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ORDEM DO DIA 11 DE MAIO DE 2020
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REMOTA

I-MEDIDA PROVISÓRIA EM VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 311/2020,DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, QUE ALTERA A LEI Nº 11.251, DE 1º DE
ABRIL DE 2020, QUE  ISENTA DO PAGAMENTO DO IMPOSTO
SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE
COMUNICAÇÃO - ICMS, ATÉ 31 DE JULHO DE 2020, AS
OPERAÇÕES INTERNAS E DE IMPORTAÇÃO DO EXTERIOR
COM AS MERCADORIAS QUE ESPECIFICA DESTINADAS À
PREVENÇÃO DA COVID-19, INFECÇÃO HUMANA CAUSADA
PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2). COM PARECER
FAVORÁVEL EMITIDO PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO RICARDO
RIOS.

II - PROJETO DE LEI EM VOTAÇÃO
2º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

2. PROJETO DE LEI N° 003/2020, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, ENCAMINHADA PELA MENSAGEM Nº
004/2020, QUE INSTITUI O ZONEAMENTO ECOLÓGICO-
ECONÔMICO DO BIOMA AMAZÔNICO DO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
PARECERES FAVORÁVEIS DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO RAFAEL LEITOA E COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,
ACATANDO EMENDA SUGERIDA PELO RELATOR
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO.

III-PROJETOS DE LEI EM VOTAÇÃO 1º E 2º TURNOS

3. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 081/2020, DE
AUTORIA DO SENHOR DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO, QUE
SUSPENDE OS PRAZOS RELATIVOS AOS CONCURSOS
PÚBLICOS, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19
(CORONAVÍRUS). COM PARECERES FAVORÁVEIS
OFERECIDOS PELAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA (Nº 271/CCJC) –RELATOR RICARDO
RIOS E DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO (Nº 001/20) - RELATOR
DEPUTADO ADRIANO

4. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 086/2020, DE
AUTORIA DO SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA,
QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE PROTEÇÃO AOS
MARANHENSES DURANTE O PLANO DE CONTINGÊNCIA
DO NOVO CORONAVÍRUS DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO. COM PARECERES FAVORÁVEIS EMITIDOS
PELAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA (Nº 272/20) – RELATOR DEPUTADO RAFAEL
LEITOA E DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS (Nº003/20) -
RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO.

5. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 099/2020, DE
AUTORIA DO SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA O ENFRENTAMENTO
DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA
PANDEMIA DA COVID-19/CORONAVÍRUS, NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECERES FAVORÁVEIS
EMITIDOS PELAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA (Nº 273/20) – RELATOR DEPUTADO RILDO

AMARAL E DE SAÚDE (Nº 002 /20) - RELATOR DEPUTADO
CIRO NETO.

6. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 104/2020, DE
AUTORIA DO SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, QUE
DISPÕE SOBRE A ISENÇÃO NO PAGAMENTO DE MULTA
PELA RESCISÃO CONTRATUAL – CLÁUSULA DE FIDELIDADE
– NOS CONTRATOS MANTIDOS POR CONSUMIDORES
COM EMPRESAS DE TELEFONIA, TEVÊ A CABO, INTERNET
E ASSEMELHADAS, DURANTE O PERÍODO EM QUE FOR
RECONHECIDA A SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO
ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECERES FAVORÁVEIS
EMITIDOS PELAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA( Nº 274/20) – RELATOR DEPUTADO RICARDO
RIOS  E DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS (Nº 004/20) – RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO.

7. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 111/2020, DE
AUTORIA DA SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE,
QUE DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO E APLICAÇÃO DE
MEDIDAS COM VISTAS AO ESTADO DE EMERGÊNCIA EM
VIGOR, PARA DISCIPLINAR AS FARMÁCIAS E DEMAIS
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS SOBRE A VENDA DO
ÁLCOOL EM GEL E OUTROS PRODUTOS HIGIÊNICOS.
COM PARECERES FAVORÁVEIS EMITIDOS PELAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
(Nº275/20) – RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – E DE
DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS (Nº 005/
20) – RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO.

8. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 124/2020, DE
AUTORIA DO SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE
DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO BANCÁRIO NO ESTADO
DO MARANHÃO DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE
CAUSADO PELA PANDEMIA DE COVID-19 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS EMITIDOS
PELAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA (N º 279/20) – RELATOR DEPUTADO RILDO
AMARAL E DE SAÚDE (Nº 003/20) – RELATOR DEPUTADO
CIRO NETO.

9. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 125/2020, DE
AUTORIA DO SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE
DISPÕE SOBRE NORMAS DE CONCURSOS PÚBLICOS PARA
PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE QUE ATUARAM NO
COMBATE COVID-19 NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA ESTADUAL NO ESTADO DO MARANHÃO. COM
PARECERES FAVORÁVEIS EMITIDOS PELAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO,JUSTIÇA E CIDADANIA (Nº 277/20) –
RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA, DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DO TRABALHO(PARECER Nº 002/20)–RELATOR
DEPUTADO ADRIANO.

10. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 126/2020, DE
AUTORIA DO SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE
DISPÕE SOBRE O BOLETIM DE OCORRÊNCIA, NA
DELEGACIA ‘ON LINE’, NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER NO ÂMBITO
DO ESTADO DO MARANHÃO, DURANTE O PERÍODO EM
QUE PERDURAR A PANDEMIA DA COVID-19. COM
PARECERES FAVORÁVEIS EMITIDOS PELAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA (Nº 278/20) –
RELATOR DEPUTADO RILDO AMARAL – E DE DEFESA DOS
DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS (02/20) –RELATOR
DEPUTADO DR.YGLÉSIO.

11. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 100/2020, DE
AUTORIA DA SENHORA DEPUTADA DRª HELENA DUAILIBE,
QUE DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DO DESCONTO
SALARIAL DE EMPREGADOS PÚBLICOS E APOSENTADOS
PELO FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM ANEXAÇÃO DO
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 106/2020, DE AUTORIA DO
SENHOR DEPUTADO ADRIANO, NOS TERMOS DO ART. 141
DO REGIMENTO INTERNO. COM PARECERES FAVORÁVEIS
EMITIDOS PELAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA (Nº 281/20), ACATANDO EMENDA Nº 001/20,
DE AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES– RELATOR
DEPUTADO RILDO AMARAL E DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E DE RELAÇÕES DO
TRABALHO (PARECER Nº 003/20). RELATOR DEPUTADO DR.
YGLÉSIO.

IV-PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS
EM VOTAÇÃO – ÚNICO TURNO

12. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 007/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 267/20, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BALSAS–
RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA

13. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 008/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 282/20, DE AUTORIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE
APROVA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO
DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAXIAS–
RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

14. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 009/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 283/20, DE AUTORIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE
APROVA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO
DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTA
HELENA– RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

15. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 010/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 284/20 DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MIRINZAL–
RELATOR DEPUTADO RILDO AMARAL.

16. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 011/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 285 /20, DE AUTORIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE
APROVA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO
DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
DUTRA. RELATOR DEPUTADO RILDO AMARAL.

17. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 012/2020,
ORIUNDO DO PARECER Nº 286/20,DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE APROVA O
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUTOIA–
RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

18.  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 013/2020,
ORIUNDO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,JUSTIÇA E
CIDADANIA,QUE APROVA O PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DO ESTADO DE CALAMIDADE
PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA–
RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

PROJETO DE LEI Nº 134/2020

Dispõe sobre punição para quem divulgar “Fake
News” no Estado do Maranhão.

Art. 1º. Fica proibida a divulgação de Fake News sobre pande
mias, endemias e epidemias vigentes no Estado do Maranhão.

Parágrafo Único – Entende-se por Fake News no âmbito desta
Lei a distribuição individual de desinformação ou boatos via jornal
impresso, televisão, rádio, ou mídias sociais.

Art. 2º. Sempre que o cidadão ou cidadã divulgar uma
informação, deixando claro que se trata de uma opinião pessoal, tal ato
não será considerado como Fake News.

