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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 / 02 / 2020 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. PSDB........................................................................... 05 MINUTOS
2. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE/PP.....................08 MINUTOS
3. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......37 MINUTOS
4. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO.............................08 MINUTOS
5. BLOCO PARL. OPOSIÇÃO.......................................08 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06.02.2020

I – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – REQ. (NºS 737,

745/2019) E  004/2020).

1. PROJETO DE LEI N° 002/2020, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº 003/20200, QUE DISPÕE
SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO-BASE DOS SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS DO SUBGRUPO MAGISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA.DEPENDE DE  PARECERES DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA;
DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE; DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DO
TRABALHO.TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE VISTAS  CONJUNTAS
CONCEDIDAS AOS DEPUTADOS RAFAEL LEITOA E CÉSAR
PIRES NO ÂMBITO DAS COMISSÕES.

II - PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2. PROJETO DE LEI N° 384/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, DISPENSA A NECESSIDADE DE
CARIMBOS EM PRESCRIÇÕES, RELATÓRIOS E ATESTADOS
MÉDICOS NO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA -
COM SUBSTITUTIVOS – RELATOR DEPUTADO FERNANDO
PESSOA E DA COMISSÃO DE SAÚDE – RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E A VOTAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO
DIA 16/12/2019, POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

III – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 040/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO
AURÉLIO, QUE CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO
LEGISLATIVO MANUEL BECKMAN, AO SENHOR RAPHAEL
COELHO FIGUEIREDO, COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E A VOTAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO
DIA 16/12/2019, POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 043/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO
AURÉLIO, QUE CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO
MARANHENSE AO SENHOR GUILHERME MAIA ROCHA.

COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. RELATOR
DEPUTADO WENDELL LAGES. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E A VOTAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/12/2019,
POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 160/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR
SERGIO LUÍS VERAS PARENTE, NATURAL DE SOBRAL (CE).
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

IV – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINARIA

6.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 112/2019,
DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE
ACRESCENTA O INCISO XIII AO ART. 30 DO REGIMENTO
INTERNO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, CRIANDO A COMISSÃO PERMANENTE DE
TURISMO E CULTURA. COM PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA E DA MESA DIRETORA –
RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 135/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO RAFAEL LEITOA, QUE
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
SENHOR ANTÔNIO EDINALDO DA LUZ LUCENA. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 136/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO RAFAEL LEITOA, QUE
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO
MARANHÃO, CORONEL ISMAEL DE SOUSA FONSECA. COM
PARECER FAVORAVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA.

V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

9. REQUERIMENTO Nº 753/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUERENDO,
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO
EXPEDIENTE AO GOVERNADOR SENHOR FLÁVIO DINO E
AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA,
SENHOR JEFFERSON PORTELA, SOLICITANDO QUE
INFORME OS MOTIVOS DOS CONSTANTES ATRASOS NOS
PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS E OUTROS DIREITOS DOS
FUNCIONÁRIOS DO TELEATENDIMENTO DO CIOPS.
INDEFERIDO – O AUTOR RECORREU AO PLENÁRIO DA
DECISÃO DA MESA. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E A
VOTAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/12/2019, POR
FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL.

10.REQUERIMENTO Nº 756/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA HELENA DUAILIBE, REQUERENDO, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA EMCAMINHADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÕES E APLAUSOS AO
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO
MARANHÃO, ATAVÉS DO SEU PRESIDENTE, O SENHOR
BERILO MACEDO DA SILVA, PELO DIA DO ENGENHEIRO.

11. REQUERIMENTO Nº 013/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, REQUERENDO DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO
MARANHÃO, PELA POSSE DA NOVA DIRETORIA E
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COMISSÃO FISCAL TRIÊNIO 2020 – 2022, NA PESSOA DO SEU
PRESIDENTE, O SR. CRISTIANO BARROSO FERNANDES.

12. REQUERIMENTO Nº 016/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, REQUERENDO DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA AGENDADA UMA SESSÃO
SOLENE, PARA O DIA 13 DE FEVEREIRO/2020, ÁS 11 HORAS,
EM HOMENAGEM AOS 40 ANOS DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES.

VI – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

13. REQUERIMENTO Nº 748/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, REQUERENDO DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA
AUSÊNCIA DAS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS
18, 19, 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2019.

14. REQUERIMENTO Nº 015/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, REQUERENDO DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA NOTA DE
PESAR, AOS FAMILIARES, AMIGOS E MILITANTES DO PT,
PELO FALECIMENTO DO SENHOR JOSIVALDO RODRIGUES
DA COSTA, CONHECIDO COMO JR. DO PT, PELO SEU
FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020.

15. REQUERIMENTO Nº 017/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, REQUERENDO DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA NOTA DE
PESAR, AOS FAMILIARES, AOS AMIGOS, A DIOCESE DE
BALSAS, A CNBB E A CPT, PELO FALECIMENTO DE DOM
ENEMÉSIO ÂNGELO LAZZARIS, BISPO DE BALSAS,
OCORRIDO NO DIA 02 DE FEVEREIRO/2020, NA CIDADE DE
ARAGUAÍNA-TO.

16. REQUERIMENTO Nº 018/2020, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA THAIZA HORTEGAL, SOLICITANDO
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, INFORMAÇÕES DAS
EMPRESAS QUE PRESTAM SERVIÇOS DO TRANSPORTE
PÚBLICO AQUAVIÁRIO JUNTO AOS ÓRGÃOS
COMPETENTES, A RESPEITO DA COLISÃO ENTRE DUAS
EMBARCAÇÕES, NA MANHÃ DO DIA O4 DE FEVEREIRO DE
2020.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 06/02/2020 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 007/20, de autoria do Senhor

Deputado Duarte Junior, que institui alterações da Lei Nº 10.227, de
15 de abril de 2015, com nova redação dada pela Lei Nº 10.410 de 30 de
dezembro de 2015, que dispõe sobre o procedimento de utilização de
veículos apreendidos e removidos para os pátios de Departamento
Estadual de Trânsito – DETRAN e Delegacias de Polícia do Estado, e
dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 008/20, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que dispõe sobre a proibição de venda de
materiais escolares, métodos de ensino e similares pelas instituições
da rede privada de ensino infantil, fundamental, médio, superior e de
pós-graduação, exclusivamente em um único estabelecimento, no âmbito
do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 009/20, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
apresentação do Número de Identificação Social – NIS, Cartão Nacional
de Saúde – CNS e da conta de energia no ato da matrícula escolar em
todas as escolas da rede pública e particular do Estado do Maranhão e
dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 010/20, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que dispõe sobre o transporte de animais
domésticos e de cães-guia em veículos de transporte terrestre e
aquaviário no Estado do Maranhão e dá outras providências.

5. PROJETO DE LEI Nº 011/20, de autoria do Senhor
Deputado Pará Figueiredo, que dispõe sobre a criação dos Espaços da

Mulher e do Grupo LGBTQIA+ em Bibliotecas Públicas do Estado
do Maranhão.

6. PROJETO DE LEI Nº 012/20, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas
distribuidoras de energia elétrica disponibilizarem meio de pagamento
no ato da interrupção do serviço por inadimplemento.

7. PROJETO DE LEI Nº 013/20, de autoria do Senhor
Deputado Ciro Neto, que dispõe sobre o piso salarial do Farmacêutico
no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 001/20,
de autoria do Senhor Deputado Pastor Cavalcante, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo João do Vale a Rádio Marconi FM
101,9 MHz, CNPJ: 23.423.411/0001-95.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 002/20,
de autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, que concede o Título de
Cidadão Maranhense a Heraldo Elias Nogueira Nunes, o Professor
Heraldo Moreira.

10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 003/
20, de autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, que concede o
Título de cidadão Maranhense a João Vicente Fontella Goulart.

11. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 004/
20, de autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, que concede a
Medalha de Mérito Legislativo Manuel Beckman a Lourival de Jesus
Serejo Sousa.

12. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 005/
20, de autoria da Senhora Deputada Daniella Tema, que concede o
Título de Cidadã Maranhense a Ministra do Superior Tribunal de
Justiça, Senhora Fátima Nancy Andrigui.

PRIORIDADE 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 001/20, de autoria do Poder

Executivo, encaminhado pela Mensagem n° 001/2020, que autoriza o
Poder Executivo Estadual a alienar gratuitamente, mediante doação,
imóvel de sua propriedade, ao Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária – INCRA, para os fins que especifica.

2. PROJETO DE LEI N° 002/20, de autoria do Poder
Executivo, encaminhado pela Mensagem n° 003/2020, que dispõe sobre
o valor do vencimento-base dos Servidores Públicos Estaduais do
Subgrupo Magistério da Educação Básica.

3. PROJETO DE LEI N° 003/20, de autoria do Poder
Executivo, encaminhado pela Mensagem n° 004/2020, que institui o
Zoneamento Ecológico-Econômico do Bioma Amazônico do Estado
do Maranhão e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI N° 004/20, de autoria do Poder Judiciário,
encaminhado pela Mensagem n° 015/2019, que altera a redação do §2º
do art. 7º - D da Lei nº 9.326, de 30 de dezembro de 2010.

5. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 001/20, de
autoria do Poder Judiciário, encaminhado pela Mensagem n° 022/2019,
que transforma a Comarca de Alto Alegre do Maranhão, criada pelo
art. 5º da Lei Complementar nº 87/2005, em 2ª Vara da Comarca de São
Mateus do Maranhão.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
6. PROJETO DE LEI Nº 650/19, de autoria do Senhor

Deputado Wendell Lages, que institui no calendário oficial de eventos
do Estado do Maranhão o “Dia da Literatura Infantil Maranhense”.

7. PROJETO DE LEI Nº 651/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que estabelece as diretrizes estaduais para as
ações informativas e paliativas sobre a Síndrome de Rett, e dá outras
providências.

8. PROJETO DE LEI Nº 652/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que reafirma o direito à saúde mental dos
profissionais da saúde do Maranhão, e dá outras providências.

9. PROJETO DE LEI Nº 653/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública a Associação
Desportiva 2 de Julho.

10. PROJETO DE LEI Nº 654/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública o Instituto de
Desenvolvimento Educacional do Maranhão – INDESMA.
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11. PROJETO DE LEI Nº 655/19, de autoria do Senhor

Deputado Adriano, que declara de utilidade pública a Associação dos
Produtores Familiares do Povoado Boa Hora em Tutóia/MA.

12. PROJETO DE LEI Nº 656/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre a publicização da proibição
de cigarros eletrônicos e similares no Estado do Maranhão pelos
estabelecimentos comerciais que vendam ou distribuam fumígenos.

13. PROJETO DE LEI Nº 657/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre o patrocínio de eventos pelos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Ministério Público,
Defensoria Pública e Tribunal de Contas.

14. PROJETO DE LEI Nº 658/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que veda a cobrança de valor adicional pelo uso
de equipamentos suplementares em hospitais, clínicas, maternidades e
congêneres.

15. PROJETO DE LEI Nº 659/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que institui a obrigatoriedade de programas de
integridade nas empresas que contratem com a administração pública
do Estado do Maranhão e dá outras providências.

16. PROJETO DE LEI Nº 660/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública o Instituto
Magnificat de Desenvolvimento Humano e de Proteção Ambiental.

17. PROJETO DE LEI Nº 661/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que altera a Lei Estadual n° 10.217 de 2015,
estabelecendo prazo para que os órgãos públicos do Estado do
Maranhão respondam a pedido de informações formulado por órgão
ou agente fiscalizador.

18. PROJETO DE LEI Nº 662/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre a obrigatoriedade de grandes
centros e estabelecimentos comerciais e locais de elevada aglomeração
de pessoas disponibilizarem áreas para atendimento de primeiros
socorros aos seus frequentadores e atendimento de remoção médica,
nos termos que especifica.

19. PROJETO DE LEI Nº 663/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre a proibição de exposição de
crianças e adolescentes no âmbito escolar, a danças que aludam a
sexualização precoce e a inclusão de medidas de conscientização,
prevenção e combate à erotização infantil, nas escolas públicas e
privadas do Estado do Maranhão.

20. PROJETO DE LEI Nº 664/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que torna obrigatória a afixação da relação dos
direitos da criança e do adolescente hospitalizados, e dos seus pais e
acompanhantes, em estabelecimentos hospitalares no âmbito do Estado
do Maranhão.

21. PROJETO DE LEI Nº 665/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre práticas de higiene a serem
observadas por fornecedores para proteção da saúde do consumidor e
dá outras providências.

22. PROJETO DE LEI Nº 666/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que estabelece normas sobre controle de resíduos
de navios, embarcações, oleodutos e instalações costeiras, no âmbito
do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

23. PROJETO DE LEI Nº 668/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que dispões sobre a proibição da exigência de
caução ou de qualquer garantia similar para internação de animais em
hospitais, clínicas veterinárias e congêneres, quando há urgência de
tratamento.

24. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 169/
19, de autoria do Deputado Roberto Costa, que concede a Medalha
“Manoel Beckman” a Senhora Kátia Bógea.

25. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 170/
19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio, que concede a Medalha do
Mérito Legislativo “João do Vale” ao ator Rômulo Aranha Estrela.

26. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 171/
19, de autoria da Deputada Daniella Tema, que concede a Medalha
“Manoel Beckman” ao Tenente-Coronel Luciano Freitas e Sousa Filho.

27. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 172/
19, de autoria da Deputada Dr.ª Helena Duailibe, que concede o título
de cidadão maranhense ao Doutor Gelson Soeira.

28. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 173/
19, de autoria do Deputado Pastor Cavalcante, que concede a Medalha
“Manoel Beckman” ao Senhor Raimundo Nonato da Silva de Araújo,
jornalista, radialista, historiador e especialista em marketing.

29. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 174/
19, de autoria do Deputado Pastor Cavalcante, que concede a medalha
do mérito legislativo Maria Firmina dos Reis a empresária Karollyn
Furtado Barros.

30. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 175/
19, de autoria do Deputado Pastor Cavalcante, que concede o título de
cidadão maranhense a Dogival Gerônimo da Silva.

31. MOÇÃO N° 060/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a André
Cavalcante Santos, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

32. MOÇÃO N° 061/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Aruanã
Joaquim Mateus Costa Rodrigues Pinheiro, finalista da edição de 2019
do Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo.

33. MOÇÃO N° 062/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Carla
Janaina Rebouças Marques do Rosário, finalista da edição de 2019 do
Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo.

34. MOÇÃO N° 063/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Elisene
Castro Matos, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

35. MOÇÃO N° 065/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a José
Ribamar Muniz Campos Neto, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo.

36. MOÇÃO N° 066/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Dayana
Dourado de Oliveira Costa, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo.

37. MOÇÃO N° 067/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Valéria
Cristina Soares Pinheiro, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo.

38. MOÇÃO N° 069/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Aerolino
de Almeida Neto, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

39. MOÇÃO N° 070/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Rita de
Cássia Silva Luz, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

40. MOÇÃO N° 071/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Denilson
da Silva Bezerra, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

41. MOÇÃO N° 072/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Luciane
Maria Oliveira Brito, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

42. MOÇÃO N° 073/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Sakae
Yotsumoto Neto, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

43. MOÇÃO N° 074/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Luis
Cláudio Nascimento da Silva, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo.

44. MOÇÃO N° 075/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Udson
do Santos Silva, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

45. MOÇÃO N° 076/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Scarlleth
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Patrícia Salomão da Silva, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo.

