirurgiões. Eu era o chefe
da cirurgia do hospital. Quando cheguei aqui, trouxe o sentimento de que
Imperatriz precisava renovar em termos de uma unidade física hospitalar
assistencial, que pudesse socorrer ali não só o povo de Imperatriz como de
toda região na urgência e na emergência. Em 2008, no governo do então
prefeito Madeira, nós conseguimos fazer um convênio com o Estado na
época. E, ainda no final do governo Jackson Lago, foi transferido 5 milhões
de reais para que se começasse a construção desse hospital. Infelizmente,
por questões legais, a coisa não aconteceu, não progrediu. E isso vem
fazendo parte da nossa vida e da nossa luta aqui nesta Casa. Há uns três
anos, em uma reunião que aconteceu - o Deputado Marco Aurélio estava
presente - com os vereadores. O Rildo, também como vereador, me parece
que estava presente. O Deputado Rildo, hoje, antes vereador, estava
presente também nesta reunião, no Palácio dos Leões, o Governador estava
presente e eu fiz esse pedido ao Governador, em nome do povo de
Imperatriz para a construção do hospital de urgência e emergência naquela
cidade. O Presidente, que ainda hoje é Presidente da Câmara Municipal de
Imperatriz, Zé Carlos “Pé de Pato”, também estava, vários vereadores, o
então Deputado Léo Cunha, o Marco Aurélio, que também se colocou a
favor dessa construção e também é um lutador nessa questão, e ali com o
tempo depois, o Governador resolveu, tomou a decisão política de construir
esse grande hospital lá, pela necessidade de Imperatriz e da região. E agora
nós estamos assim, eu estou muito alegre de coração aberto, com muita
alegria, vejo já notícia que o nosso querido Secretário Clayton Noleto,
esteve em Imperatriz para lançar o edital, não do projeto, mas já da
construção desse hospital, iniciando, portanto, o processo legal de licitação.

E eu fico muito feliz, até porque se olharem ali nos meus compromissos,
na eleição passada, meus compromissos na minha campanha, existia ali
para Imperatriz dois compromissos, exatamente a construção desse
hospital, que nós iriamos lutar como lutamos, e que está acontecendo. Sei
que não é apenas uma luta minha, apesar de eu tê-la começado lá em 2003,
mas todos que passaram por esta Casa, deputados daquela região, todos
somaram esforços e hoje o Governador está atendendo esta necessidade
premente na urgência e na emergência da construção desse hospital essencial
em Imperatriz. Portanto, assim como o hospital macrorregional, que também
lutamos muito e que hoje lá é uma realidade, o Governador Flávio Dino
inaugurou, foi na gestão passada do Governo, iniciado e quase terminado,
mas o grande mérito do Governador Flávio Dino é manter ali aquele hospital.
Gastando seis, sete, oito milhões antes do coronavírus - depois do
coronavírus, com certeza, muito mais - por mês para manter aquele hospital
aberto, o macrorregional de Imperatriz. Hoje ele dá esse presente à região,
a Imperatriz e região. Eu fico muito feliz. Como o Deputado Marco
Aurélio me dizia ainda há pouco e dizia que está muito feliz, o Deputado
Rildo, o Deputado Pastor Cavalcante, que está ali, com certeza, a Deputada
Valéria, que também, em outros momentos, nos juntamos nessa luta. E nós
estamos todos felizes. E um compromisso meu com a população. Estou
vendo, mais uma vez, o Governador Flávio Dino cumprir esse
compromisso. Portanto eu quero parabenizar o Clayton Noleto, que vai
ser ali o condutor dessa construção através da SINFRA e parabenizar
exatamente o Governador Flávio Dino por ter tomado essa decisão e já ter
colocado em prática. Parabéns ao povo de Imperatriz, parabéns à classe
médica, porque nós já teremos um hospital de urgência e emergência e
como referência em Imperatriz. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Senhor Presidente,
Deputado Adriano.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (Questão de Ordem) -
Senhor Presidente, eu gostaria de subscrever o Requerimento n°. 248 e nº.
249. São requerimentos de autoria dos Deputados Edson Araújo e Marcos
Caldas, ambos os requerimentos, nota de pesar consignada à Maria da
Graça Cordeiro Mendes e Jesuíno Cordeiro e a Marina Melo. Então eu
gostaria de subscrever com a autorização dos autores, Senhor Presidente.
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Peço que deixe consignado em ata a solicitação do Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Que Deus
continue nos abençoando, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (Questão de
Ordem) - Deputado Rildo também, Senhor Presidente, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Também o Deputado Rildo e o Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Senhores Deputados, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Adelmo Soares.
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Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Antônio

Pereira.