Art. 3º. O propagador ou propagadora de Fake News, estará
sujeito a seguinte punição:

I – Multa que pode variar entre R$ 600,00 (Seiscentos Reais)
e R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) dependendo do grau de prejuízo
causado a sociedade pela propagação da Fake News.

Art. 4º. A multa de que trata o I, Art.3º, desse Projeto de Lei,
pode dobrar em caso de reincidência por parte do propagador ou
propagadora da Fake News.

Art. 5º. Todo recurso oriundos das multas de que trata esse
Projeto de Lei, será destinado ao combate às pandemias, endemias e
epidemias no Estado do Maranhão.

Art.6º. Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO

MARANHÕ, EM 04 DE MAIO DE 2020. - DEP. OTHELINO NETO
- PRESIDENTE – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO

PROJETO DE LEI N° 135 /2020

DISPÕE SOBRE O BENEFÍCIO ASSISTENCIAL
A SER DESTINADO ÀS FAMÍLIAS DE
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO
MARANHÃO, QUE FALEÇAM EM SERVIÇO, EM
DECORRÊNCIA DO NOVO CORONAVÍRUS
(COVID-19).

Art. 1º. Fica estabelecido um benefício financeiro a ser destinado
às famílias de profissionais de saúde do estado, que faleçam em serviço,
em decorrência do novo coronavírus (COVID-19).

Art. 2º. O Poder Executivo fica autorizado a pagar benefício
assistencial às famílias dos profissionais de saúde, que faleçam em
serviço, em decorrência do novo coronavírus (COVID-19), no valor de
01 (um) salário mínimo, pelo período de 5 (cinco) meses.

Art. 3º. As despesas resultantes da aplicação da presente Lei
correrão à conta dos recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza
- FECP, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares, se necessário.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO

PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 05 de maio de 2020. -
FELIPE DOS PNEUS - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A pandemia do novo coronavírus (COVID-19) foi declarada
pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Com um cenário de crise
e de situações excepcionais, o Governo do Estado do Maranhão, através
do Decreto nº 35672 de 19 de março de 2020, declarou estado de
calamidade em decorrência do aumento do número de infecções pelo
vírus H1N1 e covid-19. Ressalte-se que existem variedades do vírus
capazes de causar pneumonia e doenças respiratórias agudas, conhecidas
como Síndrome Respiratória Aguda e Severa (SARS).

A presente proposição tem por objeto, autorizar o Poder
Executivo a pagar benefício assistencial às famílias dos profissionais
de saúde, que faleçam em serviço em decorrência do novo coronavírus
(COVID-19), no valor de 01 (um) salário mínimo, pelo período de 5
(cinco) meses.

Sabemos que muitos desses profissionais sustentam a família
inteira e a terrível perda não somente profissional, como também para
muitas, do chefe do lar, é dolorosa, chegando em alguns casos ao ponto
de desestruturar por inteiro toda a base familiar.

Assim, por se tratar de tema de grande relevância, merece ser
objeto de legislação ordinária, é que apresento o presente Projeto de
Lei e solicito a célere aprovação desta importante matéria.
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Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão”, em São Luís, 05 de maio de 2020. FELIPE DOS PNEUS
– DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 136 / 2020

Dispõe sobre a criação de memorial em
homenagem aos profissionais da Saúde que
faleceram em trabalho durante os esforços contra
a pandemia COVID-19 no Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Esta Lei dispõe sobre a criação de Memorial em
homenagem aos profissionais da Saúde que faleceram em trabalho
durante os esforços contra a pandemia COVID-19 no Maranhão.

Artigo 2° - Fica criado o Memorial em homenagem aos
profissionais da Saúde que faleceram em trabalho durante os esforços
contra a pandemia COVID-19 no Maranhão.

Artigo 3º - O Memorial em homenagem aos profissionais da
Saúde que faleceram em trabalho durante os esforços contra a pandemia
COVID-19 no Maranhão deverá conter os seguintes elementos:

I – pedestal em forma de coluna em material resistente como
concreto ou granito;

II – placa em bronze, com menção honrosa da homenagem e
datas relevantes;

III – mastro com bandeira do Maranhão e Brasil;
IV – entorno com tratamento paisagístico.
Artigo 4º - Os nomes dos profissionais da Saúde que faleceram

em trabalho durante os esforços contra a pandemia COVID-19 no
Maranhão deverão ser incluídos no Livro dos Heróis e Heroínas do
Estado do Maranhão.

Artigo 5º - O memorial será localizado preferencialmente no
campus do Hospital Estadual de Alta Complexidade Dr. Carlos
Macieira, na capital do Estado do Maranhão.

Artigo 6º - O memorial será construído com recursos do
orçamento anual da Assembléia Legislativa do Maranhão.

Artigo 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Luís, capital do Estado do Maranhão, em 29 de abril de

2020. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei pretende homenagear e imortalizar
os profissionais da Saúde que faleceram em trabalho durante os esforços
contra a pandemia COVID-19 no Maranhão.

Há uma longa e valorosa tradição no mundo ocidental de erigir
memoriais em homenagem e memória de pessoas, por vezes anônimas
por outras célebres, por vezes individualmente em outras ocasiões em
esforços coletivos, que altruisticamente exercem o sacrifício máximo
em benefício da sociedade, de sua pátria, de seu povo.

Tais memoriais servem de referencia e vivo recurso para as
gerações futuras adquirem memória histórica e consciência de gratidão
àqueles que heroicamente sacrificaram suas vidas para que as grandes
ameaças e perigos que assolam a civilização sejam derrotados.
Outrossim, tal memorial servirá de local de visita e consolo às famílias
e amigos de nossos heróis que também sacrificam-se com a irreparável
perda de seu ente querido, lugar de luto e reverência.

Não tenho dúvidas que os profissionais da Saúde que faleceram
em trabalho durante os esforços contra a pandemia COVID-19 no
Maranhão se enquadram nesta categoria de verdadeiros heróis, pois se
estenderam em sua dedicação e desapego ao socorro daqueles que
necessitam, muito alem da mera busca do sustento material pelo exercício
da profissão; chegando ao extremo de arriscar e perder suas vidas para
salvar aos demais.

O memorial será construído em formato singelo e elegante,
como a sobriedade da ocasião que rememora exige, tendo ainda sua

simplicidade estrutural a vantagem de ser de relativamente modesto
custo de construção. Pode ser inteiramente e facilmente financiado
pelo orçamento anual da ALEMA.

Não tenho receio em afirmar que os modestos custos de
construção, quando comparados aos monumentais ganhos de honra e
virtude cívica e histórica que tal memorial trará a nosso povo, bem
como a merecida homenagem aos heróicos homenageados, poderei
contar com o apoio dos nobres pares nesta valiosa ainda que singela
empreitada.

PROJETO DE LEI Nº 137 / 2020

Institui diretrizes para criação do “Bônus Saúde”
em favor dos profissionais de saúde que atuarem
em regime de plantão no enfrentamento à pandemia
da COVID-19 em hospitais ou assemelhados e dá
outras providências.

Art. 1º– Esta Lei institui diretrizes para criação do “Bônus
Saúde” em favor dos profissionais da saúde que atuarem em regime de
plantão, presencialmente no enfrentamento à COVID-19 em hospitais
ou assemelhados no estado do Maranhão. -

Art. 2º– Para os fins desta Lei, considera-se:
I – bônus saúde: o benefício pecuniário pago mensalmente ao

profissional da saúde enquanto perdurar a pandemia;
II - profissionais da saúde: quaisquer profissionais da área da

saúde, de nível técnico ou superior, que tenham atuado no atendimento
de pacientes da COVID-19, como médicos, enfermeiros, farmacêuticos,
fisioterapeutas, entre outros;

III - hospitais ou assemelhados: quaisquer locais em que foram
atendidos e tratados pacientes da COVID-19, públicos ou privados,
de estrutura permanente ou temporária;

Art. 3º– O bônus saúde corresponderá ao valor do salário
mínimo vigente e terá caráter indenizatório, não integrando os
vencimentos para quaisquer efeitos.

Art. 4º– Fica o Poder Executivo responsável pela criação de
normas complementares para a sua execução.