46. MOÇÃO N° 077/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Matheus
Rommel Furtado Sousa, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

47. MOÇÃO N° 078/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Julie
Brenda Santos da Silva, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

48. MOÇÃO N° 079/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Ingrid
Caroline Moreira Lima, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

49. MOÇÃO N° 080/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Gustavo
Oliveira Everton, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

50. MOÇÃO N° 081/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a José
Pinheiro de Moura, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

51. MOÇÃO N° 082/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Eduardo
Bezerra de Almeida Júnior, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo.

52. MOÇÃO N° 083/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Zafira
da Silva de Almeida, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

53. MOÇÃO N° 084/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a
Guillaume Xavier Rousseau, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo.

54. MOÇÃO N° 085/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Railde
Paula Diniz Araújo, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

55. MOÇÃO N° 086/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Leonardo
Victor Galvão Moreira, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

56. MOÇÃO N° 087/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Joseane
Maia Santos Silva, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

57. MOÇÃO N° 088/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Tatiana
de Oliveira Lemos, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

58. MOÇÃO N° 089/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a
Nilvanete Gomes de Lima, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo.

59. MOÇÃO N° 090/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Lívia
dos Santos Rodrigues, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo.

60. MOÇÃO N° 091/19, de autoria do Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando
congratulações a Monique Santos do Carmo, finalista da edição
de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo.

61. MOÇÃO N° 092/19, de autoria do Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando
congratulações a Nayra Rodrigues de Vasconcelos Calixto,
finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo.

62. MOÇÃO N° 093/19, de autoria do Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando

congratulações a Glayane de Jesus Soares Castro, finalista da
edição de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo.

63. MOÇÃO N° 094/19, de autoria do Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando
congratulações a Vanderson Viana Rodrigues, finalista da edição
de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo.

64. MOÇÃO N° 095/19, de autoria do Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando
congratulações a Leonardo Victor Galvão Moreira, finalista da
edição de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo.

65. MOÇÃO N° 096/19, de autoria do Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando
congratulações a Lisle Faray de Paiva, finalista da edição de 2019
do Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo.

66. MOÇÃO N° 097/19, de autoria do Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando
congratulações a Alexsander Rodrigues Carvalho Junior, finalista
da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo.

67. MOÇÃO N° 098/19, de autoria do Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando
congratulações a Yasmin Pereira de Santana e Silva, finalista da
edição de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo.

68. MOÇÃO N° 099/19, de autoria do Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando
congratulações a Cindy Lima Pereira, finalista da edição de 2019
do Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo.

69. MOÇÃO N° 100/19, de autoria do Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando
congratulações a Bruno Eduardo Caxias Miranda, finalista da
edição de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo.

70. MOÇÃO N° 101/19, de autoria do Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando
congratulações a Gabriel Pereira Castro, finalista da edição de
2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo.

71. MOÇÃO N° 102/19, de autoria do Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando
congratulações a Ingrid Pereira de Assis, finalista da edição de
2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo.

72. MOÇÃO N° 103/19, de autoria do Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando
congratulações a Gustavo Henrique Sampaio Martins, finalista
da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo.

73. MOÇÃO N° 104/19, de autoria do Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando
congratulações a Anderson de Moura Zanine, finalista da edição
de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo.

74. MOÇÃO N° 105/19, de autoria do Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando
congratulações a Cláuberson Correa Carvalho, finalista da edição
de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo.

75. MOÇÃO N° 106/19, de autoria do Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando
congratulações a Maria Teresa Seabra Soares de Britto e Alves,
finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo.

76. MOÇÃO N° 107/19, de autoria do Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando
congratulações a Matheus Coelho Bandeca, finalista da edição
de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo.

77. MOÇÃO N° 108/19, de autoria do Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando
congratulações a llka Kassandra Pereira Belfort, finalista da
edição de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo.

78. MOÇÃO N° 109/19, de autoria do Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando
congratulações a Luciano da Silva Façanha, finalista da edição
de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo.

79. MOÇÃO N° 110/19, de autoria do Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando
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congratulações a Mônica Teresa Costa Sousa, finalista da edição
de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo.

80. MOÇÃO N° 111/19, de autoria do Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando
congratulações a Thelma Helena Costa Chahini, finalista da
edição de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo.

81. MOÇÃO N° 112/19, de autoria do Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando
congratulações a Walerya Lima Santos Silva, finalista da edição
de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo.

82. MOÇÃO N° 113/19, de autoria do Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando
congratulações a Vitória Christini Araújo Barros, finalista da
edição de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo.

83. MOÇÃO N° 114/19, de autoria do Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando
congratulações a Arthur Vinicius Sousa Silva, finalista da edição
de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo.

84. MOÇÃO N° 115/19, de autoria do Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando
congratulações a Kaylanne Rayssa Vieira de Sousa, finalista da
edição de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo.

85. PROJETO DE LEI N° 005/20, de autoria do Deputado
Wendell Lages, que institui o “Dia Estadual de Limpeza Pública”
no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

86. PROJETO DE LEI N° 006/20, de autoria do Deputado
Adriano, que declara de utilidade pública a Associação das Donas
de Casa da Vila Cascavel – São Raimundo.

87. MOÇÃO N° 001/20, de autoria do Deputado Zé Inácio,
que envia Moção de Pesar pelo falecimento, no último dia 18 de
dezembro, do Vice-Presidente do Partido dos Trabalhadores no
Maranhão, o Senhor Aloísio Moreno da Silva.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 626/19, de autoria do Senhor

Deputado Wendell Lages, que dispõe sobre a prioridade no
atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica, familiar
e/ou sexual para emissão de laudos pelo Instituto Médico Legal –
IML e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 627/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública o Instituto
Social Esportivo e Cultural – INSESC.

3. PROJETO DE LEI Nº 628/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública a Associação
Folclórica Bloco Tradicional Tropicais do Ritmo.

4. PROJETO DE LEI Nº 629/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública o Centro de
Mães Sagrado Coração de Jesus – CMSCJ.

5. PROJETO DE LEI Nº 630/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública a Associação
do Rio dos Cachorros.

6. PROJETO DE LEI Nº 631/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública o Centro
Criativo Pedagógico dos Jovens e Crianças Carentes do Conjunto
Jardim América.

7. PROJETO DE LEI Nº 632/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública o Centro
Educacional Jerusalém – CEJ.

8. PROJETO DE LEI Nº 633/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui o Cadastro “Não
Perturbe” com a finalidade de bloqueio do recebimento de
ligações de telemarketing, no âmbito do Estado do Maranhão.

9. PROJETO DE LEI Nº 634/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a colocação de
brinquedos para pessoas com deficiência em parques, praças e
outros locais públicos que são destinadas à prática de esportes e
lazer.

10. PROJETO DE LEI Nº 635/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a isenção de
cobrança da taxa de estacionamento por hospitais aos pacientes

submetidos à sessão de quimioterapia isenção e dá outras
providências.

11. PROJETO DE LEI Nº 636/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a proibição da
operação de serviço de “telemarketing” com número restrito e
fora do horário comercial e dá outras providências.

12. PROJETO DE LEI Nº 637/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de reparação dos danos causados pelas
prestadoras de serviços públicos às calçadas e vias públicas.

13. PROJETO DE LEI Nº 638/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a destinação e
acomodação apropriada de animais domésticos nos processos de
reintegração de posse e de demolição de imóveis e dá outras
providências.

14. PROJETO DE LEI Nº 639/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a concessão de
certidões de registro civil em braile a pessoas com deficiência
visual no Estado do Maranhão e dá outras providências.

15. PROJETO DE LEI Nº 640/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a inclusão e
reserva de vagas na rede pública e privada de educação para
crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, e dá
outras providências.

16. PROJETO DE LEI Nº 641/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre o Cadastro
Estadual de Autores de Violência contra a Mulher no Estado do
Maranhão e de informações sobre violência de gênero.

17. PROJETO DE LEI Nº 642/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre o tempo máximo
de espera em consultas realizadas por profissionais da área de
saúde, com horário marcado no âmbito do Estado do Maranhão e
dá outras providências.

18. PROJETO DE LEI Nº 643/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a necessidade
de publicação do cronograma de obras e da especificação dos
materiais utilizados nas reformas das escolas públicas estaduais,
bem como cria as comissões de obra para acompanhamento das
reformas nas unidades escolares.

19. PROJETO DE LEI Nº 644/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a isenção da
taxa de inscrição para o vestibular nas Universidades Públicas e
concursos públicos estaduais às candidatas que sejam doadoras
regulares de leite materno.

20. PROJETO DE LEI Nº 645/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a veiculação de
informações sobre pessoas desaparecidas nos sítios eletrônicos
oficiais da administração pública direta, indireta e fundacional
do Estado do Maranhão e dá outras providências.

21. PROJETO DE LEI Nº 646/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a divulgação da
relação de medicamentos existentes nos estoques da farmácia de
medicamentos especializados e dá outras providências.

22. PROJETO DE LEI Nº 647/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a prioridade de
matrícula e transferência dos filhos de mulheres vítimas de
violência doméstica e familiar nos estabelecimentos de ensino
da rede pública e dá outras providências.

23. PROJETO DE LEI Nº 648/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a publicação na
íntegra dos editais de licitação, nas modalidades concorrência,
tomada de preço, convite, concurso, leilão bem como na dispensa
licitatória no âmbito do Estado do Maranhão.

24. PROJETO DE LEI Nº 649/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre o direito de
Acesso do Candidato aos Motivos de sua Reprovação em exame
Psicológico (Psicotécnico) em concurso público, para Cargo ou
Emprego Público na Administração Pública do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.
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25. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 168/

19, de autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo Raimundo Santos Rodrigues, em
homenagem póstuma, ao indígena Paulo Paulino Guajajara.

26. MOÇÃO Nº 059/19, de autoria do Senhor Deputado
Ariston Ribeiro, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração a Banda de Música Bruno Ferreira que se
sagrou Tricampeã Nacional no XXVI Campeonato Nacional de
Bandas e Fanfarras na Cidade de Guará em São Paulo.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 617/19, de autoria da Senhora

Deputada Daniella Tema, que dispõe sobre a obrigatoriedade
dos estabelecimentos de saúde privados, situados no Estado do
Maranhão, a disponibilizarem tabela de preços ao consumidor e
dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 618/19, de autoria da Senhora
Deputada Daniella  Tema, que institui o Dia Estadual do
Nutricionista no Estado do Maranhão e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 619/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a divulgação
dos pacientes em fila de espera que aguardam por consultas
(discriminadas por especialidade), exames e intervenções
cirúrgicas e outros procedimentos nos estabelecimentos da rede
pública de saúde e de instituições conveniadas prestadoras de
serviços ao Sistema Único de Saúde – SUS, no âmbito do Estado
do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 620/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a inclusão dos
militares estaduais e demais servidores da Segurança Pública,
nas campanhas de vacinação efetivados pelo Poder Público, como
grupo de risco ou grupo prioritário no âmbito do Estado do
Maranhão.

5. PROJETO DE LEI Nº 621/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a proteção às
gestantes participantes de concursos públicos realizados pelos
poderes públicos do Estado do Maranhão.

6. PROJETO DE LEI Nº 622/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a reserva de
vagas de estágio de nível superior de nível superior em órgãos ou
entidades da Administração Pública do Estado do Maranhão para
pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

7. PROJETO DE LEI Nº 623/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que assegura à criança e ao
adolescente cujos pais ou responsáveis sejam pessoas com
deficiência ou com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos a
prioridade de vaga em unidade da rede pública estadual de ensino
mais próxima de sua residência.

8. PROJETO DE LEI Nº 624/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a afixação de
cartaz informando o telefone do Centro de Valorização da Vida –
188, e dá outras providências.

9. MOÇÃO Nº 057/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Fred Maia,
do Município de Trizidela do Vale, pelo apoio e acolhida do
Programa Assembleia em Ação.

10. MOÇÃO Nº 058/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao Excelentíssimo Prefeito Antônio França,
do Município de Pedreiras, pelo apoio e acolhida do Programa
Assembleia em Ação.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 05 DE FEVEREIRO DE 2020.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

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

I – ABERTURA.

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

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

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO (lê texto bíblico e ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária para fazer a
leitura do Expediente.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 007 /2020

Institui alterações da Lei nº 10.227, de 15 de abril
de 2015, com nova redação dada pela Lei nº 10.410
de 30 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o
procedimento de utilização de veículos apreendidos
e removidos para os pátios do Departamento
Estadual de Trânsito - DETRAN e Delegacias de
Polícia do Estado, e dá outras providências.

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 10.227, de 15 de abril de 2015,
passará a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - A Autoridade de Polícia Judiciária, a Autoridade
Penitenciária e a Guarda Municipal, desde que sob suas
responsabilidades e com o objetivo de conservação, poderão
fazer uso de veículos apreendidos e removidos para os pátios
do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN e
Delegacias de Polícia do Estado, mediante autorização
judicial após manifestação do Ministério Público e desde
que comprovado o interesse público”.
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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel

Beckman” em São Luís, 22 de janeiro de 2020. - DUARTE JUNIOR -
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Na Carta Magna, em seu artigo 144, § 8º, ao estabelecer
atividades, órgãos e atuação frente à Segurança Pública e à incolumidade
das pessoas e do patrimônio, preconiza a responsabilidade de todos, e
principalmente do “Estado” (União, Estados Membros, Distrito Federal
e Municípios), sendo um direito e responsabilidade de todos.

Art. 144 – A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, através dos seguintes órgãos:
§ 8º Os municípios poderão constituir guardas municipais
destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações,
conforme dispuser a lei.

Quando o constituinte incluiu os Municípios, no capítulo
destinado a Segurança Pública, o fez considerando-o um ente federado,
com a sua respectiva parcela de responsabilidade frente à segurança
pública, compreendendo e respeitando as suas possíveis limitação
econômicas, deste modo, facultou ao município a criação das Guardas
Municipais.

A Guarda Municipal é uma corporação uniformizada regida
sob a égide da hierarquia e disciplina, que tem por finalidade: atuar
como órgão operacional da segurança pública municipal em atividades
de prevenção do crime, criminalidade e desordem pública; apoiar a
fiscalização do cumprimento às posturas municipais; realizar atividades
de prevenção e salvamento nas praias, rios, lagoas, lagos e outras
localidades dos municípios, e outras atividades correlatas.

No Maranhão, de acordo com dados obtidos pelo Sindicato
dos Guardas Municipais do Estado do Maranhão, são 2.824 (dois mil
oitocentos e vinte e quatro) guardas municipais distribuídos em 81
(oitenta e um) municípios maranhenses.

O presente Projeto de Lei visa conferir aos guardas municipais
o direito de fazer uso de veículos apreendidos e removidos para os
pátios do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN e Delegacias
de Polícia do Estado, mediante autorização judicial após manifestação
do Ministério Público e desde que comprovado o interesse público,
tendo em vista a necessidade financeira de aparelhamento desta
importante Instituição Pública.

Saliente-se, ainda, que a Guarda Municipal de diversos
municípios maranhenses tem combatido de forma preventiva e
ostensiva a criminalidade, razão pela qual é significativa a quantidade
de apreensões de bens objeto ou fruto de infrações penais diversas.