Às nove horas e trinta minutos, presente os Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston, César
Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor
Yglésio, Doutora Helena Duailibe, Fernando Pessoa, Mical Damasceno,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo
Amaral, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Participaram remotamente
os Senhores Deputados: Andreia Martins Rezende, Doutora Cleide
Coutinho, Edivaldo Holanda, Edson Araújo e Zito Rolim. Ausentes os
Senhores (as) Deputados (as): Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, Doutora
Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Glalbert
Cutrim, Hélio Soares, Marcos Caldas, Neto Evangelista, Othelino Neto,
Pará Figueiredo, Rigo Teles, Roberto Costa, Valéria Macedo, Vinícius
Louro e Wendell Lages. O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando
a leitura do texto bíblico e do Resumo da Ata da Sessão anterior, que foi
encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos (as)
Deputados (as): Wellington do Curso, Adelmo Soares, Doutor Yglésio e
Rafael Leitoa. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente informou que as inscrições dos Deputados
Fernando Pessoa e Adriano foram transferidas para a próxima a Sessão e
declarou aberta a Ordem do Dia, submetendo à deliberação do Plenário os
Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania nos:  432/
2020, em redação final ao Projeto de Lei nº 239/2020, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, que institui o Selo “Empresa Amiga da
Saúde Mental”, no âmbito do Estado do Maranhão e 434/2020, em redação
final ao Projeto de Lei nº 504/2020, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, que institui o “Dia Estadual da Conscientização de Combate a
Fake News – “disseminação de notícias falsas”. Ambos foram aprovados
e os respectivos Projetos de Lei foram encaminhados à Sanção
governamental. Os Projetos de Lei nº 171 e 245/2020, de autoria da
Deputada Helena Dualibe, foram transferidos para a próxima sessão e
encaminhados às comissões técnicas para emissão de parecer. Em segundo
turno, tramitação ordinária, com parecer favorável da CCJC, o Projeto de
Lei nº 320/2019, de autoria do Deputado Adriano, que institui o Dia
Estadual dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do
Maranhão e dá outras providências, foi aprovado e encaminhado à sanção
governamental. Na sequência, com parecer favorável da Comissão de
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, foi submetido à primeira
discussão, o Projeto de Lei nº147/2020, de autoria do Poder Executivo,
que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei
Orçamentária de 2021, e dá outras providências. Em ato contínuo, o Plenário
aprovou o Requerimento nº 253/2020, de autoria do Deputado Ricardo
Rios, solicitando regime de urgência para o Projeto de Lei nº 275/2020, de
autoria do Poder Executivo. Submetidos à deliberação da Mesa foram
deferidos os Requerimentos nos: 220 e 232 /2020, de autoria do Deputado
Wendell Lages, para que seja  justificada a sua ausência referente aos dias
23, 24 e 30 de junho e 01 de julho do corrente ano nas sessões  ordinárias
da Assembleia Legislativa do Maranhão, em razão de cuidados
odontológicos, conforme comprovação;  242 /2020, de autoria do deputado
Neto Evangelista, no mesmo sentido, solicitando sejam abonadas as suas
faltas nas Sessões Legislativas dos dias 30 de junho e 01 de julho do
corrente ano, em razão de viagem à Brasília, para tratar de assuntos de
interesse do Estado do Maranhão, conforme comprovação e 243/2020, de
autoria do Deputado Wellington do Curso,  solicitando que seja enviada
mensagem de pesar aos familiares, da Promotora de Justiça do Estado
Maranhão Drª. Karini Kirimis Viegas, externando o mais profundo
sentimento de pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 12 de julho do
corrente ano. Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande
Expediente. Da mesma forma ocorreu no tempo dos Partidos e Blocos e
no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a
Sessão, determinando que fosse lavrado o Resumo, que lido e aprovado
será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 21 de julho de 2020.

LEI Nº 11.301, DE 22 DE JULHO DE 2020.

Institui a obrigatoriedade às Instituições Particulares
de Ensino de promover Atividade de Acolhimento
Socioemocional no retorno do Isolamento Social da
Pandemia Covid-19, no âmbito do Estado do
Maranhão.

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 - Fica estabelecida a obrigatoriedade às instituições de
ensino da rede privada no âmbito do estado do maranhão de promover
atividade de acolhimento socioemocional covid-19 com discentes, docentes
e pessoal administrativo em seu retorno presencial às atividades.