Art. 5º– Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio

“Manoel Beckman”, em São Luís, 07 de Maio de 2020. - Dr.
LEONARDO SÁ - DEP. ESTADUAL – PL

JUSTIFICATIVA

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus (SARS-
CoV-2) que apresenta um quadro clínico que varia de infecções
assintomáticas a quadros respiratórios graves, sendo caracterizada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma pandemia. No atual
panorama da pandemia pelo coronavírus, os profissionais da saúde
têm sido considerados verdadeiros heróis, atendendo pacientes e
colocando suas próprias vidas em risco.

O presente projeto de Lei tem o intuito de valorizar os
profissionais que prestam serviços durante a pandemia através do
“Bônus Saúde” concedido pelo governo do estado como uma forma de
incentivo e bonificação pelo trabalho prestado. O papel do Estado e
das instituições está sendo essencial nesse momento, mais do que
nunca, o SUS e seus trabalhadores.

São inúmeros os desafios que permeiam o cotidiano dos
trabalhadores que estão na linha de frente no combate à Covid-19, a
falta de estrutura, baixos salários, salubridade mínima são alguns deles.
A longa jornada de trabalho frente à pandemia também constitui fator
de risco a saúde dessas pessoas. Dessa forma, é notório que esses
profissionais esperam políticas públicas efetivas dos governos para
que essa pandemia não potencialize as fragilidades já existentes no
nosso sistema de saúde. Por fim, é meritória a proposta ora apresentada,
visando o fortalecimento e a valorização da categoria.



SEGUNDA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2020                                                                                       DIÁRIO DA ASSEMBLEIA6
Dessa forma, conto com o apoio dos nobres pares para a

aprovação deste importante projeto.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio

“Manoel Bekman”, em São Luís, 07 de Maio de 2019. - Dr.
LEONARDO SÁ - DEP. ESTADUAL - PR

PROJETO DE LEI Nº 138/2020.

Estabelece as diretrizes estaduais para as ações
de reabertura e retorno das atividades sociais,
econômicas e culturais em sequência ao isolamento
social do COVID-19.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO,

Notando a grave crise sanitária da Pandemia COVID-19 que se
abateu sobre o Estado do Maranhão;

Assumindo o compromisso de promover a Saúde Pública e
proteger a vida da população Maranhense;

Reafirmando os Direitos Fundamentais à Vida, à Saúde, à
Segurança e à Dignidade previstos pela Constituição Federal;

Notando a necessidade de achatamento da curva de infecções,
para permitir o tratamento adequado pelo Sistema de Saúde do estado
do Maranhão de todos o que dele necessitem;

Notando a experiência internacional de retomada de atividades
sociais, econômicas e culturais, em vários países, apos 40 a 60 dias do
início do isolamento social;

Reafirmando os princípios constitucionais da primazia do
interesse público, da livre iniciativa, da valorização do trabalho, livre
concorrência, defesa do consumidor, busca do pleno emprego e
tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte;

DECRETA:

Art. 1° – Ficam instituídas as Diretrizes Estaduais para as
Ações de reabertura e retorno das atividades sociais, econômicas e
culturais no Estado do Maranhão em sequência ao isolamento social
do COVID-19.

Art. 2º – As diretrizes a que se refere o caput do artigo 1o.
seguirão os seguintes princípios:

I – Prevalência do Interesse Público;
II – Embasamento Científico das Ações;
III – Segurança Sanitária;
IV – Seletividade Setorial, ou heterogeneidade de alcance das

ações.
Art. 3º – As ações de reabertura e retorno de atividades se

substanciam, mas não se limitam a:
I –  construção de capacidade de testagem rápida e

monitoramento de sintomas em todas as áreas relevantes do Estado do
Maranhão;

II – coleção e análise dos dados do inciso anterior, e elaboração
de mapas de casos por localização geográfica, idade, co-morbidades,
sexo e tipo de manifestação da doença;

III – criação de um grupo de trabalho, composta por técnicos e
cientistas da administração estadual, para a administração do processo
de reabertura e retorno;

IV – regionalização da retomada em função da situação da
pandemia e do sistema de saúde;

IV – determinação de setores e atividades econômicas que
permitam, por suas características de essencialidade, adaptabilidade a
medidas de prevenção de contágio, densidade de pessoas no ambiente
de trabalho, bem como pela evolução dinâmica da curva de novos casos
no Estado do Maranhão uma ordem de prioridade de reabertura e
retorno;

V – determinação de calendário de reabertura e retorno,
discriminando cada setor e atividade, data de retorno e eventuais

condições para retomada de atividades, visando sempre a segurança da
saúde pública e a prevenção do contágio descontrolado.

Art. 4o – Os estabelecimentos comerciais do Estado do
Maranhão, no período de isolamento social, e durante o período de
reabertura e retorno, deverão:

I – manter os empregados e empregadores com máscaras de
proteção em todo o horário comercial ou de expediente;

II – disponibilizar gratuitamente para consumidores e
empregados álcool em gel com concentração de, no mínimo, 70%;

III – não permitir a concentração de pessoas no espaço de
atendimento, observando-se os critérios definidos pelo Governador
em decreto;

IV – impedir a entrada de consumidores que não estejam usando
máscara de proteção;

V – medir a temperatura corporal dos consumidores na entrada
do estabelecimento e impedir a entrada do consumidor com temperatura
corporal acima de 37,5º Celsius.

§ 1o – O estabelecimento comercial poderá oferecer
gratuitamente máscara de proteção ao consumidor que não esteja usando
uma.

§ 2o –  O descumprimento desta lei acarretará ao infrator multa
em valor definido pelo Governador do Estado em decreto.

Art. 5o – O grupo de trabalho de que trata do inciso III do
artigo 3o. desta lei se comporá de técnicos e cientistas da secretaria de
saúde do Estado, da comunidade medica e científica local e de
representantes do setor empresarial do Estado, e terá como objetivos:

I – formular estratégias específicas de regionalização espacial e
por setor de atividade econômica, a partir d os resultados da testagem
rápida de que trata o inciso II do artigo 3o. desta lei;

II – elaborar programação da reabertura e retorno por fases,
iniciando por setores de menor risco de contaminação e maior
vulnerabilidade econômica;

III – auxiliar a Administração Estadual na definição,
implementação e monitoramento de protocolos, em caráter consultivo,
sempre.

§ 1o – Todas as ações do grupo de trabalho de que trata este
artigo e o inciso III do artigo 3o. desta lei deverá pautar sua atuação no
monitoramento da curva de infecções e capacidade do sistema de saúde
de absorver e tratar adequadamente a demanda.

§ 2o – A composição específica e funcionamento do grupo de
trabalho de que trata este artigo serão definidas por ato do Governador
do Estado em decreto.

 Art. 6o – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Palácio “Manoel

Beckman”, em São Luís, 03 de maio de 2020. - DR. YGLÉSIO -
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Com o objetivo de auxiliar o Estado do Maranhão a agir com
responsabilidade perante a segurança e saúde públicas de nosso Estado,
bem como com a economia que provê o sustento de todos os habitantes
do Maranhão, apresento esta proposição de Diretrizes Estaduais para
as ações de reabertura e retorno das atividades sociais, econômicas e
culturais em sequência ao isolamento social do COVID-19.

Não há duvidas que o isolamento social tem sido e continuará
sendo, ainda por algum tempo, necessário para viabilizar o achatamento
da curva de infecções em todo o mundo, inclusive nas mais diversas
regiões brasileiras. Tanto a população quanto o sistema de saúde do
Estado do Maranhão seguramente têm sofrido com esta grave crise de
saúde, que tem custado a vida de muitas pessoas, inclusive de heróicos
profissionais de saúde e serviços essenciais que precisam atuar na
linha de frente de combate à pandemia.

Assim, precisamos reforçar sempre as ações para garantir a
vida, a saúde  e segurança sanitária da população maranhense e o bom
funcionamento dos serviços essenciais de saúde. Também observa-se
que os países e regiões  que entraram na curva de infecções antes do
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Brasil e do Maranhão iniciaram a retomada das atividades econômicas
de 50 a 80 dias apos o início do isolamento social.