Nesses termos, contamos com o apoio dos Excelentíssimos
parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de
medida de relevante interesse social.

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

PROJETO DE LEI Nº 008 /2020

Dispõe sobre a proibição de venda de materiais
escolares, métodos de ensino e similares pelas
instituições da rede privada de ensino infantil,
fundamental, médio, superior e de pós-graduação,
exclusivamente em um único estabelecimento, no
âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 1º Fica vedado, no âmbito do Estado do Maranhão, às
instituições da rede privada  de ensino infantil, fundamental, médio,
superior e de pós-graduação, o condicionamento  de aquisição de
materiais escolares, métodos de ensino e similares exclusivamente em

um único estabelecimento, devendo facultar ao consumidor a compra
em outros canais de venda, de forma a coibir a prática abusiva
disciplinada no artigo 39, inciso I da Lei Federal nº 8.078/1990.

Art. 2º O não cumprimento do disposto nesta Lei sujeitará a
instituição de ensino ao pagamento de multa correspondente a R$
5.000,00 (cinco mil reais), por reclamação individual, após a
comprovação a que se refere o art. 1º.

Art. 3º A fiscalização do cumprimento desta Lei compete aos
órgãos de proteção e defesa do consumidor.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís, 26 de janeiro de 2020. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 24, incisos V e
VIII, prevê a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal
para legislar concorrentemente, sobre, dentre outras questões, produção
e consumo, além de responsabilidade por dano ao consumidor. Em
sendo assim, nesta seara, o presente projeto, além de beneficiar
fornecedores de serviços, beneficiaria, principalmente, os consumidores.

Esta propositura tem como principal objetivo resguardar pais
e responsáveis de possíveis práticas abusivas nas relações com os
estabelecimentos privados de ensino, no Maranhão. Verifica-se em
nosso Estado a prática de venda casada de livros didáticos/apostilas/
sistemas de ensino, que devem ser comprados, de forma exclusiva, em
local indicado pela escola, sem liberdade de escolha ou possibilidade
de pesquisa de preço pelos pais e responsáveis.

É fato, portanto, que algumas escolas induzem pais ou
responsáveis à falsa comodidade e, de forma grave, ultrapassando a
função precípua do estabelecimento.  Ressaltamos a ilegalidade no ato
de induzir as famílias a efetivar contrato compulsório com outros
fornecedores a partir de sua relação com a escola, como estabelece o
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 39, I, o que pode
configurar venda casada na medida em que determinado serviço, o
ensino, no caso, fica vinculado à compra de determinados produtos na
escola ou em outro estabelecimento indicado por esta. O foco dos
estabelecimentos de ensino não pode ser o comércio varejista e a venda
de produtos em pacotes fechados, tirando da família a liberdade de
pesquisar no livre mercado os melhores preços e condições de aquisição
dos materiais escolares e livros didáticos.

Além dos altos valores das mensalidades escolares, é notório
que as listas de material escolar e livros didáticos vêm tornando-se
cada vez mais onerosas para os pais ou responsáveis e, desta forma,
este Poder Legislativo tem o dever de criar regras que protejam a
sociedade de práticas comerciais abusivas ocasionadas por exigências
indevidas ou procedimentos inadequados eventualmente adotados pelas
escolas privadas no que se refere à aquisição de livros didáticos/
apostilas e material escolar.

Nestes termos, contamos com o apoio dos Excelentíssimos
Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de
medida de relevante interesse social. Assim sendo, submetemos à
consideração do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição.

PROJETO DE LEI Nº 009 /2020

Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação
do Número de Identificação Social – NIS, Cartão
Nacional de Saúde – CNS e da conta de energia no
ato da matrícula escolar em todas as escolas da
rede pública e particular do Estado do Maranhão
e dá outras providências.

Art. 1º. É obrigatória, no âmbito do Estado do Maranhão, a
apresentação do Número de Identificação Social – NIS, do Cartão
Nacional de Saúde – CNS e da conta de energia elétrica dos alunos e de
seus responsáveis legais, no ato de suas respectivas matrículas, em
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todas as escolas da rede pública e privada, que ofereçam educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio.

§ 1º. A obrigatoriedade de apresentação do Número de
Identificação Social – NIS dos alunos e de seus representantes legais,
estende-se somente àquelas famílias que preencham os requisitos
contidos no Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007.

§ 2º. A conta de energia elétrica do aluno menor de 18 (dezoito)
anos deverá ser em nome do responsável legal e está atualizada ou
expedida a, no máximo, 03 (três) meses.

Art. 2º. A falta de apresentação dos documentos exigidos no
art. 1º desta Lei não impossibilitará a matrícula, porém a situação
deverá ser regularizada em um prazo máximo de 30 (trinta) dias, pelo
aluno ou responsável legal.

Art. 3º. O Poder Executivo regulamentará no que couber os
dispositivos presentes nesta Lei.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 10 de janeiro de 2020. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem duas finalidades, a primeira é
identificar os alunos de baixa renda da rede pública e privada de ensino
que ofereça educação infantil, fundamental e ensino médio, de modo a
possibilitar a implementação de políticas públicas capazes de promover
a melhoria da vida dessas pessoas e de suas famílias.

Tal proposição visa assegurar o princípio da dignidade da pessoa
humana, insculpido no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal.
Com efeito, a associação desse princípio ao objetivo fundamental de
erradicação da pobreza e da marginalização, e de redução das
desigualdades sociais (artigo 3º, inciso III, da CRFB/1988), configuram
uma verdadeira cláusula geral de tutela e promoção da pessoa humana,
tomada como valor máximo pelo ordenamento.

Ainda a nível constitucional, a Carta Magna instituiu no artigo
203 o direito fundamental a Assistência Social, tendo como alguns de
seus objetivos: a proteção à família, à maternidade, à infância, à
adolescência e à velhice e o amparo às crianças e adolescentes carentes.

Através dessas informações, o Poder Executivo, por meio de
políticas públicas, poderá implantar medidas que se adequem à realidade
dessas famílias, por meio de programas sociais federais, estaduais e
municipais.

A segunda finalidade da presente proposição é efetivar o direito
fundamental à saúde (artigos 6º e 196, da CRFB/1988), permitindo o
acesso às informações dos pacientes da rede pública de saúde, o que
possibilita a criação do histórico de atendimento de cada cidadão, por
meio do acesso às Bases de Dados dos sistemas envolvidos neste
histórico.

Dessa forma, este Projeto é fundamental para resguardar a
dignidade da pessoa humana, a efetivação de políticas públicas de
assistência social aos cidadãos e o acesso à saúde. Por essas razões,
contamos com o apoio dos pares para aprovação deste Projeto de Lei.

PROJETO DE LEI Nº 010 /2020

Dispõe sobre o transporte de animais domésticos
e de cães-guia em veículos de transporte terrestre
e aquaviário no Estado do Maranhão e dá outras
providências.

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o transporte de animais
domésticos e de cães-guia em veículos de transporte terrestre e
aquaviário no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 2º Aos proprietários de animais domésticos fica assegurado
o direito de transporte dos animais nas linhas regulares intermunicipais
de transporte terrestre e aquaviário, nos termos do disposto nesta Lei.

§1º Para os efeitos desta Lei, são considerados animais
domésticos os cães e os gatos.

§2º O peso do animal não poderá ser incluído na franquia da
bagagem, sendo facultada à empresa a cobrança de valor adicional pelo
transporte do animal de estimação, de acordo com critérios determinados
pelo órgão regulador competente de cada setor de transporte.

§3º Para o exercício do direito de transporte dos animais
domésticos de que trata esta Lei, o proprietário do animal de estimação
deverá apresentar os seguintes documentos comprobatórios da sanidade
do animal doméstico:

I – documento firmado por médico veterinário atestando as
boas condições de saúde do animal, emitido no período de 30 (trinta)
dias antes da data de embarque;

II – carteira de vacinação atualizada, na qual conste, ao menos,
as vacinas antirrábica e polivalente; e

III – guia de trânsito animal.
§4º Para efetuar o embarque, os animais deverão estar

devidamente higienizados.
Art. 3º Os animais deverão ser acondicionados em caixas de

transporte apropriadas ou similares durante toda a sua permanência
no veículo, devendo ser transportados em local e na forma definida
pela empresa de transporte, de modo que lhes ofereça condições de
proteção e conforto.

§1º No transporte de animais domésticos é vedado:
I - transportar os animais domésticos em via terrestre por mais

de 12 (doze) horas seguidas, sem o devido descanso;
II – transportar animal fraco, doente, ferido, ou em adiantado

estado de gestação, exceto na hipótese de atendimento de urgência e
desde que a empresa transportadora tenha condições técnicas de realizar
o transporte sem prejuízo das condições de segurança e saúde dos
passageiros.

§2º A empresa de transporte terrestre e aquaviário poderá
condicionar ou se recusar a transportar animais domésticos por questões
específicas relativas à saúde e à segurança dos animais, desde que
apresente documento emitido por médico veterinário justificando as
razões que desaconselham o transporte.

Art. 4º Sem prejuízo das demais normas regulamentares e de
segurança, o animal doméstico de até 8 (oito) quilogramas poderá ser
transportado na cabine de passageiros, a critério da empresa de
transporte, devendo ficar em compartimento apropriado, com
segurança, e sem causar desconforto aos demais passageiros.

§1º O transporte dos animais domésticos acima de 8 (oito)
quilogramas não poderá ser efetuado na cabine de passageiros.

§2º  O transporte de animais domésticos na cabine de
passageiros fica limitado a 2 (dois) animais por veículo, a cada viagem.

Art. 5º Ao deficiente visual é garantido o direito de ingressar e
permanecer acompanhado de cão-guia nos transportes de que trata
esta Lei, independente do peso do animal e do pagamento de tarifa.

Art. 6º O usuário terá o embarque recusado ou determinado
seu desembarque quando transportar ou pretender embarcar animais
domésticos sem o devido acondicionamento ou em desacordo com o
disposto nesta Lei ou em outras disposições legais.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após sua
publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 02 de janeiro de 2020. DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente proposição visa regulamentar o transporte terrestre
e aquaviário de animais domésticos no âmbito do Estado do Maranhão,
de forma a uniformizar a legislação e normas atualmente vigentes
aplicadas à matéria, garantindo o direito ao proprietário dos animais de
transportá-los em segurança.

Atualmente, os órgãos reguladores competentes de cada setor
de transporte possuem normas e regulamentos internos que determinam
as condições de transporte de animais domésticos, mas falta uma
legislação estadual que forneça diretrizes gerais tanto às empresas
transportadoras como aos proprietários dos animais.
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As diretrizes dos órgãos reguladores seguem as determinações

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, constantes na
Instrução Normativa n. 18, de 18 de julho de 2006, que determina que
o trânsito de cães e gatos deve ser feito com obediência às medidas
sanitárias definidas pelo serviço veterinário oficial e pelos órgãos de
saúde pública. Entretanto, muitas vezes faltam demais aspectos
relativos às condições de transporte desses animais, além das questões
sanitárias, que pretendemos abranger no Projeto de Lei ora apresentado.

Assim, diante de um arcabouço técnico-jurídico esparso,
pretendemos com essa proposta garantir aos proprietários de cães e
gatos de estimação o transporte adequado de seus animais,
independentemente do meio a ser utilizado, uma vez que não se pode
desconsiderar a importância desses seres na vida do ser humano.

Trata-se de norma que também contribuirá para evitar o
abandono de animais domésticos motivado pelo impedimento dos donos
de levá-los consigo nos veículos de transporte de passageiros. Além
disso, a empresa transportadora também se beneficia com regras mais
claras e objetivas que impedirão um desgaste com seu cliente, e também
os demais passageiros que viajarão com a certeza de que o transporte
de animais não pode prejudicar sua segurança, saúde e comodidade.

Adicionalmente, permite-se ao deficiente visual acompanhado
de cão-guia a companhia de seu animal durante a viagem,
independentemente do peso e do pagamento de taxa, devendo ser
obedecidos os dispositivos legais constantes na Lei n. 11.126, de 27 de
junho de 2005, quanto aos requisitos mínimos de identificação do cão-
guia, e demais normas trazidas em regulamento específico.

Diante de todo o exposto, e da relevância da matéria ora
proposta, solicitamos o apoio dos ilustres pares na aprovação da
presente proposição.

PROJETO DE LEI N.º 011/2019

Dispõe sobre a criação dos Espaços da Mulher e
do Grupo LGBTQIA+ em Bibliotecas Públicas do
Estado do Maranhão.

Artigo 10 - Esta Lei dispõe sobre a criação de Espaços temáticos
de exposição literária para a Mulher e para o público LGBTQIA+ em
bibliotecas públicas do Estado do Maranhão.

Artigo 2° - Ficam criados os Espaços temáticos descritos no
artigo anterior em bibliotecas públicas do Estado do Maranhão.

Artigo 3º - Os espaços temáticos serão individuais e reunirão
toda a produção literária e acervos bibliográficos existentes nas
bibliotecas sobre cada tema.

Parágrafo Único - A criação desses espaços temáticos não
excluirá que a exposição do acervo bibliográfico e a produção literária
sobre os temas também sejam realizadas nos demais espaços temáticos
destinados a outras áreas do conhecimento.

Artigo 4º Os espaços físicos específicos deverão ser
proporcionais aos demais espaços destinados a outros temas.

Artigo 5º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
Artigo 60 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pará Figueiredo
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei visa proporcionar à mulher e ao
público LGBTOIA+ um acesso rápido ás diversas informações contidas
nos livros, revistas e demais produções literárias sobre os temas
MULHER e LGBTOIA + nas bibliotecas públicas do Estado do
Maranhão.

Os espaços ora nominados, reunirão todas as produções
literárias sobre os temas MULHER e LGBTOIA + que compõem o
acervo bibliográfico da biblioteca e o aos que venha adquirir, fazendo
com que em um único espaço físico tenham, ambos os públicos, todas
as obras que versam sobre os temas e que são do seu interesse.

No mesmo sentido em que diversos temas são catalogados e
individualizados nas bibliotecas e livrarias para melhor visualização e
acesso, temos que os temas por sua relevância devem também ter o
mesmo espaço para que haja um acesso mais rápido e completo aos
diversos assuntos de interesse da mulher e do público LGBTOIA +.

Ainda em comento, a destinação desses espaços servirá também
para uma maior disseminação do conhecimento para ambos os públicos,
principalmente sobre seus direitos, sua participação na sociedade, no
trabalho, na política, enfim em todas as suas atividades, constituindo-
se em um atrativo e incentivo ao hábito da leitura e a aquisição de
conhecimento.

O espaço a ser destinado deverá ser proporcional aos demais
espaços existentes nas bibliotecas e livrarias, obedecendo evidentemente
ao quantitativo de produções literárias sobre o tema que devem ser
agrupados no em seus respectivos espaços temáticos, sempre buscando
um amplitude maior de assuntos, diversificado e individualizado.

PROJETO DE LEI Nº 012 / 2020

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DAS
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA
ELÉTRICA DISPONIBILIZAREM MEIO DE
PAGAMENTO NO ATO DA INTERRUPÇÃO DO
SERVIÇO POR INADIMPLEMENTO.

Art. 1º - As equipes das empresas distribuidoras de energia
elétrica que atuem no Estado do Maranhão e realizem interrupções da
prestação de serviço nos imóveis dos consumidores, deverão, no ato
da suspensão, disponibilizar máquinas de cartão de crédito e débito
para que a obrigação possa ser adimplida pelo consumidor durante o
procedimento.