§ 1º - A atividade prevista no caput deste artigo destina-se a auxiliar
discentes e docentes a lidar com problemas de ansiedade ou angústia
gerados pelo período de isolamento social em casa ou perdas decorrentes
da pandemia.

§ 2º - A atividade deverá ser promovida e monitorada por
profissionais psicólogos do próprio corpo de funcionários da instituição
de ensino ou contratados especificamente para esse fim.

Art. 2º - Os pais ou responsáveis pelos estudantes deverão
responder, quando do retorno às atividades presenciais, questionário
disponibilizado pelas escolas, que terão por objetivo identificar situações
de perda ou sinais de ansiedade decorrentes da pandemia.

Art. 3º - A aplicação da atividade observará os critérios de
distanciamento físico necessários à proteção dos profissionais e público
das atividades:

I – limitação do quantitativo de pessoas em uma mesma sala,
respeitando a distância mínima de 1,5m entre cada indivíduo.

II – uso de máscaras e promoção da higienização de mãos antes e
após o final da atividade com álcool em gel ou lavagem para cada indivíduo.

Art. 4º - Em caso de identificação de discentes, docentes, ou
pessoal administrativo que apresentem sintomas de ansiedade ou outros
psicológicos decorrentes de perdas ou isolamento, o profissional lavrará
laudo avaliativo e comunicará à direção local da instituição de ensino, que
notificará a pessoa ou seu responsável e encaminhará a acompanhamento
psicológico na própria instituição de ensino ou externamente.

Art. 5º - A Instituição de Ensino manterá em seus arquivos registros
da aplicação atividade para posterior consulta pelos participantes para:

I – permitir o monitoramento do cumprimento das obrigações
desta lei pelas autoridade competentes;

II – consulta pelos participantes de dados e resultados próprios a
cada um.

Parágrafo único: os arquivos de que trata o caput deste artigo
estarão sujeitos ao mesmo regime de privacidade e transparência de todos
os demais arquivos escolares, profissionais e trabalhistas que a instituição
já mantém.

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 22 de julho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente

LEI Nº 11.302, DE 22 DE JULHO DE 2020.

Dispõe sobre medida de proteção aos maranhenses,
durante o Plano de Contingência do Governo do
Estado do Maranhão.
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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 Fica vedado às operadoras de planos de saúde, exigir
carência àqueles usuários que cancelaram o contrato durante a vigência do
Plano de Contingência do Governo do Estado do Maranhão contra a
COVID-19.

Parágrafo Único. A carência de que trata o caput, refere-se a eventual
retorno do consumidor ao plano de saúde após o término do Plano de
Contingência do Governo do Estado do Maranhão.

Art. 2º Em caso de descumprimento desta Lei, ensejará multa
referente ao valor de cada mês do plano de saúde, pelo período que durar
a carência.

Art. 3º Esta Lei entrará 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 22 de julho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente

LEI Nº 11.303, DE 22 DE JULHO DE 2020.

Altera a redação da Lei nº 10.789, de 24 de      janeiro
de 2018, que dispõe sobre a prioridade de contratação
de mão-de-obra maranhense pelas empresas da
construção civil prestadoras de serviços no âmbito
do Estado do Maranhão e dá outras providências.

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 artigo 1º da Lei nº 10.789/18 e seus parágrafos, com
inclusão do parágrafo 5º, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º As empresas vinculadas ao 3º grupo na indústria da
construção e do mobiliário, montagem e manutenção industrial,
prestadoras de serviços no Estado do Maranhão deverão
contratar e manter prioritariamente empregados trabalhadores
domiciliados neste Estado, no percentual de 70% (setenta por
cento) do seu quadro efetivo de funcionários, com reserva de
15% das vagas para as mulheres, assegurando o pleno
emprego e geração de renda no Estado do Maranhão.
[...]
§ 2º A abertura das vagas reservadas previstas nesta Lei, será
publicada em sítio eletrônico na rede mundial de computadores
e nos postos dos órgãos competentes.
§ 3º Para efeito de comprovação de residência no Estado do
Maranhão e usufruto do que dispõe o caput deste artigo, o
trabalhador deve demonstrar documentalmente o seu domicílio
eleitoral no Estado do Maranhão, em período, nunca inferior a
01 (um) ano de residência fixa.
§ 4º Na hipótese de não haver candidato(a) para o
preenchimento das vagas destinadas à mão de obra local ou às
mulheres em 15 (quinze) dias após a publicação de sua
abertura, a empresa poderá contratar trabalhadores que não
preencham os requisitos elencados nesta lei.
§ 5º As empresas fornecerão bimestralmente aos sindicatos
dos trabalhadores a lista com os nomes dos empregados
admitidos e demitidos, para fins de controle do cumprimento
da presente lei.”