Um estado como o Maranhão, cujo povo sofre há séculos com
a pobreza e o baixo desenvolvimento econômico e humano não pode
desperdiçar qualquer oportunidade de promover a prosperidade de
sua população. Assim, propomos diretrizes para a reabertura das
atividades econômicas culturais e sociais para que esteja disponível
quando chegar o momento de retorno à normalidade. Este momento
será definido tendo em vista a preservação de vidas, a reabertura gradual
e responsável, baseada em dados, evidências científicas e decisões
ponderadas de representantes da comunidade medica, da administração
pública e dos setores empresariais. Propõe-se aqui por exemplo a
criação de um comitê indisciplinar bem como o mapeamento e adoção
de ações de reabertura graduais, regionalizadas e por setores econômicos
sociais e culturais.

Diante da necessidade de termos sempre políticas públicas
planejadas com responsabilidade, antecedência e previsibilidade, conto
com o apoio dos nobres pares para a provação desta proposição.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 026 / 2020

Dispõe sobre a criação de memorial em
homenagem aos profissionais da Saúde que
faleceram em trabalho durante os esforços contra
a pandemia COVID-19 no Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Esta Resolução Legislativa dispõe sobre a criação
de Memorial em homenagem aos profissionais da Saúde que faleceram
em trabalho durante os esforços contra a pandemia COVID-19 no
Maranhão.

Artigo 2° - Fica criado o Memorial em homenagem aos
profissionais da Saúde que faleceram em trabalho durante os esforços
contra a pandemia COVID-19 no Maranhão.

Artigo 3º - O Memorial em homenagem aos profissionais da
Saúde que faleceram em trabalho durante os esforços contra a pandemia
COVID-19 no Maranhão deverá conter os seguintes elementos:

I – pedestal em forma de coluna em material resistente como
concreto ou granito;

II – placa em bronze, com menção honrosa da homenagem e
datas relevantes;

III – mastro com bandeira do Maranhão e Brasil;
IV – entorno com tratamento paisagístico.
Artigo 4º - Os nomes dos profissionais da Saúde que faleceram

em trabalho durante os esforços contra a pandemia COVID-19 no
Maranhão deverão ser incluídos no Livro dos Heróis e Heroínas do
Estado do Maranhão.

Artigo 5º - O memorial será localizado preferencialmente no
campus do Hospital Estadual de Alta Complexidade Dr. Carlos
Macieira, na capital do Estado do Maranhão.

Artigo 6º - O memorial será construído com recursos do
orçamento anual da Assembléia Legislativa do Maranhão.

Artigo 7º - Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data
de sua publicação.

São Luís, capital do Estado do Maranhão, em 29 de abril de
2020. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de resolução legislativa pretende
homenagear e imortalizar os profissionais da Saúde que faleceram em
trabalho durante os esforços contra a pandemia COVID-19 no
Maranhão.

Há uma longa e valorosa tradição no mundo ocidental de erigir
memoriais em homenagem e memória de pessoas, por vezes anônimas

por outras célebres, por vezes individualmente em outras ocasiões em
esforços coletivos, que altruisticamente exercem o sacrifício máximo
em benefício da sociedade, de sua pátria, de seu povo.

Tais memoriais servem de referencia e vivo recurso para as
gerações futuras adquirem memória histórica e consciência de gratidão
àqueles que heroicamente sacrificaram suas vidas para que as grandes
ameaças e perigos que assolam a civilização sejam derrotados.
Outrossim, tal memorial servirá de local de visita e consolo às famílias
e amigos de nossos heróis que também sacrificam-se com a irreparável
perda de seu ente querido, lugar de luto e reverência.

Não tenho dúvidas que os profissionais da Saúde que faleceram
em trabalho durante os esforços contra a pandemia COVID-19 no
Maranhão se enquadram nesta categoria de verdadeiros heróis, pois se
estenderam em sua dedicação e desapego ao socorro daqueles que
necessitam, muito alem da mera busca do sustento material pelo exercício
da profissão; chegando ao extremo de arriscar e perder suas vidas para
salvar aos demais.

O memorial será construído em formato singelo e elegante,
como a sobriedade da ocasião que rememora exige, tendo ainda sua
simplicidade estrutural a vantagem de ser de relativamente modesto
custo de construção. Pode ser inteiramente e facilmente financiado
pelo orçamento anual da ALEMA.

Não tenho receio em afirmar que os modestos custos de
construção, quando comparados aos monumentais ganhos de honra e
virtude cívica e histórica que tal memorial trará a nosso povo, bem
como a merecida homenagem aos heróicos homenageados, poderei
contar com o apoio dos nobres pares nesta valiosa ainda que singela
empreitada.

REQUERIMENTO Nº 152 / 2020

Senhor Presidente

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida
o Plenário, seja incluído na ordem do dia da próxima sessão remota,
para discussão e votação em regime de urgência, o projeto de lei de
minha autoria que dispõe sobre a instalação de câmeras termográficas.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 05 de maio de 2020. – RIGO TELES -
Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 153 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, III, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro à Vossa
Excelência, que após aprovação do Plenário, seja submetido ao regime
de tramitação de urgência, para discussão e votação na próxima Sessão
Extraordinária Remota, o Projeto de Lei nº 135/2020 de minha autoria,
que dispõe sobre o benefício assistencial a ser destinado às famílias de
profissionais de saúde do Estado do Maranhão, que faleçam em serviço,
em decorrência do novo coronavírus (covid-19).

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, 06 de maio de 2020. - FELIPE
DOS PNEUS - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 154/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno desta Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de VOTO
DE APLAUSOS E LOUVORES PÓSTUMOS, em homenagem a
aos profissionais de serviços essenciais que faleceram e vierem a falecer
em trabalho durante os esforços contra a pandemia COVID-19 no
Maranhão. Tais profissionais que arriscaram suas vidas, diuturnamente
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até o sacrifício final, para cumprir seus juramentos e seu dever de
proteger a paz social, prosperidade, vidas e saúde do Povo do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 29 de abril de
2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO Nº 155 /2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, depois
de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada Mensagem de Pesar aos
familiares do Ex-Vereador, Ex-Secretário de Saúde e Secretário de
Administração da Prefeitura Municipal de Zé Doca, Sr. Egídio
Monteiro da Silva, falecido na madrugada do dia 09 de Maio de 2020.
O Sr. Egídio Monteiro da Silva, construiu fortes laços de amizade ao
longo da carreira na política e na administração pública.

Homem de postura reta exerceu o mandato de Vereador e as
funções de secretário municipal, com honradez, maestria e muita
destreza.

O Requerimento que ora apresentamos traduz o reconhecimento
do trabalho de um homem que, ainda em vida, demonstrou ser
compromissado com a política e com os menos favorecidos, cuja alma
e caráter encontramos somente em homens da estirpe do Sr. Egídio
Monteiro Silva.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 11 de
maio de 2020. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-
PRESIDENTE

INDICAÇÃO Nº 619 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, SENHOR
FLAVIO DINO, solicitando providências, no sentido de determinar,
em caráter emergencial, A CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL DE
CAMPANHA, NA REGIÃO DA BAIXADA MARANHENSE,
considerando medidas adotadas, que tratam do enfrentamento de
emergência de saúde pública de importância mundial, e que, o hospital
objeto de nossa propositura, é uma iniciativa no enfrentamento ao
coronavírus, antecipando as necessidades que possam surgir com a
pandemia da COVID 19.

O Hospital de Campanha na Região da Baixada Maranhense
visa aliviar o nosso sistema de saúde, caso tenhamos uma sobrecarga.
Investir em hospitais de campanha em meio a uma crise sanitária é uma
recomendação da Organização Mundial de Saúde – OMS.

Portanto, com a decisão de Vossa Excelência em decretar um
lockdown profilático, nos antecipamos em pedir a construção de um
hospital de campanha, na Região da Baixada Maranhense, considerando
a perspectiva de rápido crescimento da demanda e acima da capacidade
de expansão da oferta de leitos na região.