Art. 2º - Essa lei entra em vigor 6 (seis) meses após a data de
sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei ora apresentado a esta Casa objetiva disciplinar
as suspensões de serviços essenciais, tais como a energia elétrica, no
Estado do Maranhão, criando obrigatoriedade de que as equipes que
realizam as interrupções da prestação de serviço nos imóveis dos
consumidores disponibilizem máquinas de cartão de crédito e débito
para que a obrigação possa ser adimplida durante o procedimento.

É cediço que a suspensão do fornecimento de energia elétrica
por inadimplemento é realizada de acordo com as diretrizes estabelecidas
pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, dispostas nos
artigos 172 e 173 da Resolução nº 414 e que a partir de uma conta em
atraso já é possível ter a energia cortada pelas empresas. Porém, antes
da suspensão, é enviado um reaviso de débito informando a conta
vencida e o prazo da interrupção. Essa notificação pode ser enviada na
fatura do cliente, no campo “notificação de reaviso de vencimento” ou
“mensagem” e, ainda, por meio de um comunicado avulso, mas nem
sempre os consumidores estão atentos a esses campos, negligenciando
as informações.

No passado, havia o entendimento de que o fornecimento dos
serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, não poderiam ser
interrompidos em razão de inadimplemento, mas a legalidade e
legitimidade da suspensão realizada nesse caso já é reconhecida pela
jurisprudência dos Tribunais brasileiros, desde que observadas algumas
restrições, tais como: a) o corte do serviço deverá respeitar o princípio
da não surpresa, devendo existir prévia comunicação, por escrito,
visando dar a oportunidade de o consumidor pagar seu débito (Resp.
AgRg no AREsp 412822 / RJ; REsp 1270339 / SC); e, ainda, b) quando
a interrupção da prestação de serviços públicos por inadimplência do
usuário for violar o direito à vida, à saúde e a dignidade humana. O
Superior Tribunal de Justiça – STJ interpreta a legislação de modo que
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a ponderação entre princípios é evidente, atribuindo ao sistema
constitucional brasileiro (art. 170, caput, da CF), que determina que a
ordem econômica tenha por fim assegurar a todos uma existência digna
– e, nessas situações, a propriedade privada e a livre iniciativa são
apenas meios cuja finalidade é prover a dignidade da pessoa humana –
valor inferior à vida, saúde e dignidade humana (REsp 1101937 / RS;
AgRg no REsp 1201283 / RJ; AgRg no REsp 1162946 / MG; REsp
853392/RS).

Em assim sendo, para que seja dada a oportunidade ao
consumidor de sanar o débito que, por qualquer razão, ainda não foi
adimplido, uma opção factível para que se evitem transtornos tanto às
famílias quanto às distribuidoras de energia elétrica, é que as equipes
que realizem a suspensão dos serviços nos imóveis disponibilizem
máquinas de cartão de crédito e débito para que, durante o
procedimento, o débito seja quitado.

Ante o exposto e considerando que compete aos Estados,
concorrentemente com a União, legislar sobre produção e consumo
(art. 24, V, da Constituição Federal e art. 12, II, e, da Constituição
Estadual), que a obrigação do Estado em promover a defesa do
consumidor é verdadeiro direito fundamental deste (art. 5º, XXXII, da
Constituição Federal) e que a defesa do consumidor é um dos pilares
da ordem econômica brasileira (art. 170, V, da Constituição Federal)
conto com o apoio dos nobríssimos Pares para a aprovação dessa
relevante proposição.

PROJETO DE LEI N.º 013/2020

Dispõe sobre o piso salarial do Farmacêutico no
âmbito do Estado do Maranhão e dá outras
Providências.

Art.1 ° - O piso salarial do Farmacêutico no âmbito do Estado
do Maranhão é de:

I- R$ 1.600,00 (Mil e Seiscentos Reais) mensais, para jornada
de até quatro horas diárias ou vinte horas semanais;

II - R$ 2.600,00 (Dois Mil e Seiscentos Reais) mensais, para j
ornada de até seis horas diárias ou trinta horas semanais;

III - R$ 3.200,00 (Três Mil e Duzentos Reais) mensais, para
jornada de até oito horas diárias ou quarenta horas semanais.

Parágrafo primeiro: Para o Farmacêutico Responsável Técnico
o salário-base será acrescido do adicional de Responsabilidade Técnica
(RT) no valor correspondente a 20% do piso.

Parágrafo segundo: O Farmacêutico Substituto e o Farmacêutico
Ferista receberão o mesmo salário-base do Farmacêutico Responsável
Técnico.

Art.2° - O reajusto do piso salarial de que trata esta lei é anual,
sempre no dia primeiro de janeiro do ano subsequente, pela variação
acumulada do Índice Nacional de Preço ao Consumidor.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO

PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 03 DE FEVEREIRO DE
2020. Ciro Neto – Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A legislação trabalhista brasileira determina uma série de
garantias da remuneração devida aos trabalhadores. Maurício Gondinho
Delgado (2019) em “Curso de Direito do Trabalho”, relaciona entre as
garantias, o salário profissional, que está inserido nas proteções jurídicas
do valor do salário, denominado de “patamar salarial mínimo
imperativo”, podendo ser universal, para todo o mercado, ou especial,
relativo a determinadas profissões ou categorias profissionais especiais.
Essa proteção, na Constituição Federal (1988), está prevista nos
seguintes termos:

Art. 7° - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
V - Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade
do trabalho;

O piso salarial é conhecido em nossa legislação ordinária como
salário mínimo profissional, que, ainda segundo Delgado (2019) é fixado
por lei, sendo deferido ao profissional cujo ofício seja regulamentado
também por diploma legal. São exemplos expressivos de salário mínimo
profissional os estipulados para médicos (Lei n” 3.999, de 1961; OJ53,
SDIITST) e para engenheiros (Lei n? 4.950-A, de 1966; OJ 30,
SDIITST), além de outros profissionais que tenham diploma legal
regulamentador específico.

Hoje, profissionais de várias atividades, especialmente as
relacionadas a saúde, além de uma carga horária elevada, acumulam
mais de um emprego com o intuito de conseguir uma remuneração
digna. Mesmo assim, em muitos casos esse objetivo não é alcançado. A
jornada de trabalho desgastante, associada ao estresse pelos
deslocamentos entre os diversos locais de prestação dos serviços,
compromete irremediavelmente tanto a saúde do profissional quanto a
qualidade do atendimento ao paciente. Isso acaba prejudicando a
totalidade da população que, a cada dia, tem seu sofrimento aumentado
com a deterioração do sistema de saúde do país.

Portanto, entendemos que a fixação do piso salarial por lei
toma-se crucial para o bom desempenho de determinadas atividades,
na medida em que dará melhores condições de trabalho aos profissionais
que, percebendo uma remuneração condizente com suas
responsabilidades, poderão exercer o ofício em apenas um
estabelecimento.

A presente medida se justifica também como fator, de
valorização do profissional que, após anos e anos de estudo, de
graduação, especialização, e que constantemente ainda precisa atualizar-
se para atender bem os pacientes.

Estudos e informações coletadas, através dos profissionais de
farmácia e do Conselho Regional de Farmácia do Maranhão, nos levam
à conclusão de que, o mais próximo do ideal de remuneração desses
trabalhadores, seria um piso salarial correspondente a carga horária
diária/semanal de 4 (quatro) horas diárias = 20 (vinte) horas semanais
no valor de R$ 1.60000,00 (mil e seiscentos reais); 6 (seis) horas
diárias = 30 (trinta) horas semanais no valor de R$ 2.600,00 (dois mil
e seiscentos reais) e 8 (oito) horas diárias = 40 (quarenta) horas semanais
no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Ansiamos com essa iniciativa, como já referido anteriormente,
além de valorizar os profissionais, como também contribuir para a
melhoria de seu desempenho, principalmente no que se relaciona com
o atendimento à população.

Diante do exposto, Senhores Deputados e Senhoras Deputadas,
submeto este Projeto de Lei, aguardando o apoio de Vossas Excelências
para aprovação desta matéria legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 03 DE FEVEREIRO DE
2020. Ciro Neto – Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA  Nº 001 / 2020

Concede a Medalha do Mérito Legislativo João
do Vale a Rádio Marconi FM 101,9 MHz, CNPJ
23.423.411/0001-95.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo João
do Vale à Rádio Marconi FM – 101,9 MHz, CNPJ: 23.423.411/0001-
95.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data da
sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de
dezembro de 2019. - Pastor Cavalcante - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Rádio Marconi FM foi fundada em junho de 1989 pelos
sócios Marconi Caldas, Raimundo Pimentel Filho e Dogival Gerônino
da Silva. De lá até hoje são 30 (trinta) anos de muita dedicação para que
o povo de Açailândia tivesse todas as informações possíveis sobre os
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acontecimentos jornalísticos do momento, além, é claro, de fazer muito
sucessos com os programas musicais, dando primazia para os
lançamentos musicais, mas sem esquecer os sucessos do passado.

Após muitos anos, houve uma ruptura no quadro societário e
o filho de Raimundo Pimentel, Marconi Mendes Pimentel e a filha de
Marconi Caldas, Dra. Aleksandra Caldas assumiram a sociedade e
transformaram a emissora numa grande empresa, tanto física quanto
comercialmente. O empreendimento, hoje sob a direção do jornalista
Jorge Quadros, cresce cada vez mais diariamente.

Com o advento das redes sociais, a Rádio Marconi FM não
apenas reproduz som, através do seu transmissor físico, mas está em
todas as redes sociais, além de transmitir imagem ao vivo, diretamente
do estúdio, pelo site www.marconifm.com.br e pelo aplicativo Marconi
FM 101,9 (que pode ser baixado gratuitamente pelo google playstore),
alcançando grande parte da região Tocantina.

Considerando a amplitude e alcance da rádio, o seu papel de
informar e entreter de maneira responsável e comprometida com a
verdade e os mais elevados princípio éticos, solicitamos aos nobres
pares a aprovação dessa matéria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de
dezembro de 2019. - Pastor Cavalcante - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 002 / 2020

Concede o Título de Cidadão Maranhense a
Heraldo Elias Nogueira Nunes, o Professor
Heraldo Moreira.

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense a
Heraldo Elias Nogueira Nunes, natural do Rio de Janeiro/RJ.

 Art. 2º Este Projeto de Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 11 de dezembro de 2019. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão
dispõe, em seu artigo 139, “h”, Título de Cidadão Maranhense,
concedido a pessoas que tenham prestado relevantes serviços nas áreas
cultural, científica, religiosa, esportiva, política ou de assistência social
e desenvolvimento econômico, comprovados mediante currículo, que
residam no Maranhão há no mínimo dez anos.

Heraldo Elias Nogueira Nunes, natural do Rio de Janeiro/RJ,
possui graduação em Comunicação Social – Radialismo, pela
Universidade Federal do Maranhão, nos anos de 1982-1983. Graduou-
se em Direito, pela Universidade Gama Filho, nos anos de 1984-1988.
Especializou-se em Direito Processual Civil, pela Universidade
Tiradentes, nos anos de 1994-1995.  Possui mestrado profissional em
Gestão de Programas e Serviços de Saúde, pela Universidade Ceuma,
nos anos de 2014-2016.

Atualmente, é assessor das Diretorias de Relacionamento/
Operações do Grupo Educacional CEUMA, Diretor Acadêmico do
Instituto Mérito Ltda, Diretor Administrativo-Financeiro de Moreira,
Teixeira & Serra Advogados Associados, Docente do Curso de Direito
da Universidade Ceuma e Radialista Esportivo.

Como se observa, a trajetória de Heraldo Moreira, como é
popularmente conhecido, o faz merecedor do Título de Cidadão
Maranhense em razão da sua grandiosa contribuição para a educação
do Estado do Maranhão.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 003 /2020

Concede o Título de Cidadão Maranhense a João
Vicente Fontella Goulart

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense a João
Vicente Fontella Goulart, natural do Rio de Janeiro-RJ.

 Art. 2º Este Projeto de Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 24 de janeiro de 2020. - DUARTE JUNIOR -
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão
dispõe, em seu artigo 138, “h”, Título de Cidadão Maranhense,
concedido a pessoas que tenham prestado relevantes serviços nas áreas
cultural, científica, religiosa, esportiva, política ou de assistência social
e desenvolvimento econômico, comprovados mediante currículo.

Filho do ex-presidente da República João Goulart e de
Dona Maria Thereza, viveu sua infância e adolescência do exílio
no Uruguai ao lado dos pais.

Passou também pela Argentina e Inglaterra, até voltar ao Brasil
em 1979, quando teve início a reabertura política. Naquele ano,
participou da fundação do PDT (Partido Democrático Brasileiro),
partido liderado pelo tio Leonel Brizola.

Em 1980, Goulart Filho formou-se em filosofia pela PUC do
Rio Grande do Sul. Atualmente é escritor e presidente do Instituto
João Goulart, criado em dezembro de 2004 para homenagear a história
política de seu pai.

Exerceu ao longo da vida um mandato de deputado
na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em 1982, eleito
pelo PDT.

Foi lançado pelo Partido Pátria Livre (PPL) como candidato à
presidência do Brasil para as eleições de 2018, sendo Léo da Silva
Alves candidato à vice-presidência. Sua campanha teve como proposta
a retomada das reformas trabalhistas e sociais que, segundo o candidato,
“vinham sendo desenvolvidas e o processo foi interrompido com
o golpe militar de 1964”. 

Tem as seguintes obras publicadas: Jango e eu: Memórias de
um exílio sem volta - 2016, pela editora Civilização Brasileira, finalista
do Prêmio Jabuti, e Entre Anjos e Demônios/poemas do exílio - 2018,
pela editora Recanto das Letras.

Como se observa, a trajetória de luta pela defesa da democracia
no Brasil o faz merecedor do Título de Cidadão Maranhense.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 004 / 2020

Concede a Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman a Lourival de Jesus Serejo Sousa.

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman a Lourival de Jesus Serejo Sousa.

 Art. 2º Este Projeto de Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 18 de dezembro de 2019. – DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão
dispõe, em seu artigo 139, “a”, que a Medalha Manuel Beckman será
concedida aos cidadãos que contribuíram para o desenvolvimento do
Maranhão ou do Brasil, pelos seus méritos especiais ou, ainda, aos
que proporcionarem algum feito considerado notório e forem
considerados merecedores do recebimento da comenda.

O desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa nasceu na
cidade de Viana, Maranhão. Filho de Nozor Lauro Lopes de Sousa e
Isabel Serejo Sousa. Formou-se em Direito, em 1976, especializando-
se em Direito Público, pela Faculdade de Direito do Ceará, em 1980 e,
posteriormente, em Direito Processual Civil pela Universidade Federal
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de Pernambuco, em convênio com a Escola Superior da Magistratura
do Maranhão. Atualmente, é desembargador do Tribunal de Justiça do
Maranhão.

Antes de ingressar na magistratura, Lourival Serejo foi advogado
e Promotor de Justiça. Na magistratura já exerceu as seguintes
atividades: Diretor da Escola Superior da Magistratura do Estado do
Maranhão, Juiz Auditor da Justiça Militar, membro do Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão e Ouvidor do Tribunal de Justiça do
Maranhão.