Art. 2º O caput do art. 2º da Lei nº 10.789/18 passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 2º Será exigido para habilitação em licitações públicas, o
mesmo percentual de trabalhadores nas obras ou prestação de
serviços estabelecidos no art. 1º desta Lei”.

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 22 de julho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente

LEI Nº 11.304, DE 22 DE JULHO DE 2020.

Estabelece diretrizes para o Incentivo à contratação
de jovens tutelados para o mercado de trabalho no
Maranhão.

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 Esta Lei estabelece diretrizes para o incentivo de contratação
de jovens tutelados, oriundos de internatos, orfanatos e abrigos, no mercado
de trabalho, no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 2º Para a consecução dos objetivos de que trata a presente Lei
o Poder Público Estadual poderá celebrar convênios e /ou instrumentos de
parcerias com pessoas jurídicas de direito público e privado.

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 22 de julho de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA AOS 21
DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2020, ÀS 08 HORASE 30
MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “WALDIR
FILHO” DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
DEPUTADO RICARDO ROS – Presidente
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA
DEPUTADO ZÉ INÁCIO
DEPUTADO CIRO NETO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 200/2020 –Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 640/

2019 - que “DISPÕE sobre a inclusão e reserva de vagas na rede pública e
privada de educação para crianças e educação para criança e adolescentes
com transtorno do espectro autista.

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

do Relator.
PARECER Nº 221/2020 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

506/2019 - que INSTITUI o serviço de Disque Denúncia de Maus Tratos
e abandono de Animais, para receber denúncias referentes à violência ou
crueldade praticada contra animais.

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

do Relator.
PARECER Nº 417/2020 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

142/2020 - que RECONHECE o falecimento em virtude da Covid-19,
contraída no exercício das atribuições de categorias profissionais que
especifica, como acidente em serviço para fins de pagamento de pensão
especial.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 418/2020 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 233/

2020, de autoria do Poder Executivo, objeto da Mensagem do Executivo nº
052/2020, que INSTITUI a Política Estadual de Turismo, o Sistema
Estadual de Turismo, o Calendário Oficial de Eventos Turísticos do
Maranhão e sobre a prestação de serviços jurídicos no Estado.

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

do Relator.
PARECER Nº 419/2020- Emitido ao PROJETO DE LEI

ORDINÁRIA Nº 215/2020, de autoria do Poder Executivo, que
EXTINGUE a Gerência de Inclusão Socioprodutiva - GISP, órgão
desconcentrado vinculado à estrutura da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Social - SEDES, dispõe sobre a condução de veículos
oficiais por servidores públicos para o exercício de suas atribuições
funcionais, altera a Lei nº 6.513, de 30 de novembro de 1995, e dá outras
providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RICARDOS RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 420/2020- Emitido PROJETO DE LEI Nº 232/

2020, objeto da Mensagem do Executivo nº 051/2020, que ALTERA a Lei
nº 10.690 de 26 de setembro de 2017, que INSTITUI sistemática de
tributação, no âmbito do Imposto sobre Operações relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviço de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

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

do Relator.
PARECER Nº 421/2020- Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº 140/

2020 -  que DISPÕE sobre a ampliação da Garantia Contratual de Produtos
e Serviços, no âmbito do Estado do Maranhão.

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

do Relator.
PARECER Nº 423/2020 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

090/2020 - que DISPÕE sobre a desinfecção e limpeza de veículos das
concessionárias de transportes púbicos para contenção do Coronavírus
(Covid-19) no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado FELIPE DOS PNEUS
RELATORIA:  Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.

PARECER Nº 424/2020 - Emitido ao VETO TOTAL APOSTO
ao PROJETO DE LEI Nº 033/2019 - que DISPÕE sobre Garantia de
Embarque em Transporte Aquaviário ao Profissional de Medicina e dá
outras providências.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: Pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao

Projeto de Lei nº 033/2019, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 425/2020 - Emitido VETO TOTAL APOSTO ao

PROJETO DE LEI Nº 031/2019 - que INSTITUI alterações da Lei n”
10.169, de 5 de dezembro de 2014, com nova redação dada pela Lei n°
10.412, de 5 de janeiro de 2016, que DISPÕE sobre a proteção a todos os
animais no âmbito estadual, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: Pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao

Projeto de Lei nº 031/2019, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 426/2020 – Emitido ao VETO TOTAL APOSTO

ao PROJETO DE LEI Nº 505/2019 - que ESTABELECE Diretrizes Gerais
sobre a realização de treinamento e apresentação do plano de evacuação
em clínicas e hospitais, das redes pública e particular, imóveis comerciais
e residenciais, no âmbito do Estado do Maranhão, na forma que especifica.