Não podemos é arriscar em passar por uma crise sem
precedentes na saúde pública, sem termos leitos adicionais para atender
pacientes acometidos da COVID 19.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 06 de
maio de 2020. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-
PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 620 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, SENHOR
FLAVIO DINO, solicitando providências, no sentido de determinar,
em caráter emergencial, A CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL DE
CAMPANHA, NA REGIÃO DE PINDARÉ, considerando medidas
adotadas, que tratam do enfrentamento de emergência de saúde pública
de importância mundial, e que, o hospital objeto de nossa propositura,
é uma iniciativa no enfrentamento ao coronavírus, antecipando as
necessidades que possam surgir com a pandemia da COVID 19.

O Hospital de Campanha na Região de Pindaré visa aliviar o
nosso sistema de saúde, caso tenhamos uma sobrecarga. Investir em
hospitais de campanha em meio a uma crise sanitária é uma
recomendação da Organização Mundial de Saúde – OMS.

Portanto, com a decisão de Vossa Excelência em decretar um
lockdown profilático, nos antecipamos em pedir a construção de um
hospital de campanha, na Região de Pindaré, considerando a perspectiva
de rápido crescimento da demanda e acima da capacidade de expansão
da oferta de leitos na região.

Não podemos é arriscar em passar por uma crise sem
precedentes na saúde pública, sem termos leitos adicionais para atender
pacientes acometidos da COVID 19.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 06 de
maio de 2020. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-
PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 621 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, SENHOR
FLAVIO DINO, solicitando providências, no sentido de determinar,
em caráter emergencial, A CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL DE
CAMPANHA, NA REGIÃO DO ALTO TURI, considerando medidas
adotadas, que tratam do enfrentamento de emergência de saúde pública
de importância mundial, e que, o hospital objeto de nossa propositura,
é uma iniciativa no enfrentamento ao coronavírus, antecipando as
necessidades que possam surgir com a pandemia da COVID 19.

O Hospital de Campanha na Região do Alto Turi visa aliviar o
nosso sistema de saúde, caso tenhamos uma sobrecarga. Investir em
hospitais de campanha em meio a uma crise sanitária é uma
recomendação da Organização Mundial de Saúde – OMS.

Portanto, com a decisão de Vossa Excelência em decretar um
lockdown profilático, nos antecipamos em pedir a construção de um
hospital de campanha, na Região do Alto Turi, considerando a
perspectiva de rápido crescimento da demanda e acima da capacidade
de expansão da oferta de leitos na região.

Não podemos é arriscar em passar por uma crise sem
precedentes na saúde pública, sem termos leitos adicionais para atender
pacientes acometidos da COVID 19.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 06 de
maio de 2020. – DETINHA - DEP. ESTADUAL -PL - 2ª VICE-
PRESIDENTE
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 622 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, SENHOR
FLAVIO DINO, solicitando providências, no sentido de determinar,
em caráter emergencial, A CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL DE
CAMPANHA, NA REGIÃO DO BAIXO TURI, considerando
medidas adotadas, que tratam do enfrentamento de emergência de saúde
pública, de importância mundial, e que, o hospital objeto de nossa
propositura, é uma iniciativa no enfrentamento ao coronavírus,
antecipando as necessidades que possam surgir com a pandemia da
COVID 19.

O Hospital de Campanha na Região do Baixo Turi visa aliviar
o nosso sistema de saúde, caso tenhamos uma sobrecarga. Investir em
hospitais de campanha em meio a uma crise sanitária é uma
recomendação da Organização Mundial de Saúde – OMS.

Portanto, com a decisão de Vossa Excelência em decretar um
lockdown profilático, nos antecipamos em pedir a construção de um
hospital de campanha, na Região do Baixo Turi, considerando a
perspectiva de rápido crescimento da demanda e acima da capacidade
de expansão da oferta de leitos na região.

Não podemos é arriscar em passar por uma crise sem
precedentes na saúde pública, sem termos leitos adicionais para atender
pacientes acometidos da COVID 19.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 06 de
maio de 2020. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-
PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 623 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Diretor Presidente da Equatorial Maranhão, Sr. Augusto
Dantas, solicitando que seja dispensada a cobrança pelo fornecimento
de energia elétrica aos hospitais de campanha montados no estado do
Maranhão.

A presente proposição se justifica em função dos efeitos
provocados pela crise mundial após a decretação de pandemia pela
Organização Mundial de Saúde, que vem freando a economia, causando
grandes prejuízos para quase todos os setores empresariais e,
consequentemente, afetando de forma devastadora a arrecadação de
tributos aos estados e municípios.

A presente medida tem a finalidade de propiciar que os Estados
e Municípios possam canalizar todos os recursos existentes e possíveis
para o enfrentamento direto à pandemia pela COVID-19, assim como
os seus efeitos deletérios à sociedade, o que a tornaria esta conceituada
empresa um exemplo para as demais concessionárias de serviços
públicos deste País.

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

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

INDICAÇÃO Nº 624 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr.  Edivaldo
Holanda júnior, ao Secretário Municipal de Obras e serviços
públicos, o Sr. Antônio Araújo Costa, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, ao Presidente da Companhia
de águas e esgotos do Maranhão – CAEMA, Sr. André dos Santos
Paula e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando
serviços de saneamento básico e infraestrutura, averiguação da rede de
água e esgoto, pavimentação e asfaltamento da Rua 03, Unidade 205,
do bairro Cidade Operária.

A presente indicação visa a melhoria da qualidade de vida dos
moradores locais. As atuais condições são péssimas: ruas sem
pavimentação, esgoto escorrendo pelas ruas a céu aberto, sem nenhum
tipo de saneamento, água empoçada em frente à residência dos
habitantes, prejudicando a saúde e o direito de ir e vir dos que ali
residem.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 625 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Excelentíssimo Senhor Dr. Flávio Dino de Castro e
Costa, Governador do Estado do Maranhão, e ao Excelentíssimo Senhor
Anderson Flávio Lindoso Santana, Secretário de Estado da Cultura
do Maranhão, no sentido de que adotem providências para criar no
âmbito do Estado do Maranhão o Programa de Auxílio Emergencial
para Trabalhadores do Setor Cultural durante o período de crise sanitária
pela pandemia do novo coronavírus.

Com o avanço do novo coronavírus (Covid-19), a lista de
eventos culturais cancelados, transferidos ou adiados não para de
crescer, a exemplo do que deve acontecer com o tradicional São João
do Maranhão. Desta forma, propostas que visem minimizar os graves
efeitos das necessárias medidas de restrição de contato social no meio
cultural precisam ser viabilizadas urgentemente, a fim de impedir
demissões e a falência absoluta do setor cultural.

É de conhecimento geral que a cultura aquece a economia
brasileira, movimentando milhões de reais, gerando empregos e renda.
Dados do PNAD Continua 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística – IBGE revelam que o setor cultural, como um todo,
emprega 5,2 milhões de pessoas, o que representa 5,7% da força de
trabalho ocupada no país, incluindo artistas, produtores, gestores,
técnicos, equipes de segurança e apoio, dentre outras categorias.

No contexto social, a cultura é um importante instrumento de
combate à violência, revelando-se como forte agente de identificação
pessoal e social, um modelo de comportamento que integra segmentos
sociais e gerações, uma terapia efetiva que desperta os recursos internos
do indivíduo e fomenta sua interação com o grupo e um fator essencial
na promoção da saúde, na medida em que o indivíduo se realiza como
pessoa e expande suas potencialidades.
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Nesse sentido, tendo em vista que as consequências da

pandemia do novo coronavírus atingirão os pilares de sustentação
econômica e social da cultura do Maranhão, encaminhamos esta
proposição ao Poder Executivo para que, através da criação do Programa
de Auxílio Emergencial para Trabalhadores do Setor Cultural e para
Espaços Culturais, garanta  a concessão, para os trabalhadores do
setor cultural maranhense, de um benefício no valor de 1 (um) salário-
mínimo estadual mensal, até o término do ano de 2020, ou, no mínimo,
quatro meses após o fim do isolamento recomendado pelos organismos
de saúde, bem como da restrição de circulação e de aglomeração de
pessoas, com o objetivo de auxiliar estes trabalhadores(as) que são
essenciais para o fortalecimento e fomentação da cultura no Estado do
Maranhão.