Lourival Serejo ocupa a cadeira nº 35 da Academia Maranhense
de Letras. É também membro fundador da Academia Maranhense de
Letras Jurídicas, da Academia Imperatrizense de Letras e da Academia
Vianense de Letras.

Obras publicadas: O presépio queimado, Rua do porto, O
baile de São Gonçalo, Do alto da Matriz, Na casa de Antônio Lobo, Da
aldeia de Maracu à Vila de Viana, Entre Viana e Viena e Pescador de
memórias.

Na área jurídica, Lourival Serejo tem vários trabalhos publicados
nas principais revistas do país e os seguintes livros de sua autoria:
Contribuições ao estudo do Direito; Direito Constitucional da Família;
Provas ilícitas no direito de família; A família partida ao meio; Formação
do Juiz: anotações de uma experiência; Comentários ao Código de
Ética da Magistratura Nacional e Os Novos Diálogos do Direito de
Família.

Em 18 de dezembro de 2019, foi eleito presidente do Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão para o biênio 2020-2022.

Como se observa, a trajetória de Lourival Serejo o faz merecedor
da Medalha do Mérito Legislativo por contribuir de forma significativa
para o desenvolvimento do Maranhão por meio de seu trabalho.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº  005 /2020

Concede o Título de Cidadã Maranhense a Ministra
do Superior Tribunal de Justiça, Senhora FÁTIMA
NANCY ANDRIGHI.

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadã Maranhense a
Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Senhora FÁTIMA NANCY
ANDRIGHI, natural de Soledade-RS.

Art. 2º - Este Projeto de Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 30 de janeiro de 2020.
- DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Fátima Nancy Andrighi, 67 anos, gaúcho, filha de Vivaldino
Anthério Andrighi e Anari Ferri Andrighi, nasceu em Soledade-RS, em
27/10/1952. No ano de 1975, graduou-se em Direito e concluiu três
pós-graduações: 1) lato sensu pela Universidade do Vale dos Sinos-
RS, em 1976; 2) Especialização de Professores pelo Centro Unificado
de Brasília-CEUB, com apresentação de tese, em 1983 e Direito Privado
pela Universidade Católica de Brasília, em 1999. Em 2008 concluiu o
mestrado em Mediação (Master Latinoamericano Europeo em
Mediación) pelo Insituto Universitaire Kurt Bosch na Suiça e
doutorando em Direito Civil pela Universidade de Buenos Aires.

Exerceu a função de datilógrafa da 7ª Vara Cível e Comércio da
Comarca de Porto Alegre-TJRS de 1970 a 1974. Foi nomeada no TRE
do Rio Grande do Sul, através de concurso, em 1974. No período de
1975 a 1976 foi cedida para Defensoria Pública do Estado do Rio
Grande do Sul na Comarca de Viamão.

Ingressou na magistratura em 1976 como Juiza de Direito no
Tribunal de Justiça no Estado do Rio Grande do Sul e em 1980, Juiza
de Direito no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Em
1992 assumiu como Desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios.

Assumiu, também, os seguintes cargos: Coordenadora da
Implantação e Funcionamento dos Juizados  Especiais Cíveis e
Criminais no Distrito Federal; Secretária da Comissão de Reforma do

Código de Processo Civil; Secretária da Escola Nacional da
Magistratura; Diretora da Escola da Magistratura  do Distrito Federal;
Coordenadora dos trabalhos de Reforma do Código de Processo Civil
de Moçambique, África, Presidente da 3ª Turma do STJ; Presidente da
2ª Seção do STJ, Ministra Substituta do TSE; Corregedora-Geral do
TSE, Presidente da Comissão de Regimento Interno; Vice-Diretora da
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Sálvio
de Figueiredo Teixeira-ENFAM; Membro da 3ª Turma e da 2ª Seção;
Membro da Corte Especial; Membro do Conselho de Administração;
Presidente da Comissão de Jurisprudência; Diretora da Revista do
STJ; Corregedora Nacional de Justiça.

Participou das seguintes publicações: a) Livros: 1) Juizados
Especiais Cíveis e Criminais, elaborado com o Desembargador Sidnei
Beneti pela Editora Del Rey; 2) O Juiz na Audiência, elaborado com o
Desembargador Sidnei Beneti, pela Editora Revista dos Tribunais e 3)
Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal – Guia
Prático, coordenadora da obra. b) Obras: 1) Colaboradora na obra O
Judiciário e a Constituição, coordenada pelo Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira; 2) Colaboradora na obra Constituição Federal de
1988 – Dez Anos, coordenada pelo Juiz Antonio Carlos Mathias Coltro;
3) Colaboradora na obra O Juiz, Seleção e Formação do Magistrado
no Mundo Contemporâneo, do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira.

Já recebeu várias homenagens, tais como: Medalha da Ordem
do Mérito Judiciário do Trabalho, grau Comendador; Medalha da
Ordem do Mérito Militar, concedida pelo Conselho do Mérito Militar,
representado pelo Ministro do Exército; Medalha Joaquim José da
Silva Xavier, concedida pela Polícia Militar do Distrito Federal;
Medalha do Mérito Judiciário Antonio Rodrigues Velloso, outorgada
pelo Poder Judiciário do Estado do Maranhão; Medalha do Mérito
Judiciário Desembargador Joaquim Nunes Machado, grau Classe Ouro,
outorgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco; Medalha
Tiradentes, outorgada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro.

Atualmente exerce a função de Ministra do Superior Tribunal
de Justiça e Membro da Corte Especial, Membro da Corte Especial;
Membro do Conselho de Administração, Membro da 2ª Sessão;
Membro da 3ª Turma.
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.02.2020
EM: 05.02.2020

REQUERIMENTO Nº 007 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, III, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa

Excelência, que após aprovação do Plenário, seja submetido ao regime
de tramitação de Urgência, para discussão e votação em Sessão
Extraordinária, a realizar-se logo após a presente Sessão, o seguinte
Projeto de Resolução Legislativa nº 145/2019, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “João do Vale” à Maria de Jesus Assis Marques,
a Dona Cotinha. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 19 de dezembro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.02.2020
EM: 05.02.2020

REQUERIMENTO Nº 008 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 163, IV do Regimento Interno
desta Casa, requeiro a Vossa Excelência, que seja submetido à deliberação
do Plenário, a realização de uma Sessão Solene em homenagem aos
21 (vinte e um) formandos maranhenses do RenovaBR 2019.

São eles: Karen Barros, São Luís; Júlio Reis, São Luís; Isabelle
Passinho, São Luís; Bruna Ramalho, Pinheiro; Dayana Moura, Caxias;
Felipe Mussalém, São Luís; Luan Pytter, São Luís; Ismitiany Rezende,
Arame; Felipe Gonçalves, Gonçalves Dias; Brandão Neto, São Luís;
Mariana Carvalho, Imperatriz; Rafael Sombra, São Luís; Rarielle
Rodrigues, Pio XII; Saul Silva, São Luís; Willyan Róbson; Genilson
Nogueira, São Luís; Lucyan Rezende, Dom Pedro; Ludmila Ribeiro,
Colinas; Wesley Sousa, São Luís; Ronaldo Serra, São Luís; e Rômulo
Candeira, São Luís.

O programa foi criado no dia 6 de outubro de 2017. Sua primeira
turma contou com 4.000 (quatro mil) inscritos e 133 (cento e trinta e
três) selecionados. O RenovaBR é a maior escola de democracia do
Brasil. Seleciona pessoas comuns dispostas a se qualificar e formar
novas lideranças preparadas para renovar.

Estão presentes em todas as regiões do país e já tiveram mais
de 35.000 (trinte e cinco mil) pessoas interessadas em participar da
escola. Busca representatividade e inclusão: tem 31% (trinta e um por
cento) de alunas mulheres e 60 (sessenta) pessoas com deficiência.

Os líderes RenovaBR passam por mais de 220 (duzentas e
vinte) horas de formação presencial e online, com a participação de 60
(sessenta) professores. São pilares da formação: ética e liderança, temas
do Brasil, dinâmica institucional e comunicação política.

O requerimento justifica-se em razão do RenovaBR está
preparando essa nova geração de líderes para enfrentar e vencer as
velhas práticas políticas, tendo em vista que o movimento é composto
de pessoas que conhecem de perto nossos problemas e tem disposição
e capacidade para enfrentá-los. Pessoas de diversos partidos, com
diferentes ideias, mas que têm em comum a crença de que política é
lugar de honestidade, diálogo e dedicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 11 de dezembro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.02.2020
EM: 05.02.2020

REQUERIMENTO Nº 009 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 163, IV do Regimento Interno
desta Casa, requeiro a Vossa Excelência, que seja submetido à deliberação
do Plenário, a realização de uma Sessão Solene em homenagem à
equipe multiprofissional do Hospital Carlos Macieira que
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realizou o sonho do paciente Marcos Antônio Santana Miranda
da Silva de conhecer o mar pela primeira vez.

Marcos Antônio Santana Miranda da Silva, de 29 (vinte e
nove) anos, natural de Santa Inês/MA, paciente do Hospital Dr. Carlos
Macieira (HCM), foi levado pela equipe médica liderada pelo médico
Fernando Amorim Ramos Filho para realizar o sonho de ver o mar,
com direito a água de coco, sorvete e o pôr-do-sol de São Luís.

Marcos Antônio deu entrada no HCM no dia 3 de janeiro, com
quadro de sepse e na investigação médica constatou-se uma neoplasia
de intestino já em estado avançado. Foi montada uma força tarefa com
equipe multiprofissional composta por médico, enfermeiro, técnico de
enfermagem e psicóloga. Além disso, foi preciso uma autorização do
hospital e a presença de um familiar.

De acordo com matéria do Jornal Pequeno1, Marcos não conteve
as lágrimas assim que a maca onde ele estava foi tirada da ambulância.
Ele pôde ouvir o mar e sentir a brisa marítima. “Eu estou muito feliz!
É uma oportunidade única essa que estou tendo. Agora sim posso
dizer que realizei o meu sonho”, disse emocionado.

Tal atitude é digna de homenagem desta Casa Legislativa em
razão da sua essência valorativa e honrosa como sólido gesto de amor,
solidariedade e empatia.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 14 de janeiro de 2020. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.02.2020
EM: 05.02.2020

REQUERIMENTO Nº 010 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 163, IV do Regimento Interno
desta Casa, requeiro a Vossa Excelência, que seja submetido à deliberação
do Plenário, a realização de uma Sessão Solene em homenagem ao
Dia Mundial do Consumidor no dia 13 de março de 2020.

O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor foi comemorado,
pela primeira vez, em 15 de março de 1983. Essa data foi escolhida em
razão do famoso discurso feito, em 15 de março de 1962, pelo então
presidente dos EUA, John Kennedy. Em seu discurso, Kennedy
salientou que todo consumidor tem direito, essencialmente, à segurança,
à informação, à escolha e de ser ouvido. Isto provocou debates em
vários países e estudos sobre a matéria, sendo, por isso, considerado
um marco na defesa dos direitos dos consumidores.

No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor foi instituído
em 11 de setembro de 1990, com a Lei nº 8.078, mas entrou em vigor
apenas em 11 de março de 1991. Sua necessidade nasceu da luta do
movimento de defesa do consumidor no País, que começou com a
vigência da Lei Delegada nº 4, de 1962, e se fortaleceu em 1976, com a
criação do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor de
São Paulo.

Um dos maiores avanços do CDC é o do reconhecimento da
vulnerabilidade de todo o consumidor no mercado de consumo que em
concurso com outros princípios, como da igualdade, liberdade, boa-fé
objetiva, repressão eficiente dos abusos, visa atender as necessidades
dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a
proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade
de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo.

Portanto, o presente requerimento justifica-se em razão do
Código de Defesa do Consumidor, uma das leis mais avançadas do
mundo, ter nascido do anseio de toda a sociedade, representada no
movimento consumerista, merecendo esta honrosa homenagem do
Parlamento Estadual Maranhense.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 26 de dezembro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.02.2020
EM: 05.02.2020

REQUERIMENTO Nº 011 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 163, IV do Regimento Interno
desta Casa, requeiro a Vossa Excelência, que seja submetido à deliberação
do Plenário, a realização de uma Sessão Solene em homenagem ao
Programa Sorrir no dia 02 de março de 2020.

O Governo do Maranhão inaugurou, no dia 28/02/2019, a
Unidade de Especialidades Odontológicas do Maranhão – Sorrir, para
atender os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado e
ampliar o acesso ao tratamento odontológico gratuito aos pacientes de
todas as idades. Um dos serviços oferecidos na unidade é de próteses
dentárias. Inicialmente, serão produzidas 120 próteses totais ou
unitárias, com a possibilidade de chegar até 200 por mês.

Entre as ações de reabilitação, o Sorrir conta com procedimentos
mais complexos. É o caso da instalação clínica de próteses dentárias.
Os atendimentos dos pacientes serão regulados através das equipes de
saúde bucal das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Na prática,
inicialmente, o paciente terá atendimento na UBS, avaliado e, caso
necessário, encaminhado para o Sorrir.

O Sorrir funciona com 17 consultórios odontológicos. O
atendimento será de urgência, referenciado e espontâneo. A capacidade
inicial é de 48 mil atendimentos anuais em diversas especialidades.

Portanto, o presente requerimento justifica-se em razão da
grande relevância que a Unidade de Especialidades Odontológicas do
Maranhão – Sorrir está prestando para a sociedade maranhense,
merecendo esta honrosa homenagem da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 19 de dezembro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.02.2020
EM: 05.02.2020

REQUERIMENTO Nº 012 /2020

Senhor Presidente,

 Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta
Assembleia (Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência
o Projeto de Lei nº 576/2019 que considera de utilidade pública a obra
social Nossa Senhora da Glória – Fazenda Esperança.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 03 de dezembro de 2019. -
PROFESSOR MARCO AURÉLIO -  Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.02.2020
EM: 05.02.2020

REQUERIMENTO Nº 013 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa (Art.
163, inciso VIII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações à Associação
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Comercial do Maranhão pela posse da Nova Diretoria e Comissão
Fiscal Triênio 2020 – 2022, na pessoa do seu Presidente, o Sr. Cristiano
Barroso Fernandes

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 04 de fevereiro de 2020. – ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.02.2020
EM: 05.02.2020

REQUERIMENTO Nº 014 / 2020

Senhor Presidente

Na forma regimental requeremos a V. Exa. que, depois de ouvido
o Plenário, seja realizada uma sessão solene no dia 17 de março do ano
em curso, em comemoração à Campanha da Fraternidade de 2020, cujo
tema é “Fraternidade e vida: dom e compromisso”. E o lema: “Viu,
sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 1033-34).

É interessante ressaltar, que o referido evento trata,
principalmente, da construção da fraternidade entre os seres humanos.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 04 de fevereiro de 2020.- HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher - JOSE
INACIO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.02.2020
EM: 05.02.2020

REQUERIMENTO N.º 015/2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.158 do Regimento Interno,
requeiro a V. Exma. que seja encaminhado nota de Pesar, pelo falecimento
no dia 13 de janeiro, do Presidente do Partido dos Trabalhadores de
Itapecuru e ex-vereador Josivaldo Rodrigues da costa, conhecido como
Jr do PT.

Quero externar nossos sentimentos, e nossa solidariedade à
família, aos amigos, aos dirigentes e militantes do PT.