AUTORIA: Deputado ADELMO SOARES
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: Pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao

Projeto de Lei nº 505/2019, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 427/2020 - Emitido ao VETO TOTAL APOSTO

ao PROJETO DE LEI Nº 138/2019 - que DISPÕE sobre a proteção de
defesa dos consumidores de combustíveis, na forma que especifica.

AUTORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: Pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao

Projeto de Lei nº 138/2019, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 428/2020 - Emitido ao VETO PARCIAL APOSTO

ao PROJETO DE LEI Nº 095/2019 - que DISPÕE sobre a obrigatoriedade
de botão de emergência em ônibus coletivos e dá outras providencias.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: Pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial ao Projeto de

Lei nº 095/2019, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 429/2020 – Emitido ao VETO PARCIAL APOSTO

ao PROJETO DE LEI Nº 118/2019 -  que DISPÕE sobre obrigatoriedade
da instalação de balanças de precisão em supermercados, hipermercados,
congêneres e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: Pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial ao Projeto de

Lei nº 118/2019, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 430/2020 - Emitido da PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUIÇÃO (PEC) Nº 003/2020 - que ALTERA a Constituição
do Estado do Maranhão para dispor sobre o Fundo Estadual da Pessoa
com Deficiência.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, a Proposta de Emenda

à Constituição nº 003/2020, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 431/2020- Emitido   a MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 316, de 18 de maio de 2020 - QUE “Altera a Lei nº 6.915, de 11 de abril
de 1997, que DISPÕE sobre a contratação, por tempo determinado, de
pessoal para atender à necessidade temporária de excepcional interesse
público, nos termos do inciso IX, do art. 19, da Constituição Estadual, e dá
outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade a Medida Provisória

nº 316/2020, nos termos do voto do Relator.
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PARECER Nº 432/2020 – (EM REDAÇÃO FINAL) – Emitido

ao Projeto de Lei Ordinária nº 232/2019 – que INSTITUI  o Selo “ Empresa
Amiga da Saúde Mental”, no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: Dada à matéria a forma adequada, nos termos do art.

210, do Regimento Interno.
PARECER Nº 433/2020- Emitido ao PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUIÇÃO (PEC) Nº 004/2020 -  que ALTERA a Constituição
do Estado do Maranhão para dispor sobre o Fundo Estadual de
Enfrentamento à Violência Contra a Mulher.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade a Proposta de Emenda

à Constituição nº 004/2020, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 434/2020 – (EM REDAÇÃO FINAL) – Emitido

ao Projeto de Lei Ordinária nº 504/2019 – que INSTITUI  o “ Dia Estadual
da Conscientização e Combate à Fake News – disseminação de notícias
falsas”.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: Dada à matéria a forma adequada, nos termos do art.

210, do Regimento Interno.
PARECER Nº 435/2020- Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 107/

2020 - que PROPÕE autorizar o Poder Executivo, em todo o âmbito do
Estado do Maranhão, a antecipação de pagamento do abono anual (13°
salário) aos servidores públicos municipais e estaduais, desde que façam a
solicitação pessoalmente, para o primeiro semestre do ano de 2020.

AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: Pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei nº 107/2020, nos

termos do voto do Relator.
PARECER Nº 437/2020- Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 214/

2020 -  que CRIA o Fundo Estadual de Apoio aos Povos Indígenas -
FEAPI, e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade o Projeto de Lei nº

214/2020, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 438/2020- Emitido a MEDIDA PROVISÓRIA Nº

320, de 10 de julho de 2020 - que DISPÕE sobre os efeitos da Medida
Provisória nº 317, de 05 de junho de 2020, que altera a Lei nº 6.513, de 30
de novembro de 1995, que DISPÕE sobre o Estatuto dos Policiais-Militares
da Polícia Militar do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade a Medida Provisória

nº 320/2020, nos termos do voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “WALDIR FILHO”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  22 de julho  de 2020.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
P A R E C E R Nº 001/2020

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 227/2020,

de autoria do Poder Executivo, que “Institui e regulamenta o Fórum
Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado
do Maranhão - FOPEMA, de acordo com a Lei Complementar Federal n°
123, de 14 de dezembro de 2006, e a Lei Estadual nº 9.529, de 23 de
dezembro de 2011, e dá outras providências”.