Desse modo é que apresento o presente expediente indicatório,
na certeza de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do
Estado do Maranhão e o Secretário Estadual de Cultura do Maranhão
acolham a proposta, efetivando meios de garantir a sua implantação,
solicitando antes de tudo o amplo apoio dos pares desta Casa Legislativa
para a aprovação da referida proposição legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 07 de
Maio de 2020. - É de luta, é da terra! - Deputado ZÉ INÁCIO -
Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO N° 626 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, a presente indicação para
que PRORROGUE O PRAZO DE VENCIMENTO DO IMPOSTO
SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS –
ICMS, POR 180 DIAS, DOS CONTRIBUINTES OPTANTES
PELO SIMPLES NACIONAL.

O objetivo é amenizar os prejuízos sofridos pelos pequenos
empresários optantes pelo SIMPLES NACIONAL, que nesse
momento estão sofrendo muito com a redução de seus ganhos por
todos motivos cristalinos que se observa com a crise na Saúde Nacional
e também maranhense. O País está parado economicamente e luta para
vencer esse mal terrível que assola o mundo.

Nesse tempo de Pandemia de Coronavírus, o Governo do
Estado do Maranhão precisa tomar as providências necessárias para
garantir a sobrevivência das micro e pequenas empresas.

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. São Luís, 14 de abril de 2020. - DANIELLA TEMA -
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 627/ 2020

Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após

ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, a presente indicação para
que que DETERMINE A ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE

PARCELAMENTO DOS DÉBITOS DE ICMS GERADOS NO
ANO DE 2020.

O objetivo é amenizar os prejuízos sofridos pelos pequenos
empresários maranhenses, que nesse momento estão sofrendo muito
com a redução de seus ganhos por todos motivos cristalinos que se
observa com a crise na Saúde Nacional e também maranhense. O País
está parado economicamente e luta para vencer esse mal terrível que
assola o mundo.

Nesse tempo de Pandemia de Coronavírus, o Governo do
Estado do Maranhão precisa tomar as providências necessárias para
garantir a sobrevivência das empresas maranhenses.

A abertura deste programa de parcelamento atenuaria, ainda
que minimamente, o drama financeiro gerado aos empresários
maranhenses.

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. São Luís, 14 de abril de 2020. - DANIELLA TEMA -
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 628/ 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino e ao presidente da
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA), Carlos
Rogério Araújo, a presente indicação para que seja concedido aos
consumidores maranhenses o prazo de 60(sessenta) dias após a
decretação oficial do fim da quarentena, para regularização das
eventuais contas de consumo de agua e esgoto vencidas nesse
período, para que não enseje a suspensão(corte) do fornecimento.

A finalidade é evitar que após a quarentena haja uma imediata
suspensão de fornecimento de água a muitos consumidores que estão
com dificuldade de manutenção e sobrevivência, incluindo o pagamento
das contas de consumo básico de água e luz.

Essa medida ajuda amenizar os prejuízos materiais sofridos
pelos maranhenses.

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. São Luís, 04 de maio de 2020. - DANIELLA TEMA -
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 629 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, a presente indicação com
para que SEJA CRIADO O “AUXÍLIO SAÚDE” A TODOS OS
PROFISSIONAIS DA REDE DE SÁUDE DO MARANHÃO QUE
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FORAM DIAGNOSTICADOS COM O COVID-19,
ATENDENDO AOS SEGUINTES TERMOS:

1. O auxílio será pago em uma única parcela.
2. O valor do auxílio será no percentual de 30% dos
vencimentos brutos, sendo considerado o valor mínimo
de ½(meio) salário mínimo vigente e o valor máximo de
01(hum) salário mínimo vigente.
3. O benefício será concedido aos todos funcionários da
saúde que foram diagnosticados e estejam na ativa do
combate ao covid-19, ou recuperação domiciliar.
4. Para fazer jus ao benefício, o servidor deverá pleitear
junto a Secretaria de Estado e Saúde o requerimento,
anexando seu exame de comprovação de contaminação
de covid-19, seu contracheque e documento pessoal.

O objetivo é dar um apoio financeiro aos servidores da Saúde
que foram contaminados com COVID-19 quando atuavam no combate
a epidemia, ajudando no custeio de medicamentos usados no tratamento
da doença, bem como para aquisição de materiais de higiene pessoal.

Essa medida ajuda amenizar os prejuízos materiais sofridos
pelos servidores que nesse momento estão na linha de frente do combate
ao COVID-19, e precisando dessa e outras políticas públicas.

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. São Luís, 04 de maio de 2020. - DANIELLA TEMA -
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 630 /2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, senhor
Flávio Dino, bem como ao Secretário de Estado da Saúde, senhor
Carlos Lula, solicitando providências, no sentido de determinar, em caráter
emergencial, a instalação de um Hospital de Campanha na Região do
Vale do Pindaré, precisamente na cidade de Santa Inês, por seu local
estratégico e no intuito de melhor estruturar o atendimento da população
local e regional, durante o período de pandemia do Covid-19.

A região do Vale do Pindaré, composta por 12 (doze)
municípios, não possui condições de atender a demanda que
lamentavelmente está prevista, sem a instalação de um hospital de
campanha que auxilie no aumento da capacidade de atendimento. Em
condições normais, a estrutura de saúde da região já é saturada, por
maior que sejam os esforços das equipes de saúde. Lembramos que em
diversas cidades do país estão sendo preparados e/ou foram instalados
referidos hospitais, com parcerias dos executivos municipal e estadual.

Logo, considerando as medidas adotadas, que tratam do
enfrentamento de emergência de saúde pública, de importância mundial,
e que, o hospital objeto de nossa propositura, é uma iniciativa no
enfrentamento ao coronavírus, investir em hospitais de campanha em
meio a uma crise sanitária é uma recomendação da Organização Mundial
de Saúde – OMS, fazendo por necessário a instalação deste no município
de Santa Inês, em decorrência do rápido crescimento da demanda e
acima da capacidade de expansão da oferta de leitos na região.

Visto que o município apresenta localização estratégica, capaz
de atender a demanda da região, solicitamos o atendimento ao nosso
pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 08 DE MAIO DE 2020. -
FELIPE DOS PNEUS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 631 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Excelentíssimo Senhor Dr. Flávio Dino de Castro e
Costa, Governador do Estado do Maranhão, e ao Excelentíssimo Senhor
Carlos Eduardo Lula, Secretário de Estado da Saúde do Maranhão,
no sentido de que adotem providências para implantar o serviço de
comunicação CONTAC CENTER – via aplicativo WhatsApp – no
âmbito do Estado do Maranhão, com o objetivo de auxiliar familiares
e/ou responsáveis dos pacientes internados com quadro de infecção
por COVID-19, fornecendo informações sobre o quadro clínico, dados
e orientações relacionadas a estes pacientes.

Com o crescente número de casos confirmados de pessoas
infectadas pelo novo coronavírus no Maranhão, o número de internações
em leitos de UTI de todo o Estado tem crescido constantemente. De
acordo com a Secretaria Estadual de Saúde – SES, o número de casos
confirmados ativos já passa de 3.600 (três mil e seiscentos) no
Maranhão na data de 06 de maio de 2020.

Como se sabe, as pessoas infectadas que estão internadas não
podem ser acompanhadas de familiares e/ou responsáveis nos
hospitais, medida adotada para evitar o aumento do contágio da COVID-
19, sobretudo em hospitais, onde o risco de contaminação é ainda
maior, segundo os órgãos de saúde.

Por isso, tendo em vista as dificuldades que os familiares e
responsáveis dos pacientes internados por COVID-19 enfrentam para
obter informações e boletins médicos sobre o quadro clínico destes,
faz-se necessário a implantação de um serviço de comunicação
CONTAC CENTER – via aplicativo WhatsApp – para auxiliar no
fornecimento destas informações. Esta é uma medida inovadora e
necessária, já que inúmeras famílias sofrem com a falta de informações
precisas sobre a saúde de seus entes, que estão submetidos a tratamento
em hospitais maranhenses por conta da pandemia do novo coronavírus.