Neste momento de dor, este poder legislativo reconhece a
importância da sua luta na defesa da classe trabalhadora. Defensor
incansável da cultura, que deixa um legado inominável na difusão e
preservação do movimento cultural do seu município.

Transmita-se o teor desta à família enlutada, aos amigos, Câmara
Municipal de Itapecuru e ao Diretório Municipal e Estadual do PT -
MA pela grande perda.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 15 de janeiro de 2020. Deputado Zé Inácio – Deputado Estadual-
PT

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.02.2020
EM: 05.02.2020

REQUERIMENTO N.º 016/2020

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após ouvido o Plenário, seja agendada
uma Sessão Solene, para o dia 13 de fevereiro do corrente, às 11 horas,
em homenagem aos 40 anos do Partido dos Trabalhadores - PT.

O Partido dos Trabalhadores celebra em 2020 quatro décadas

de existência e luta em defesa da Democracia e do Povo Brasileiro. Por
13 anos esteve à frente da presidência da República e implementou
programas sociais que garantiram a melhora na condição de vida de
milhões de brasileiros.

Considerando o legado do maior partido de esquerda da América
Latina, instrumento de lutas do povo, da classe trabalhadora brasileira
e do Estado Democrático, que solicito sessão solene para homenagear
os 40 anos do Partido dos Trabalhadores - PT.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 04 de fevereiro de 2020. Deputado ZÉ INÁCIO – Deputado
Estadual-PT

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.02.2020
EM: 05.02.2020

REQUERIMENTO N.º 017/2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.158 do Regimento Interno,
requeiro a V. Exma. que seja encaminhado nota de Pesar, falecimento de
Dom Enemésio Ângelo Lazzaris, Bispo de Balsas-MA, na noite
deste domingo, 2 de fevereiro, na cidade de Araguaína-TO.

Dom Enemésio Ângelo Lazzaris nasceu em 19 de dezembro de
1948, em Siderópolis-SC. Era religioso da Congregação da Pequena
Obra da Divina Providência, também conhecida como Filhos da Divina
Providência ou simplesmente Orionitas. Foi nomeado bispo de Balsas
em 2008. Como bispo, Dom Enemézio foi eleito, em junho de 2011,
membro da Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço da Caridade,
da Justiça e da Paz (2011 - abril 2015); fez parte ‘do Grupo de Trabalho
de combate ao Trabalho Escravo (2012-2016); foi presidente da
Comissão Pastoral da Terra (2012-2018) e o primeiro presidente da
Comissão Episcopal Pastoral Especial para o Enfrentamento ao Tráfico
Humano (2017-2019).

Dom Enemésio Ângelo l.azzarls foi aguerrido lutador na defesa
da justiça social e os direitos humanos. Sua morte deixa uma lacuna,
sobretudo em seus amigos ligados à luta dos movimentos sociais.
Solidarizo-me com seus familiares, amigos e Igreja Católica.

Transmita-se o teor desta à família enlutada, aos amigos, a
Diocese de Balsas, a CNBB e a CPT pela grande perda.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 03 de fevereiro de 2020. Deputado ZÉ INÁCIO – Deputado
Estadual-PT

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.02.2020
EM: 05.02.2020

REQUERIMENTO Nº 018 /2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão solicite informações das empresas
que prestam serviços do transporte público aquaviário junto aos órgãos
competentes, a respeito da colisão entre duas embarcações, na manhã
do dia 04 de fevereiro de 2020.

Na manhã desta terça-feira, os passageiros que faziam travessia
entre a Ponta da Espera e o Cujupe, foram surpreendidos com a colisão
de duas embarcações, causando pânico e tumulto em todos que ali
estavam.

Desta forma, solicito informações da Agência Estadual de
Mobilidade Urbana e Serviços Públicos – MOB, Capitania dos Portos,
EMAP, Ministério Público e entre outros órgãos competentes.
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Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel

Beckman”. São Luís, 04 de fevereiro de 2020 – Dra. Thaíza Hortegal -
Deputada Estadual.

São Luís (MA), 04 de fevereiro de 2020. - Dra. Thaíza Hortegal
- Deputada Estadual – PP

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.02.2020
EM: 05.02.2020

REQUERIMENTO N.º 019/2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvido o Plenário, seja realizada uma Sessão Solene no dia 11 de março
de 2020, para a entrega da Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” à Senhora SILVIA CRISTINA COSTA LEITE (Resolução
Legislativa n.º 994/2019) e após a solenidade será realizada o ato de
lançamento da FRENTE PARLAMENTAR DE COMBATE E
ERRADICAÇÀO DO FEMINICÍDIO.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 05 de fevereiro de
2020. Daniella Tema – Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.02.2020
EM: 05.02.2020

REQUERIMENTO N.º 020/2020

Senhor Presidente:

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado
em Regime de Urgência o Projeto de Lei Ordinária n.º 012/2020,
proposto por mim nesta manhã do dia de 05 de fevereiro de 2020,
ainda sem numeração, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas
distribuidoras de energia elétrica disponibilizarem meio de pagamento
no ato da interrupção do serviço por inadimplemento.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, em 05 de fevereiro de 2020. Drt. Yglésio –
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.02.2020
EM: 05.02.2020

INDICAÇAO Nº 001 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Es-tado, Dr. FLÁVIO DINO, que determine
ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Se-gurança JEFERSON MILER
PORTELA E SILVA, que disponibilize 01 (uma) VIATURA, para o
Município de VITÓRIA DO MEARIM - MA, no intuito de melhorar
a seguran-ça no referido município.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, em 27 de janeiro de 2020. – RICARDO RIOS – Deputado
Estadual

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

INDICAÇAO Nº 002 / 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 Secretário de Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano (SECID), Senhor Rubens Pereira Júnior;
solicitando a construção de 01 (um) poço artesiano no Povoado Canto
do Meio, localizado no Município de Itapecuru Mirim-MA.

A solicitação acima tem a finalidade de atender às necessidades
de moradores do povoado, além de contribuir para melhorias nas
condições de vida e saúde dos seus habitantes.

Mediante o exposto e certo de contar com vossos apoios para
a concretização desta importante demanda, solicitamos o atendimento
ao nosso pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 20 DE DEZEMBRO DE
2019. WENDELL LAGES – Deputado Estadual

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

INDICAÇAO Nº 003 / 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 Secretário de Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano (SECID), Senhor Rubens Pereira Júnior;
solicitando a construção de 01 (um) poço artesiano no Povoado Oiteiro
da Br, localizado no Município de Itapecuru Mirim-MA.

A solicitação acima tem a finalidade de atender às necessidades
de moradores do povoado, além de contribuir para melhorias nas
condições de vida e saúde dos seus habitantes.

Mediante o exposto e certo de contar com vossos apoios para
a concretização desta importante demanda, solicitamos o atendimento
ao nosso pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 20 DE DEZEMBRO DE
2019. WENDELL LAGES – Deputado Estadual

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

INDICAÇAO Nº 004 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício à Excelentíssima Senhora
Secretária de Estado da Mulher, Ana Nazaré Pereira Sílva Macedo
Mendonça, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para
a cidade de Itapecuru Mirim bem como os serviços por ela
disponibilizados, no mês de Março ou Maio do corrente ano, ou ainda
na data mais próxima a ser ajustada.

O atendimento da solicitação irá atender a população do
município, gerando acesso a cidadania e saúde básica da mulher.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 21 DE JANEIRO DE 2020.
– WENDELL LAGES – Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇAO Nº 005 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício à Excelentíssima Senhora
Secretária de Estado da Mulher, Ana Nazaré Pereira Silva Macedo
Mendonça, solicitando que disponibilize o “Ônibus Lilàs” para a
cidade de Itapecuru Mirim bem como os serviços por ela
disponibilizados, no mês de Março ou Maio do corrente ano, ou ainda
na data mais próxima a ser ajustada.

o atendimento da solicitação irá atender a população do
município, gerando acesso a cidadania e saúde básica da mulher.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 21 DE JANEIRO DE 2020.

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

INDICAÇAO Nº 006 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Governador, Flávio Dino de Castro e Costa,
bem como ao Secretário de Saúde, Senhor Carlos Lula, para que
determinem a construção de uma programação de ajuda direta e
emergencial ao município de Imperatriz.

Atualmente a população de Imperatriz vem sofrendo com a
diferença ideológica entre o governo Estadual e Municipal, pois viu
seus repasses diminuírem gradativamente em ações do Governo que
auxiliam os municípios na área da Saúde. Tendo em vista que o município
não consegue arcar com os gastos primários em Saúde, o que acaba se
refletindo na população carente que vem tendo sua dignidade humana
ferida. Portanto a saúde é o melhor local para dar essa atenção especial
na construção de um plano de ajuda, pois só assim, o povo que nada
tem a ver com disputas políticas, poderá ser respeitado plenamente.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 14 de JANEIRO de 2020. – ADRIANO –
Deputado Estadual - PV

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

INDICAÇAO Nº 007 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentissimo Senhor Governador do Estado, Flavio
Dino de Castro e Costa e ao Secretário de Segurança Pública do Estado,
o Sr. Jefferson Portela, a adoção de medidas legais e administrativas
necessárias, no sentido de garantir a segurança pública no municipio de
Maracaçumé com a construção de postos policiais.

Apresento o presente expediente indicatório com a finalidade
de atender a demanda de muitas familias que constantemente sofrem
com a falta de segurança pública em nosso Estado, fato que vem se
agravando principalmente em um dos municípios mais importantes do
Estado, Maracaçumé. Há tempos o aumento da criminalidade vem
assolando os residentes de lá, que sofrem com assaltos e ameaças de
morte orquestradas por facções criminosas que dominam bairros. Desta
forma é preciso que o Poder Público garanta o princípio constitucional
do direito à vida dos seus cidadãos e aumente o número do contingente
de policiamento para aquela localidade, o que virá a contribuir para
uma relevante melhora das condições de vida dos seus habitantes.
Anseio a aprovação do pleito e especial atenção dos órgãos competentes.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 15 de janeiro de 2020. – ADRIANO –
Deputado Estadual

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

INDICAÇAO Nº 008 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao
Prefeito de Bom Jardim, Francisco de Araújo, ao Secretário de
Infraestrutura, Senhor Antonio Sousa e ao Secretário de Esporte e
Lazer, Davi Mota, solicitando reforma total do ginásio O PEDROSÃO
daquele município.

Tal solicitação se fundamenta pois o esporte se destaca e é
muito importante na vida de todos, mas infelizmente o Ginásio O
PEDROSÃO é atualmente o único que atende a todos os desportistas.
Além de ser o único e diferentemente da importância que precisa
carregar, esse local encontra-se interditado atualmente, o que é uma
afronta aos direitos básicos de atenção à saúde, esporte e lazer dos
cidadãos.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 14 de janeiro de 2020. - ADRIANO –
Deputado Estadual

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

INDICAÇAO Nº 009 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Governador, Flávio Dino de Castro e Costa,
bem como ao Secretário de Saúde, Senhor Carlos Lula, para que
determinem aos setores competentes do Executivo Estadual atenção
especial aos serviços especializados de Saúde por todo o Estado.

A população maranhense está morrendo por falta de
atendimento de qualidade, o povo sofre buscando exames de ressonância
magnética, tomografia e outros e morre sem conseguir realizá-los, sem
falar em hospitais que não atendem à demanda. Portanto a saúde é o
melhor local para dar essa atenção especial que o povo tanto carece.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 14 de JANEIRO de 2020. - ADRIANO –
Deputado Estadual

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

INDICAÇAO Nº 010 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Governador, Flávio Dino de Castro e Costa,
bem como ao Secretário de Esportes, Senhor Rogério Cafeteira, para
que promovam destinação de recursos em face de apoio ao Campeonato
Maranhense de Basquete 2020.

As atividades físicas realizadas por pessoas que se submetem
a regulamentos e participam de competições, dá-se o nome de esporte.
A prática de esportes beneficia grandiosamente as pessoas e até mesmo
a sociedade, pois reduz a probabilidade de aparecimento de doenças,
contribui para a formação física e psíquica além de desenvolver e
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melhorar tais formações. Na adolescência, as pessoas são influenciadas
pelo consumismo, problemas psicológicos, hábitos prejudiciais e outros
que também influenciam as demais faixas etárias, gerando conflitos
internos que desviam valores e aprendizagens antes obtidos. É neste
processo que o esporte mostra sua grande contribuição à sociedade.

Cada esporte possui suas particularidades, e o basquete é uma
delas, que cada vez mais vem ganhando espaço devido a sua importância.
O Campeonato Maranhense de Basquete realizado pela Federação
Maranhense de Basquetebol é dividido nas seguintes Categorias:
Campeonato Juvenil - Masc/Fem; Campeonato Infanto - Masc/Fem;
Campeonato Mirim Masc/Fem; Campeonato Cadete Masc/Fem.(l6
anos); Campeonato Infantil Masc/Fem.(14 anos); Campeonato Pré-
mirim Masc/Fem.(l2 anos) Campeonato Adulto FemlMasc. São mais
de 500 atletas que precisam desse apoio

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 14 de JANEIRO de 2020. - ADRIANO –
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 072 / 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 Exmo. Governador do Estado do
Maranhão, o Sr. Flávio Dino e ao Secretário de Estado da Saúde,
o Sr. Carlos Lula, solicitando a entrega de uma ambulância à
Associação de Amigos do Autista do Maranhão – AMA, com a
finalidade de ajudar na assistência às pessoas com autismo, como forma
de garantir apoio à saúde, favorecendo assim, maior acessibilidade
inclusiva e qualidade de vida.

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 073 / 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 Exmo. Governador do Estado do
Maranhão, o Sr. Flávio Dino e ao Secretário de Estado da Saúde,
o Sr. Carlos Lula, solicitando a entrega de uma ambulância ao Hospital
Veterinário da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, com o
objetivo de melhorar a prestação de saúde veterinária no Estado do
Maranhão.

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 074 / 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 à Prefeita de Raposa, a Sra. Talita Laci, solicitando a
concessão de desconto no valor do IPTU a proprietários de imóveis
residenciais e não residenciais que adotem medidas que estimulem a
proteção, preservação e recuperação do meio ambiente, à exemplo do
Programa IPTU Amarelo, instituído através do Decreto nº 30.738/
2018, no município de Salvador/BA, que tem como objetivo incentivar
ações e práticas sustentáveis, que contemplem a adoção de sistema de
geração própria de energia solar fotovoltaica.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 075 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior,
solicitando a concessão de desconto no valor do IPTU a proprietários
de imóveis residenciais e não residenciais que adotem medidas que
estimulem a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente, à
exemplo do Programa IPTU Amarelo, instituído através do Decreto nº
30.738/2018, no município de Salvador/BA, que tem como objetivo
incentivar ações e práticas sustentáveis, que contemplem a adoção de
sistema de geração própria de energia solar fotovoltaica.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 076 / 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 à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Paula Azevedo,
solicitando a concessão de desconto no valor do IPTU a proprietários
de imóveis residenciais e não residenciais que adotem medidas que
estimulem a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente, à
exemplo do Programa IPTU Amarelo, instituído através do Decreto nº
30.738/2018, no município de Salvador/BA, que tem como objetivo
incentivar ações e práticas sustentáveis, que contemplem a adoção de
sistema de geração própria de energia solar fotovoltaica.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 077 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Eudes
Sampaio, solicitando a concessão de desconto no valor do IPTU a
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proprietários de imóveis residenciais e não residenciais que adotem
medidas que estimulem a proteção, preservação e recuperação do meio
ambiente, à exemplo do Programa IPTU Amarelo, instituído através
do Decreto nº 30.738/2018, no município de Salvador/BA, que tem
como objetivo incentivar ações e práticas sustentáveis, que contemplem
a adoção de sistema de geração própria de energia solar fotovoltaica.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 078 / 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 Exmo. Governador do Estado do
Maranhão, o Sr. Flávio Dino, solicitando a isenção do Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), no Estado do
Maranhão, para os automóveis de autoescolas credenciadas junto ao
Departamento de Trânsito do Maranhão – DETRAN/MA.