Esclarece a Mensagem Governamental que o Fórum de que trata
a presente propositura, será presidido pelo Secretário de Indústria,
Comércio e Energia e contará com uma Secretaria Técnica, a ser exercida
pela Secretaria-Adjunta de Micro e Pequenas Empresas, unidade
administrativa da SEINC que tem por finalidade formular, implementar,
coordenar, supervisionar, avaliar e controlar as políticas públicas,
programas, projetos e ações voltados para a promoção do desenvolvimento
das empresas abrangidas pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o projeto distribuído à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer, tendo
a mesma se manifestado pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade
e técnica legislativa do projeto (Parecer nº 410/2020). Posteriormente, a
proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise
meritória, no que diz respeito às atividades econômicas estatais e regime
empresarial, nos termos do art. 30, inciso XI, alínea ‘c’ do Regimento
Interno desta Casa.

Em virtude dessas considerações, sob o aspecto econômico, o
presente Projeto de Lei deve prosperar em sede de análise de mérito
legislativo, visto que o Fórum de que trata a proposição de Lei, em epígrafe,
constituirá um valioso instrumento na estrutura das Microempresas e
Empresas de pequeno porte no Estado do Maranhão, vez que se voltará à
capacitação dos empreendedores, ao desenvolvimento de soluções
inovadoras na economia e à formulação de políticas públicas voltadas à
educação financeira. A medida por si só atende a pertinência da matéria.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, considerando presente a necessária

conveniência e oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do
Projeto de Lei nº 227/2020, na forma do texto original.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Assuntos Econômicos, votam pela

aprovação do Projeto de Lei nº 227/2020, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 22 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Wendell Lages
Relator: Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Paulo Neto
Deputado Rildo Amaral

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 439/2020

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei (PL) nº 171/2020, de autoria

da Senhora Deputada Helena Duailibe, que suspende a cobrança de taxas
para o serviço de aferição de taxímetros pelo Instituto de Metrologia e
Qualidade Industrial do Maranhão, em virtude dos graves problemas
decorrentes da pandemia do COVID 19.

A Constituição Federal de 1988 estabelece que somente a União
possui competência legislativa sobre o sistema monetário e de medidas,
títulos e garantias dos metais (CF/88; 22, VI).

Dessa forma, a Lei nº 5966, de 11/12/1973, foi responsável por
instituir o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial, criando a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade,
presente em cada estado, através de órgãos delegados pelo Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), que
efetua o controle de equipamentos e instrumentos para assegurar que os
consumidores estão recebendo medidas corretas.

Em virtude disso a União no exercício do poder de polícia e de
fiscalização, no art. 11 da Lei Federal nº 9.933, de 20 de dezembro de
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1999,1 instituiu a Taxa de Serviços Metrológicos, como base de cálculo na
apropriação dos custos diretos e indiretos inerentes às atividades de controle
metrológico de instrumentos de medição, e atualizado pela Portaria
Interministerial nº 44, de 27 de janeiro de 2017.

Por esse prisma, a Taxa de serviço de aferição de taxímetros cobrada
pela Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade, a qual se insere o
INMEQ/MA, possui natureza tributária de taxa em razão do poder de
polícia e fiscalização, instituído pela União por meio da Lei Federal nº
9.933, de 20 de dezembro de 1999.

Nesse sentido, o Tribunal Regional da 1ª Região:

TRIBUTÁRIO - TAXA - IPEM/MG E INMETRO -
FISCALIZAÇÃO - BOMBAS DE GASOLINA - PODER
DE POLÍCIA - COMPULSORIEDADE- SÚMULA 545/STF.
1. O valor cobrado pelo INMETRO ou pelo IPEM pela
fiscalização das bombas de gasolina, exigido em razão do
poder de polícia e em interesse coletivo, possui a natureza
tributária de taxa e, como tal, deve ter sua disciplina
regulada em lei (art. 150, I, CF/88). 2. A previsão na Lei nº
5.966/73, art. 7º, “b”, de que constituem receita do INMETRO
os preços públicos cobrados pela prestação dos serviços
decorrentes da Lei e a previsão na Resolução CONMETRO nº
11/88, de que o INMETRO pode “propor a fixação de preços
públicos dos serviços de verificação” não cumprem a exigência
de lei para a instituição de tributo. 3. Súmula 545/STF: “Preços
de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas,
diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança
condicionada à prévia autorização orçamentária, em relação à lei
que as instituiu”. 4. A Taxa de Serviços Metrológicos (da
qual é espécie a taxa de medição de bombas medidoras de
combustível líquido) somente foi regularmente instituída
com o advento da MP nº 1.929/99, convertida na Lei nº
9.933/99. 5. É lícito o convênio firmado entre o INMETRO
e o IPEM/MG para a execução de atividades de metrologia
(art, 5º, Lei nº 5.966/73, c/c item 05 da Resolução
CONMETRO nº 11/88; REsp 987.253/PB, T1, Rel. Ministra
DENISE ARRUDA, ac. un., DJe 16/02/2009). 6. Apelações e
remessa oficial não providas. 7. Peças liberadas pelo Relator,
em 07/12/2009, para publicação do acórdão. (AC 0033671-
49.2000.4.01.0000, JUIZ FEDERAL RAFAEL PAULO
SOARES PINTO (CONV.), TRF1 - SÉTIMA TURMA, e-
DJF1 18/12/2009 PAG 776.)