A título de informação, O Contact Center é, na verdade, uma
evolução do modelo tradicional de Call Center. Nesse novo modelo de
atendimento, o foco sai um pouco das chamadas telefônicas e se volta
para sistemas de atendimento digital mais modernos, a exemplo de e-
mails, SMS, WhatsApp e outras redes sociais.

Desse modo é que apresento o presente expediente indicatório,
na certeza de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do
Estado do Maranhão e o Secretário Estadual de Saúde do Maranhão
acolham a proposta, efetivando meios de garantir a sua implantação,
solicitando antes de tudo o amplo apoio dos pares desta Casa Legislativa
para a aprovação da referida proposição legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 07 de
Maio de 2020. - É de luta, é da terra! - Deputado ZÉ INÁCIO

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

INDICAÇÃO Nº 632 / 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 do
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Maranhão, Flávio Dino, o com a devida indexação do anteprojeto de
lei que, por sua vez, versa sobre diretrizes estaduais para as ações de
reabertura e retorno das atividades sociais, econômicas e culturais em
sequência ao isolamento social do COVID-19, objetivando auxiliar a
Administração Pública na promoção de um retorno seguro e eficaz das
atividades econômicas, com ma maior Possível promoção da saúde
pública e mitigação de efeitos negativos sobre a economia estadual.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre servidores
públicos do Estado,  em observância ao artigo 43, V da Constituição
do Estado; bem como ao artigo 152 do Regimento Interno desta Casa,
para o devido aproveitamento da ideia, a indicação torna-se o
instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de
abril de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _____/2020.

Autoria: DR. YGLÉSIO
Estabelece as diretrizes estaduais para as ações
de reabertura e retorno das atividades sociais,
econômicas e culturais em sequência ao isolamento
social do COVID-19.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO,

Notando a grave crise sanitária da Pandemia COVID-19 que se
abateu sobre o Estado do Maranhão;

Assumindo o compromisso de promover a Saúde Pública e
proteger a vida da população Maranhense;

Reafirmando os Direitos Fundamentais à Vida, à Saúde, à
Segurança e à Dignidade previstos pela Constituição Federal;

Notando a necessidade de achatamento da curva de infecções,
para permitir o tratamento adequado pelo Sistema de Saúde do estado
do Maranhão de todos o que dele necessitem;

Notando a experiência internacional de retomada de atividades
sociais, econômicas e culturais, em vários países, apos 40 a 60 dias do
início do isolamento social;

Reafirmando os princípios constitucionais da primazia do
interesse público, da livre iniciativa, da valorização do trabalho, livre
concorrência, defesa do consumidor, busca do pleno emprego e
tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte;

DECRETA:

Art. 1° – Ficam instituídas as Diretrizes Estaduais para as
Ações de reabertura e retorno das atividades sociais, econômicas e
culturais no Estado do Maranhão em sequência ao isolamento social
do COVID-19.

Art. 2º – As diretrizes a que se refere o caput do artigo 1o.
seguirão os seguintes princípios:

I – Prevalência do Interesse Público;
II – Embasamento Científico das Ações;
III – Segurança Sanitária;
IV – Seletividade Setorial, ou heterogeneidade de alcance das

ações.
Art. 3º – As ações de reabertura e retorno de atividades se

substanciam, mas não se limitam a:
I –  construção de capacidade de testagem rápida e

monitoramento de sintomas em todas as áreas relevantes do Estado do
Maranhão;

II – coleção e análise dos dados do inciso anterior, e elaboração
de mapas de casos por localização geográfica, idade, co-morbidades,
sexo e tipo de manifestação da doença;

III – criação de um grupo de trabalho, composta por técnicos e
cientistas da administração estadual, para a administração do processo
de reabertura e retorno;

IV – regionalização da retomada em função da situação da
pandemia e do sistema de saúde;

IV – determinação de setores e atividades econômicas que
permitam, por suas características de essencialidade, adaptabilidade a
medidas de prevenção de contágio, densidade de pessoas no ambiente
de trabalho, bem como pela evolução dinâmica da curva de novos casos
no Estado do Maranhão uma ordem de prioridade de reabertura e
retorno;

V – determinação de calendário de reabertura e retorno,
discriminando cada setor e atividade, data de retorno e eventuais
condições para retomada de atividades, visando sempre a segurança da
saúde pública e a prevenção do contágio descontrolado.

Art. 4o – Os estabelecimentos comerciais do Estado do
Maranhão, no período de isolamento social, e durante o período de
reabertura e retorno, deverão:

I – manter os empregados e empregadores com máscaras de
proteção em todo o horário comercial ou de expediente;

II – disponibilizar gratuitamente para consumidores e
empregados álcool em gel com concentração de, no mínimo, 70%;

III – não permitir a concentração de pessoas no espaço de
atendimento, observando-se os critérios definidos pelo Governador
em decreto;

IV – impedir a entrada de consumidores que não estejam usando
máscara de proteção;

V – medir a temperatura corporal dos consumidores na entrada
do estabelecimento e impedir a entrada do consumidor com temperatura
corporal acima de 37,5º Celsius.

§ 1o – O estabelecimento comercial poderá oferecer
gratuitamente máscara de proteção ao consumidor que não esteja usando
uma.

§ 2o –  O descumprimento desta lei acarretará ao infrator multa
em valor definido pelo Governador do Estado em decreto.

Art. 5o – O grupo de trabalho de que trata do inciso III do
artigo 3o. desta lei se comporá de técnicos e cientistas da secretaria de
saúde do Estado, da comunidade medica e científica local e de
representantes do setor empresarial do Estado, e terá como objetivos:

I – formular estratégias específicas de regionalização espacial e
por setor de atividade econômica, a partir d os resultados da testagem
rápida de que trata o inciso II do artigo 3o. desta lei;

II – elaborar programação da reabertura e retorno por fases,
iniciando por setores de menor risco de contaminação e maior
vulnerabilidade econômica;

III – auxiliar a Administração Estadual na definição,
implementação e monitoramento de protocolos, em caráter consultivo,
sempre.

§ 1o – Todas as ações do grupo de trabalho de que trata este
artigo e o inciso III do artigo 3o. desta lei deverá pautar sua atuação no
monitoramento da curva de infecções e capacidade do sistema de saúde
de absorver e tratar adequadamente a demanda.

§ 2o – A composição específica e funcionamento do grupo de
trabalho de que trata este artigo serão definidas por ato do Governador
do Estado em decreto.

 Art. 6o – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Palácio “Manoel

Beckman”, em São Luís, 03 de maio de 2020.  - DR. YGLÉSIO -
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Com o objetivo de auxiliar o Estado do Maranhão a agir com
responsabilidade perante a segurança e saúde públicas de nosso Estado,
bem como com a economia que provê o sustento de todos os habitantes
do Maranhão, apresento esta proposição de Diretrizes Estaduais para
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as ações de reabertura e retorno das atividades sociais, econômicas e
culturais em sequência ao isolamento social do COVID-19.

Não há duvidas que o isolamento social tem sido e continuará
sendo, ainda por algum tempo, necessário para viabilizar o achatamento
da curva de infecções em todo o mundo, inclusive nas mais diversas
regiões brasileiras. Tanto a população quanto o sistema de saúde do
Estado do Maranhão seguramente têm sofrido com esta grave crise de
saúde, que tem custado a vida de muitas pessoas, inclusive de heróicos
profissionais de saúde e serviços essenciais que precisam atuar na
linha de frente de combate à pandemia.

Assim, precisamos reforçar sempre as ações para garantir a
vida, a saúde  e segurança sanitária da população maranhense e o bom
funcionamento dos serviços essenciais de saúde. Também observa-se
que os países e regiões  que entraram na curva de infecções antes do
Brasil e do Maranhão iniciaram a retomada das atividades econômicas
de 50 a 80 dias apos o início do isolamento social.