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 079 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. 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 e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio
Dino, solicitando serviços de recapeamento asfáltico no Terminal de
Integração da Cohab, localizado na Av. Jerônimo de Albuquerque, 117,
São Luís – MA.

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 080 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior,
ao Secretário Municipal de Saúde, o Sr. Lula Fylho, ao Secretário
Municipal de Educação, o Sr. Moacir Feitosa, ao Governador do
Estado, o Sr. Flávio Dino, ao Secretário de Estado da Saúde, o Sr.
Carlos Lula e ao Secretário de Estado da Educação, o Sr. Felipe
Camarão, solicitando a implantação do Programa Saúde na Escola
voltado para a Educação de Jovens e Adultos – EJA.

A presente indicação justifica-se pela necessidade crescente de
orientação e políticas públicas voltadas aos jovens e adultos que não
completaram os anos da educação básica em idade apropriada.

Ademais, através de estratégias que contribuam para a
modificação do quadro de vulnerabilidade a doenças e agravos, torna-
se relevante estimular o desenvolvimento de ações de atenção primária
e organização da rede de saúde através de políticas públicas.

Desta forma, em razão da competência constitucional de Vossas
Excelências para a implantação do referido programa, enviamos a
presente indicação legislativa.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 081 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. 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 Secretário de Esporte e Lazer, o Sr.
Rogério Rodrigues Lima Cafeteira e ao Secretário Municipal de
Desportos e Lazer, o Sr. Rommeo Pinheiro Amin Castro,
solicitando serviços de cobertura da praça localizada ao lado da
Fundação Bradesco, no bairro do Coroadinho, São Luís/MA.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 082 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr.
Antônio Araújo Costa e ao Sr. Augusto Dantas, Presidente da
Cemar, solicitando serviços de instalação de postes de iluminação
pública na quadra localizada ao lado da Fundação Bradesco, bairro
Coroadinho, São Luís/MA.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 083 / 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 Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Paula Azevedo,
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o Sr.
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Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, Secretário Municipal de
Cultura, Esporte e Lazer, o Sr. Jocileno Gouvea Ribeiro, ao
Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao
Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de
construção de áreas de lazer no bairro Jardim das Mercês, no município
de Paço do Lumiar.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 084 / 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 Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Paula Azevedo,
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o Sr.
Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica nas
seguintes vias: Rua das Orquídeas, Rua Lírio da Paz, Rua das Rosas,
Rua da Iris, Rua Flor de São João, Rua das Flores, Rua Girassol, Rua
do Campo, Rua da Palma, Rua do Narciso, Rua da Tulipa, Rua do
Cravo, Rua das Margaridas e Avenida Leste Oeste, todas localizadas
no bairro Jardim das Mercês, no município de Paço do Lumiar/MA,
conforme solicitação em anexo.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 085 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Secretário Municipal de Urbanismo e Habitação,
o Sr. Mádison Leonardo Andrade Silva e ao Secretário Adjunto
de Fiscalização/Blitz Urbana, o Sr. Samuel Doria de Carvalho
Junior, solicitando a fiscalização de um terreno baldio localizado na
Rua do Guarani, vizinho à casa 32, no bairro João Paulo. Segundo
denúncias, o mato se alastrou por todo o terreno e está invadindo as
casas vizinhas, causando diversos problemas e o proprietário não toma
nenhuma providência.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 086 / 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 Prefeita de São José de Ribamar, o Sr. José Eudes

Sampaio Nunes, ao Secretário Municipal de Obras, Habitação,
Serviços Públicos e Urbanismo, o Sr. Isau Alves Angelim Filho,
ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e
ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de
pavimentação asfáltica nas ruas e avenidas do bairro do Alto do
Itapiracó, priorizando a Rua Costa e Silva, a Avenida Itapiracó e a
Avenida Jacarepaguá, município de São Luís/MA.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 087 / 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 Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Paula Azevedo,
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o Sr.
Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de recuperação asfáltica e a
drenagem urbana da Avenida do Fio, que liga o Cohatrac à Maioba, no
município de Paço do Lumiar/MA.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 088 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. José Eudes
Sampaio Nunes e à Secretária Municipal de Educação, a Sra.
Joana Marques, solicitando a construção de uma escola de ensino
fundamental, de 1º ao 9º ano, no bairro Cohabiano que atenda também
aos moradores do conjunto Nova Aurora, Novo Cohatrac, Alto do
Itapiracó e outros. Este pleito se justifica pelo fato de haver apenas
uma escola de ensino fundamental na região, atendendo apenas de 1º ao
5º, sendo insuficiente para a demanda existente (mais de 2.000 famílias).

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 089 / 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 à Presidente do Comitê Gestor de Limpeza Urbana, a
Sra. Carolina Moraes Estrela, ao Prefeito do Município de São
Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior, ao Secretário Municipal de
Serviços Públicos e Urbanismo, o Sr. Antônio José Garrido Costa



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                        QUINTA-FEIRA, 06 DE FEVEREIRO DE 2020 23
e ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. José Eudes Sampaio
Nunes, solicitando limpeza urbana de um lixão que se instalou em um
ponto da Área de Proteção Ambiental do Itapiracó e está se espalhando
por um trecho considerável da Rua Costa e Silva.  Sendo o local um
ponto limítrofe, acreditamos que a responsabilidade seja das duas
prefeituras: de São Luís e de São José de Ribamar.

Informamos que, de acordo com a comunidade, já foi solicitada
a construção de um Ecoponto ao Comitê de Limpeza Urbana de São
Luís por meio do Ofício 005/2019 do Fórum em Defesa da APA do
Itapiracó – FAI, mas até o momento não houve retorno.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 090 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. 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 e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio
Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica no Terminal
Rodoviário do Anel Viário, localizado na Av. Sen. Vitorino Freire, 7851-
7875 - Centro, São Luís - MA, 65010-655, tendo em vista que, segundo
denúncias, os buracos ficam encobertos pela lama, atrapalhando o
tráfego dos ônibus, pedestres, e causando prejuízos e transtornos a
motoristas de ônibus e donos de bares na região.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 091 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. 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 e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio
Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na Rua Santa
Bárbara e 1ª, 2ª e 3ª Travessas Santa Bárbara, bairro Liberdade, São
Luís/MA.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 092 / 2020

Senhor Presidente,

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

expediente ao Secretário de Segurança Pública do Estado do
Maranhão, o Sr. Jefferson Portela e ao Governador do Estado do
Maranhão, o Sr. Flávio Dino, solicitando reforço na segurança pública
dos bairros Estiva, Igaraú, Inhaúma, Vila Samara, Coqueiro, Rio Grande
, Quebra Pote e Pedrinhas, localizados na Zona Rural de São Luís,
através do aumento do efetivo, rondas comunitárias diárias e revistas
nos coletivos, objetivando melhorar a qualidade de vida e segurança
dos moradores, tendo em vista que, segundo informações, os cidadãos
estão sendo constantemente ameaçados pelas facções criminosas da
região.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 093 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, requeiro
a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Exmo. Sr. Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior,
solicitando a redução do valor cobrado a título de contribuição de
iluminação pública no Município de São Luís/MA.

Sabe-se que a Contribuição para o Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - CIP é cobrada com a finalidade de custear o
serviço de iluminação pública do Município.

Segundo dados da extraído do Portal da Transparência do
Município de São Luís/MA2, a arrecadação do ano de 2019 da CIP foi
de 784.101.752,39 (setecentos e oitenta e quatro milhões, cento e um
mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos). É
sabido também que o município de São Luís possui apenas 150.000
(cento e cinquenta mil) pontos de energia elétrica sendo, portanto,
razoável concluir que há uma sobra de recursos.

Dessa forma, a redução do valor cobrado ao cidadão seria
possível, mantendo-se, ainda, uma margem de segurança para
investimentos em novas formas de melhoria da eficiência energética da
Capital.

A redução do valor, por sua vez, traria uma diminuição no
custo de vida dos cidadãos e a possibilidade de mais investimentos por
parte da iniciativa privada.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 094 / 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, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviço de pavimentação/recuperação
asfáltica nas seguintes ruas/avenidas dos bairros Coheb e Sacavém:

Bairro Coheb:
Rua 13
Rua 10
Rua 11
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Rua 3
Rua Arruda
Avenida 1
Avenida 2
Rua 16

Bairro Sacavém:
Estrada da Vitória
Rua São Luis
Rua Domingos Sales
Rua São Pedro
Travessa da Rua Nova
Rua da Lavadeira
Rua do Canavial
Rua Alto da Penha
Rua Nova

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 095 / 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. Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos de São Luís, o Sr. Antonio Araújo Costa, ao
Excelentíssimo Sr. Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda
Júnior, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando
serviços de drenagem e pavimentação asfáltica na Rua Militar, no
bairro Santa Bárbara, em São Luis, de modo a permitir a trafegabilidade
na referida rua.

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 096 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton
Noleto; ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino; ao Prefeito
de São José de Ribamar, o Sr. José Eudes Sampaio; e ao Sr.
Hilário Filho, Secretário Municipal de Obras de São José de
Ribamar, solicitando serviços de pavimentação asfáltica nas Ruas
Bauru, Itabuna e transversais, no bairro Parque Araçagy, em São José
de Ribamar.

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 097 / 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. Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos de São Luís, o Sr. Antonio Araújo Costa, ao
Excelentíssimo Sr. Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda
Júnior, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando
serviços de recuperação asfáltica na Rua Dezessete, no bairro Cidade
Olímpica, em São Luis.

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 098 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr.
Antônio Araújo Costa e ao Sr. Augusto Dantas, Presidente da
Cemar, solicitando serviços de melhoria da iluminação pública na
Praça do Cohatrac IV, próximo ao ponto final dos ônibus, bairro
Cohatrac, São Luís/MA, tendo em vista que, de acordo com relatos
dos moradores, há um alto índice de criminalidade devido a escuridão
do local.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 099 / 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 à Presidente do Comitê Gestor de Limpeza Urbana, a
Sra. Carolina Moraes Estrela e ao Prefeito do Município de São
Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior, solicitando serviços de limpeza
da Praça do Cohatrac IV, próximo ao ponto final dos ônibus, bairro
Cohatrac, São Luís/MA.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 100 / 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
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expediente ao Presidente do Instituto Municipal da Paisagem
Urbana, o Sr. Fábio Henrique Farias Carvalho e ao Prefeito do
Município de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior, solicitando
serviços de roçagem na Praça do Cohatrac IV, próximo ao ponto final
dos ônibus, bairro Cohatrac, São Luís/MA.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 101 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando
serviços de pavimentação asfáltica na MA-106.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 102 / 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 Presidente da Companhia de Saneamento
Ambiental do Maranhão (CAEMA), o Sr. André de Paula, ao
Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio Araújo
Costa, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando
que as galerias de esgoto da Rua Augusto de Lima, bairro da Liberdade,
São Luís/MA, sejam tampadas, tendo em vista que, segundo relatos
dos moradores, o esgoto a céu aberto tem causado diversos problemas
de saúde pública à comunidade, conforme fotos abaixo.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 103 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr.
Antônio Araújo Costa e ao Secretário Estadual de Infraestrutura,
o Sr. Clayton Noleto e ao Secretário de Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano, o Sr. Rubens Pereira Júnior, solicitando
serviços de reforma da Praça Verão, localizada no bairro do Cohatrac,
São Luís/MA, tendo em vista que a área está inutilizada e tal medida
beneficiará toda a comunidade.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº   108  /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, e ao Secretário Estadual
de Industria e Comércio, Senhor Simplício Araújo, solicitando UMA
AMBULÂNCIA DESTINADA A ATENDER O MUNICÍPIO DE
COLINAS.

A referida indicação se faz com a finalidade de contribuir para
uma melhor qualidade de vida no município de Colinas e região, visto
que este tem uma demanda bastante elevada. Desta forma, se faz
necessário um sistema de saúde cada vez melhor.

Tal ambulância beneficiará toda a população do município de
Colinas, vez que tal serviço proporcionará um sistema de saúde cada
vez mais eficaz, evitando maiores esperas pelo atendimento.

A saúde é essencial para que possamos exercer da melhor forma
nossas profissões. Diante disso, com esta indicação renovo meu
compromisso com a saúde de nossos Maranhenses.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 03 de fevereiro de 2020.-
Dra. Cleide Coutinho - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº  109  /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, e ao Secretário Estadual
de Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando A IMPLANTAÇÃO DA
NEUROCIRURGIA NO HOSPITAL MACRORREGIONAL DO
MUNICÍPIO DE CAXIAS.

A Neurocirurgia é a especialidade cirúrgica que se dedica ao
tratamento das doenças e lesões do sistema nervoso central e periférico
(cérebro, medula e nervos) e das doenças da coluna vertebral de natureza
degenerativa (como a hérnia discal), infeciosa ou tumoral.

Atualmente o Hospital Macrorregional “Everaldo Ferreira
Aragão” atende as regiões de Caxias, São João dos patos e Timon,
compreendendo cerca de 80 municípios. Portanto, tal indicação se faz
pelo motivo de observar que o referido serviço é de extrema importância
para toda região, uma vez que, além de acrescentar mais uma
especialidade, irá aprimorar o sistema de prevenção feito pelo
Neurocirurgião.

A saúde é essencial para que possamos exercer da melhor forma
nossas profissões. Diante disso, com esta indicação renovo meu
compromisso com a saúde de nossos Maranhenses.

 PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 03 de fevereiro de 2020.-
Dra. Cleide Coutinho – Deputada Estadual – Adelmo Soares –
Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 110 /2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado -  Dr. Flávio Dino, solicitando que a
Secretaria de Saúde do Estado – Dr. Carlos Lula, destine 3 (três)
leitos de UTI para a Pediatria no Hospital Macrorregional de
Chapadinha – MA.

Essa indicação é muito importante por se tratar de um serviço
que irá atender toda região do Baixo Parnaíba incluindo os municípios
de Vargem Grande, Mata Roma, Anapurus, Itapecuru-Mirim e entre
outros.

A Unidade de Tratamento Intensivo visa tratar através da
monitorização contínua do paciente, utilizando aparelhos e equipe
especializada ao caso concreto, neste caso, direcionado a saúde
pediátrica.

Atualmente, o município de Chapadinha não possui o suporte
suficiente para atender situações pediátricas extremas, sendo necessário
o transporte para São Luís, elevando os custos financeiros dos familiares
e postergando assim o tratamento.

Portanto, peço uma atenção especial ao nosso pleito com o
objetivo de melhorias e crescimentos na saúde pública do Maranhão.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. São Luís, 04 de fevereiro de 2020 – Dra. Thaíza Hortegal -
Deputada Estadual.