Assim o INMEQ/MA apesar de integrar a estrutura do Poder
Executivo Estadual é um órgão que possui delegação do Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), para a
execução de serviços de metrologia essenciais na proteção ao cidadão em
suas relações de consumo, não possuindo, portanto, qualquer poder de
ingerência quanto à suspensão da Taxa de Serviços Metrológicos de
competência da União.

Sendo assim, o Projeto de Lei em análise possui vício
intransponível de inconstitucionalidade formal quanto a competência
legislativa (CF/88; 22, VI), que é da União.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº

171/2020.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 171/2020, nos termos do voto
do Relator.

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

em 21 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rildo Amaral

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 440/2020

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 245/2020, de autoria da

Senhora Deputada Helena Duailibe, que “dispõe sobre o incentivo para
apresentação de brincadeiras do período junino na forma que especifica.”

O art. 1º da proposição, por sua vez, esclarece que considerando
a pandemia decorrente do COVID 19, o Poder Executivo poderá contratar
grupos de brincadeirass juninas, tais como bumba-meu-boi, cacuiriá, tambor
de crioula, quadrilhas e outros, para apresentação através das redes sociais
(lives).

 Nos termos ainda do Projeto de Lei, a Secretaria de Estado de
Cultura definirá: as datas das apresentações de que trata o caput do art. 1º,
para posterior divulgação nas midias; o custo financeiro de cada
apresentação.

Em sendo analisados constitucionalmente os dispositivos da
proposição, observamos alguns vícios formais, senão vejamos.

O Projeto de Lei em tela não observa o Princípio da Reserva de
Iniciativa previsto no art. 43, III e V, da Constituição Estadual, vez que se
verifica a competência privativa do Governador do Estado quanto à
iniciativa de Leis que disponham sobre organização administrativa e matéria
orçamentária, criação, estruturação e atribuição das Secretarias de Estado
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da Administração Pública Estadual.

 A Constituição Estadual é clara ao submeter a competência para
deflagrar o processo legislativo em questão à manifestação do Governador
do Estado, o que, in casu, não houve. Senão vejamos:

Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Esta-do
as leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa e matéria or-çamentária;
IV- servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V- criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual.

A iniciativa reservada do executivo é fruto de disciplina expressa,
não podendo o poder legislativo dar início a Projetos de Leis destinados à
organização administrativa e regulação de matéria orçamentária.

Nesse contexto, fica patenteada a ocorrência da quebra da separação
dos poderes (parágrafo único, do art. 6º, da CE/89); vício de iniciativa, por
tratar-se de organização administrativa e regulação de matéria orçamentária
(criação de despesa da respectiva fonte de receita).

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades
públicas, conforme induz os arts. 1º e 2º., da presente propositura de Lei.

Nos termos que a proposição se apresenta há uma ingerência de
um Poder sobre o outro, porquanto procura atribuir competência/
atribuições a órgãos públicos, no caso as Secretarias de Estado.
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VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos

pela rejeição do projeto ora em comento, em face de sua
inconstitucionalidade.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 245/2020, nos termos do voto
do Relator.