Um estado como o Maranhão, cujo povo sofre há séculos com
a pobreza e o baixo desenvolvimento econômico e humano não pode
desperdiçar qualquer oportunidade de promover a prosperidade de
sua população. Assim, propomos diretrizes para a reabertura das
atividades econômicas culturais e sociais para que esteja disponível
quando chegar o momento de retorno à normalidade. Este momento
será definido tendo em vista a preservação de vidas, a reabertura gradual
e responsável, baseada em dados, evidências científicas e decisões
ponderadas de representantes da comunidade medica, da administração
pública e dos setores empresariais. Propõe-se aqui por exemplo a
criação de um comitê indisciplinar bem como o mapeamento e adoção
de ações de reabertura graduais, regionalizadas e por setores econômicos
sociais e culturais.

Diante da necessidade de termos sempre políticas públicas
planejadas com responsabilidade, antecedência e previsibilidade, conto
com o apoio dos nobres pares para a provação desta proposição.

INDICAÇÃO Nº 633 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO
EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR
FLÁVIO DINO, BEM COMO AO SECRETÁRIO DE SAÚDE
CARLOS LULA, solicitando em caráter de urgência a destinação de
APARELHOS RESPIRADORES E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS
LEITOS DE UTI NO HOSPITAL MACRORREGIONAL DA
BAIXADA MARANHENSE DR. JACKSON LAGO, NO
MUNICÍPIO DE PINHEIRO. Tendo em vista, o aumento do número
de casos suspeitos e confirmados do coronavírus (COVID-19) não só
na cidade de Pinheiro, mas em toda região da baixada, o que vem
preocupando a população. Dessa forma, sabendo de todo esforço
empregado pelo governo do estado para ampliação da rede de saúde é
que apresento esta propositura. A região compreende 21 cidades com
aproximadamente 500 mil habitantes, por esse motivo a baixada
maranhense precisa de atenção no que se refere ao enfrentamento à
COVID-19.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Beckman”, em São Luís ,  07 de Maio 2020. -
DR.LEORNARDO SÁ - DEP.ESTADUAL-PL

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

INDICAÇÃO Nº 634 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado

expediente ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão, o Sr.
Flavio Dino, e à Exma. Secretária de Estado da Gestão,
Patrimônio e Assistência dos Servidores (SEGEP), a Sra. Flávia
Alexandrina, solicitando que, em razão do período de calamidade
pública e pandemia que estamos passando, e como forma de preservar
o interesse público:

a) Que seja realizada a suspensão do prazo de validade de
concursos durante o período de calamidade pública decretado no
Maranhão;

b) na eventualidade do não atendimento da primeira solicitação,
que seja prorrogado o prazo de validade dos concursos que se
encerrariam durante o período de vigência do estado de calamidade
decretado no Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 08 de maio de 2020. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 635  / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO
PREFEITO DE SÃO LUIS, SENHOR EDIVALDO HOLANDA
JUNIOR, solicitando providências, no sentido de determinar à
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO - SEMOSP, que autorize a realização
das OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA  INFRAESTRUTURA
ASFÁLTICA DA RUA 205, UNIDADE 205, NO BAIRRO DA
CIDADE OPERÁRIA, considerando a ausência do Poder Público
Municipal na recuperação da infraestrutura asfáltica dos mais diversos
bairros de São Luís. Com o Bairro Cidade Operária não tem sido
diferente, a frágil pavimentação da rua 205 unidade 205 cedeu e um
caminhão de grande porte “caiu” formando uma enorme cratera no
local, fotos em anexo.

Infraestrutura em pavimentação asfáltica é importante para a
segurança do transporte de veículos de passageiros, para o trânsito de
motocicletas, de bicicletas, enfim, para a mobilidade humana, quanto
ao tempo que gasta o cidadão para se deslocar do local de origem até o
destino final, local de trabalho, posto de saúde, por exemplo.

O aumento de veículos nas grandes metrópoles, o crescimento
urbano das cidades, exige das autoridades a execução de obras de
engenharia para adequação e reabilitação de vias urbanas nos bairros de
grande trafegabilidade na grande São Luís.

Segurança para transitar em vias urbanas é condição necessária
para reduzir o índice de acidentes com os mais diversos modais de
transportes, principalmente nas cidades onde a mobilidade humana
atingiu níveis de quase estagnação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 11 de
maio de 2020. – DETINHA - DEP. ESTADUAL - 2ª VICE-
PRESIDENTE

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

COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO nº 84/2020
referente ao Processo Administrativo nº 1245/2020-AL que
celebram entre si ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
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MARANHÃO e CLUBE DE MÃES MENINO JESUS DE VILA
EMBRATEL. OBJETO: Distribuição de 1.128 (um mil cento e vinte
e oito) cestas básicas para a população de baixa renda, em situação de
vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os cidadãos no acesso a
uma alimentação básica, durante o período de enfretamento da pandemia
COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas, conforme decreto
estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão. DA
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS: O presente
Acordo de Cooperação não envolve a celebração de comodato, doação
de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial
ou transferência de recursos orçamentários ou financeiros entre as
partes do ajuste. VIGÊNCIA:  30(trinta) dias. ASSINATURA: Valney
de Freitas Pereira Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão e Adecsandra Fonseca Lindoso, representante legal do
CLUBE DE MÃES MENINO JESUS DE VILA EMBRATEL, CNPJ
n.º 23.610.660/0001-90. DATA DA ASSINATURA: 27/04/2020. São
Luís (MA), 11 de maio de 2020. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO -
Procurador-Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 58/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e CÂMARA MUNICIPAL DE
LAGOA GRANDE/MA, referente ao Processo Administrativo nº
1118/2020 - ALEMA. OBJETO: Distribuição de 150 (cento e
cinquenta) cestas básicas para população de baixa renda, em situação
de vulnerabilidade, com a finalidade de ajudar os cidadãos no acesso a
uma alimentação básica durante o período de enfrentamento da
pandemia COVID-19 e dos alagamentos causados pelas chuvas,
conforme Decreto Estadual nº 35.672 de 19/03/2020 do Estado do
Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: O presente
ACORDO DE COOPERAÇÃO constitui instrumento por meio do
qual está sendo formalizada a parceria estabelecida entre as partes

especificadas no preâmbulo para a consecução de finalidades de
interesse público e recíproco que não envolve a transferência de recursos
financeiros, nos termos estabelecidos na Lei Federal nº 13.019/2014 e
Processo Administrativo nº 1118/2020 - ALEMA. DATA DA
ASSINATURA: 29/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa
do Maranhão – Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e CÂMARA
MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE/MA - CNPJ nº 01.612.627/
0001-66.  São Luís – MA, 11 de maio de 2020. Tarcísio Almeida
Araújo - Procurador – Geral

ACORDO DE COOPERAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 111/2020
que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO - ALEMA e PREFEITURA DE PRESIDENTE
SARNEY, referente ao Processo Administrativo nº 1327/2020 -
ALEMA. OBJETO: Distribuição de 300 (trezentas) cestas básicas
para população de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, com a
finalidade de ajudar os cidadãos no acesso a uma alimentação básica
durante o período de enfrentamento da pandemia COVID-19 e dos
alagamentos causados pelas chuvas, conforme Decreto Estadual nº
35.672 de 19/03/2020 do Estado do Maranhão. VIGÊNCIA: 30 (trinta)
dias. BASE LEGAL: O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO
constitui instrumento por meio do qual está sendo formalizada a
parceria estabelecida entre as partes especificadas no preâmbulo para
a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não
envolve a transferência de recursos financeiros, e Processo
Administrativo nº 1327/2020 - ALEMA. DATA DA ASSINATURA:
20/04/2020. ASSINATURAS: Assembleia Legislativa do Maranhão –
Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral, e PREFEITURA DE
PRESIDENTE SARNEY - CNPJ nº 02.051.645/0001-89.  São Luís –
MA, 11 de maio de 2020. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador –
Geral

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

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

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

EDWIN JINKINGS RODRIGUES
Diretoria de Comunicação

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

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

RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO

OTHELINO NETO
Presidente

VALNEY DE FREITAS PEREIRA
Diretor Geral