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

em 21 de julho de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rildo Amaral

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

      ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 31/2019-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e SOUSA
BARROSO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. OBJETO:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA - Fica prorrogado
em 120 (cento e vinte) dias o prazo do Contrato, a contar do dia 12 de julho
de 2020. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO -
Fica prorrogado em 60 (sessenta) dias o prazo de execução dos serviços,
constante na Cláusula Sétima do ajuste, a contar do dia 15 de julho de
2020. BASE LEGAL:  Lei 8.666/93 e Processos Administrativos nº 4743/
2019-ALEMA. ASSINATURA:  Deputado OTHELINO NOVA ALVES
NETO–Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão pela parte
CONTRATANTE e SOUSA BARROSO ENGENHARIA E SERVIÇOS
LTDA, CNPJ nº 23.700.800/0001-10, CONTRATADA, através de sua
representante legal Ricardo Serra de Oliveira. DATA DA ASSINATURA:
10/07/2020. São Luís–Ma, 22 de julho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo
– Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SÉTIMO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 004/2018-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO e BRK AMBIENTAL DO MARANHÃO S.A.
OBJETO:  CLÁUSULA PRIMEIRA –  DA ANULAÇÃO DA NOTA
DE EMPENHO - Fica registrada a anulação da Nota de Empenho nº
2020NE000161, datada de 31/01/2020, tendo em vista o equívoco no
CNPJ do credor. CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente contrato, no
exercício financeiro de 2020, correrão à conta do recurso específico
consignado no Orçamento Geral do Estado do Maranhão cujo programa
de trabalho e elemento de despesa é a seguinte:   Unidade Gestora:
010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral. Função:
01 – Legislativa. Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Programa: 0318 –
Gestão Legislativa. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000011
– Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção). Natureza
Despesa: 33.90.39.44 – Serviço de água e esgoto. Fonte de Recurso:
0.1.01.000000 – Recursos Ordinários – Tesouro - 0101000000. Histórico:
Objeto: serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto para o Clube da
ALEMA. Informações Complementares: Empenho realizado na totalidade

para o exercício/2020. PARÁGRAFO ÚNICO – Em 31.01.2020 foi emitida
a Nota de Empenho nº 2020NE001303, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil
reais), à conta da Dotação Orçamentária especificada no caput desta
cláusula, para fazer face as despesas inerentes a este Contrato durante o
corrente exercício. BASE LEGAL: art. 65, §8º da Lei Federal 8.666/93 e
Processo Administrativo nº 0049/2020. ASSINATURA: Deputado
Othelino Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão. DATA DA ASSINATURA: 17/07/2020. São Luís–MA, 22
de julho de 2020. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

P O R T A R I A   Nº 360/2020

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Processo
nº 0287/2020-AL,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores ERIKA HELENA BEZERRA DA

SILVA, matrícula nº 1619063 e MARCELO LOPES CARVALHO,
matrícula nº 1411354,  ambos lotados na Diretoria de Administração, para
atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto do Contrato ou
Equivalente, decorrente do Processo Administrativo nº 0287/2020, cujo o
objeto envolve a “Aquisição de toldo do tipo cortina enrolável de 2,30 x
3,00 metros”, conforme  determina o Art. 25 da Resolução Administrativa
nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 20 de
julho de 2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 361/2020

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Processo
nº 0786/2020-AL,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores JORDÂNIA MOURA RIBEIRO,

matrícula nº 1604396 e MÁRCIO BARBOSA PRAZERES,  matrícula nº
1617414,  ambos lotados na Diretoria de Administração, para atuarem,
respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto do Contrato nº 13/2020-
AL decorrente do Processo Administrativo nº 0786/2020, cujo o objeto
envolve a “Aquisição de carimbos, resinas e refis”, conforme  determina o
Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/
93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 22 de
julho de 2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 362/2020

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Memorando
nº 106/2020 - DSMO,
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R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores NAYANA DOS SANTOS
CARNEIRO MOUSINHO, matrícula nº 1635804 e MELINA SÁ VIEIRA
COSTA,  matrícula nº 1660703,  ambas lotadas na Diretoria de Saúde e
Medicina Ocupacional, para atuarem, respectivamente, como Fiscal e
Fiscal Substituto do Contrato decorrente do Processo Administrativo nº
1077/2020, cujo o objeto envolve a “Aquisição de materiais de fisioterapia”,
conforme  determina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e
o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 23 de
julho de 2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 363/2020

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Memorando
nº 277/2020-DA,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores OTAVIO PARGA REIS NETO,

matrícula nº 1606722 e ARNALDO SOARES SERRA,  matrícula nº 2402,
ambos lotados na Diretoria de Administração, para atuarem,
respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto da Ata de Registro de
Preços 006/2020, firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão e a empresa J. L. R. ARAUJO, cujo o objeto versa sobre o
fornecimento de materiais tipo fechaduras e molas aéreas, conforme
determina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67
da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 23 de
julho de 2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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