São Luís (MA), 04 de fevereiro de 2020. - Dra. Thaíza Hortegal
- Deputada Estadual - PP

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael Leitoa, transferido da sessão de ontem
assim como o deputado Vinícius Louro. Ambos ausentes. Deputado
Duarte Júnior, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e
deputadas, mais um dia de luta, mais um dia de trabalho. Eu trago à
tribuna três fatos que ocorreram ontem sobre o direito do consumidor.
Dois motivos de decepção e um motivo que nos orgulha. Começando
pelas notícias boas que repercutiram muito positivamente nas redes
sociais, nas ruas da nossa cidade, a CPI que nós propusemos aqui,
nesta Casa, e contamos com o apoio de mais de 17 deputados. Muitos
desejaram assinar, mas infelizmente não estavam aqui ontem e por
isso não conseguiram, mas estão dando todo o apoio e estão tendo
reconhecimento por parte dos pais, das mães, dos responsáveis daqueles
que contratam as escolas particulares em nosso estado. O nosso objetivo
é coibir, senhor presidente, a mercantilização do ensino. V. Exa. é pai,
aqui nesta Casa há outros pais e mães que testemunham diuturnamente
a mercantilização da educação. Nosso objetivo é trazer a esta Casa as
editoras, as responsáveis por esses métodos de ensino que forçam as
escolas a realizarem contratos pelos quais há a previsão clara de
cláusulas abusivas de acordo com o artigo 39, inciso 1 do Código de
Defesa do Consumidor, prática abusiva como essa de venda casada,
por isso muito me alegro e trago a esta Casa a sensação positiva das
ruas e o reconhecimento ao nosso trabalho que com certeza vai trazer

uma melhoria na qualidade do nosso ensino. Os dois motivos ruins que
decepcionam e agridem o consumidor que ocorreram ontem, senhor
presidente, aqui eu não poderia deixar de registrar, primeiro diz respeito
à falta de sensibilidade, à falta de humanização por parte da nossa
concessionária de energia elétrica que mudou de nome, que antes era a
Cemar, e hoje é Equatorial, mas, infelizmente, não mudou a forma de
tratar o consumidor, continua desrespeitando o consumidor e ontem,
pela realização de um corte, um corte abusivo, uma consumidora,
deputado, meu amigo deputado Zé Gentil, de Imperatriz, de 92 anos,
foi ao óbito. É claro que precisamos analisar de perto essa situação, se
houve nexo causal ou não, mas é preciso também humanizar o debate,
dentro desta Casa, independentemente de um nexo causal entre o ato
praticado e o resultado gerado. Ali nos vídeos postados nos grupos de
WhatsApp e redes sociais, nós percebemos a falta de preparo, de
sensibilidade por parte daquele funcionário que, de fato, estava
prestando o seu ofício, prestando o seu serviço e cumprindo regras, as
regras do jogo, mas faltava a ele e a essa empresa a sensibilidade. Pois
ao perceber que ali se tratava de uma senhora idosa que acabara de
chegar de um hospital, meu querido amigo Deputado Zito Rolim, é
importante que aquele funcionário, terceirizado, entre em contato com
a empresa para informar aquele fato e adiar a suspensão desse serviço,
que não é um serviço qualquer, é um serviço essencial: serviço do
fornecimento de energia elétrica. Infelizmente mais uma vida se foi. No
passado, há pouco mais de um ano, dois funcionários da Cemar
perderam a sua vida exatamente pela falta de sensibilidade na prestação
desse serviço. Repudio essa postura e por isso trago aqui a esta Casa
essa reflexão, pois precisamos, de fato, colocar em prática um pacote
de medidas que humanizem essa relação, regras claras quanto a questão
do corte de energia elétrica. No passado já debatemos essa questão
aqui nesta Casa. É importante mais uma vez discutirmos as formas de
melhorar a prestação desse serviço. E outro fato diz respeito ao serviço
de ferryboat. Ontem conversava com a minha querida amiga Deputada
Thaiza Hortegal, deputada da cidade de Pinheiro, a Princesa da Baixada,
usuária, consumidora do serviço de ferryboat. Por muito eu fiscalizei
esse serviço ao lado de vários órgãos, mas infelizmente eu percebo a
queda na qualidade. E há uma forma de resolver esse problema, além
das fiscalizações contundentes: nós precisamos trabalhar para que
haja a licitação do serviço de ferry ou, quem sabe, a concessão, uma
concessão pública para que as empresas tenham regras claras e possam
investir com mais segurança na prestação desse serviço. Ontem duas
embarcações colidiram colocando em risco o direito básico do
consumidor descrito no art.6º, inciso I do Código de Defesa do
Consumidor, Da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, que é o
direito à vida, saúde e segurança. Direitos esses previstos e garantidos
na Constituição Federal de 88. Ora, não há vítimas, não há feridos,
ninguém morreu. Será que teremos que esperar a morte de inocentes
em razão da falta de sensibilidade, da falta de respeito por parte de
empresas fornecedoras de serviços essenciais como de energia elétrica
e de ferryboat? Não. Não vamos permitir que mais consumidores
passem por situações como essa. Vamos investir sim em fiscalização e
é por isso que ao receber uma reivindicação da Deputada Thaiza
Hortegal, eu como Presidente da Comissão de Direitos Humanos que
trata da defesa do consumidor, atendendo essa reivindicação da deputada
vamos acionar todos os órgãos de defesa do consumidor para que
segunda-feira, às 5h da manhã, possamos fazer uma fiscalização. Há
quem diga que estamos aqui anunciando a fiscalização e que eles vão se
organizar. Eu conheço esse serviço e mesmo anunciando eles não terão
condições de fazer milagres daqui para segunda-feira. E segunda vamos
encontrar práticas abusivas, vamos encontrar e testemunhar a falta de
qualidade desse serviço essencial e vamos sancionar com todo rigor
que a lei prevê, cobrando dos órgãos de fiscalização e controle e fazendo
a nossa parte enquanto representantes eleitos legitimamente pelo povo.
Fica aqui o meu registro, o meu repúdio à postura abusiva do Grupo
Equatorial, meu repúdio à postura descompromissada das empresas
de ferry, com a atuação nesse Estado, e os meus parabéns a todos os
Deputados e Deputadas que assinaram a CPI da Educação, e, com
certeza, vamos honrar o povo do Maranhão, com garantias e direitos e
mais resultados, bom dia a todos e vamos ao trabalho.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                        QUINTA-FEIRA, 06 DE FEVEREIRO DE 2020 27

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputada Thaiza Hortegal.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª THAIZA HORTEGAL
(sem revisão da oradora) – Bom dia a todos, prazer agradecer a Deus,
pela honra e pela glória de retornar ao serviço, às atividades desta Casa
nesse ano, e saudar o nosso Presidente, falando, já iniciando o nosso
segundo ano de mandato, aqui recordando que há um ano ao assumirmos
nosso mandato, foi uma das bandeiras a ser levantadas, foi essa bandeira
do ferryboat, foi uma bandeira que eu levei e muito ouvi que seria
apenas mais uma bandeira, que seria apenas mais uma Deputada a
tratar esse assunto, e que nada seria resolvido, porque aí há quase vinte
anos, os passageiros, as pessoas que utilizam desse transporte público
vêm sofrendo, vêm padecendo, vêm realmente vivenciando momentos
que se anunciam uma grande tragédia. E após esse grande ocorrido
ontem, dessa colisão, que tomou uma grande proporção, uma colisão
que anunciou uma tragédia, uma colisão onde se viu crianças
desesperadas, onde nós podemos olhar mães sem saber qual colete
procurar para colocar os seus filhos, o time, todos os jogadores do
nosso time da cidade de Pinheiro, do time do PAC, estavam nesse
ferry e vivenciaram momentos de terror em meio ao alto mar, sem
saber qual colete pegar, sem saber a organização, sem saber o que
fazer, como se consta nos vídeos onde se mostra realmente que todos
nós podemos acompanhar. Então, um momento de terror viveram. E
eu, como usuária desse transporte, semanalmente, venho alertando,
venho pedindo aos deputados, aos colegas que nós possamos nos unir
para que a gente possa realmente não ficar só na tribuna, para que a
gente não possa ficar só em requerimento, mas que a gente possa
cobrar, realmente, sentar com o governador Flávio Dino e poder
sensibilizá-lo a ter agilidade no processo que seja licitatório ou que seja
concessão, mas o fato é que os usuários da Baixada, nós que somos
usuários não aguentamos mais colocar as nossas vidas em risco, não
aguentamos mais pagar por um preço que é o mais caro do Brasil e a
pior qualidade de serviço. Então, isso passa, Deputada Helena, a ser
um caso gravíssimo, um caso de extrema urgência, aqui nós lidamos
com vários panes, Deputada Daniella, em alto mar, os ferryboats,
param, motor para e a gente fica mesmo realmente desesperado.
Recentemente, antecedeu o Réveillon, teve o primeiro caso de colisão;
ano de 2015, furou a porta de entrada do ferry, então, o mar entrou
todinho e estava entrando, foi preciso outro ferry fazer o transporte,
fazer o reboque desse ferry que estava em alto mar, e houve o de ontem
que foi um dos mais graves. Então, vêm se anunciando vários e vários
indícios de tragédia, sinais estão sendo dados, deputado César Pires,
então que a gente não venha só se sensibilizar, que a gente não venha só
tomar ações quando a tragédia acontecer verdadeiramente e perdermos
pais de família, mães, usuários que se utilizam desse transporte para
trabalhar, para garantir a sobrevivência de sua família. Ontem eu dei
entrada, nesta Casa, em um pedido de informações para as empresas
que se envolvem, tanto a EMAP quanto a Capitania dos Portos, a
MOB e o Procon, pedindo também ao Ministério Público para que
todos pudessem se unir em torno dessa causa. Numa sexta-feira que
antecedia o carnaval do ano passado, nós fizemos essa fiscalização, o
deputado Duarte Júnior não mediu esforços para que me ajudasse
naquele momento. O Procon esteve comigo, nós fizemos toda a
investigação e lá constatamos inúmeras irregularidades, coisas que nós,
que somos usuários diariamente, podemos olhar: ar condicionado não
funciona, banheiro não funciona, não se tem higiene, as cadeiras não
têm assento acolchoado, o barulho ultrapassa os decibéis permitidos,
você não tem acessibilidade e, quando se tem acessibilidade aos
cadeirantes ou às pessoas que não podem subir escada, o banheiro não
funciona, é um odor insuportável, porque as pessoas vão vomitando
ao longo do transporte de quase uma hora e meia de travessia. Essa é a
realidade hoje do serviço de ferryboat. Então, assim, já se tem cobrado,
tenho visto vários requerimentos e agora eu peço, colhi assinaturas de
37 deputados pedindo uma resposta sobre qual seria o prazo da licitação,
qual seria o prazo da medida a ser tomada e obtive a resposta de que
ontem a Capitania dos Portos já iniciou a investigação, já está à frente,

mas, assim, o que eles podem olhar na investigação é o que nós, usuários,
olhamos todos os dias: o descaso. Já fica a pergunta: até quando?
Quando se vai solucionar esse problema? Então, aqui muitos deputados
foram votados na Baixada, muitos deputados utilizam esse transporte,
portanto, eu peço a sensibilidade de todos, não só dos que usam, não
só dos que tiveram voto naquela região, mas de todos para que nós
possamos nos unir para que realmente uma data, uma solução plausível
venha ser tomada. Peço aqui ao nosso presidente, que também é
pinheirense, para que ele possa também interceder, para que ele possa
levantar essa bandeira junto, não só a mim, mas aos outros colegas
deputados e que possa o governo do estado dizer se será licitação, se
será concessão, mas que, antes do carnaval, medidas seguras possam
ser tomadas e que a gente evite umas das maiores tragédias que vêm
sendo anunciadas no Maranhão. Então, aqui fica o meu apelo. Aqui eu
venho pedindo. Fico aqui já combinada com o deputado Wellington,
com o deputado Duarte Junior. Estamos fazendo agora um pedido do
deputado Wellington que está entrando. Deputado César, peço, a sua
presença será importantíssima, que na segunda-feira possa convocar,
nós deputados, com todos os órgãos responsáveis, fazer a vistoria,
fazer o transporte da Ponta da Espera até o Cujupe, do Cujupe até a
Ponta de Espera. Ultimamente o serviço de ferryboat tem atrasado em
até duas horas. Então o ferry que é para você pegar às 17h, você pega
às 19h. Muitos médicos, muitos enfermeiros pegam plantão de 5h da
manhã, então a troca do plantão acontece às 8h. O ferry tem saído às
9h da manhã, às 7h. Então realmente na segunda-feira nós vamos chegar
in loco fazendo essa investigação, fazendo essa vistoria, no horário de
maior fluxo que é o horário de 5h da manhã, onde você vê os grandes
profissionais da região fazendo o uso desse transporte. Então, aqui
ficam as minhas considerações, fica o meu apelo. Fica aqui esta bandeira
levantada que eu fiz e que enquanto eu estivesse aqui, os 4 anos seriam
os 4 anos em que eu iria brigar por isso, porque eu acho que é justo,
acho que é uma medida urgente e que a gente aqui está realmente
evitando, tomando providências e evitando uma das maiores tragédias
do Maranhão. Então peço aqui a todos a compreensão, a colaboração
e avisar que agora eu estou indo a uma reunião com o Dr. Lawrence, da
MOB, para saber quais as maiores explicações e quais as principais
medidas a serem tomadas para esse período festivo que vem aí, que é
o Carnaval. Porque os ferryboats, neste momento, encontram-se sem
nenhuma condição de fazer transporte de um grande público. Muito
obrigada. No mais, até a próxima oportunidade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Thaiza, esse pronunciamento de V. Ex.ª é muito
pertinente. Realmente esse problema do ferryboat é um problema que
parece sem solução. Há anos esse assunto vem sendo tratado. Eu
lembro que ainda no mandato que terminou em 2014 já levantávamos
esse tema aqui, chegamos a fazer inclusive audiência pública. Sei
inclusive que tem uma tentativa do Governo de licitar o serviço de
ferryboat, mas realmente é um absurdo o que acontece, a forma como
essas duas empresas tratam os consumidores, os usuários do ferry. V.
Ex.ª utiliza sempre o ferry, eu já utilizei várias vezes e nós tivemos a
oportunidade de ver de perto a forma desrespeitosa como as duas
empresas tratam os usuários do serviço. Já chegou a acontecer, senhores
deputados, senhoras deputadas, uma vez eu embarcando com minha
esposa e meus dois filhos, eles conseguiram embarcar os meus filhos e
me deixar de fora do ferry, para ver o nível de desrespeito com os
usuários. E realmente nós precisamos ter uma mobilização mais forte
ainda para que tomemos providências objetivas, porque daqui a pouco
realmente podem acontecer tragédias nesta travessia. E são milhares e
milhares de maranhenses. O serviço do lado daqui, na Ponta da Espera
e no Cujupe, os pontos foram reformados atendendo muito melhor a
população, mas o principal que é a travessia que tem que ser com
segurança, é realmente algo desalentador. Parabéns pelo pronunciamento
de V. Ex.ª.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª THAIZA HORTEGAL –
Obrigada, Presidente. Só frisar que eu sei da dificuldade, a gente sabe
da dificuldade que é um processo licitatório quando se trata de um
serviço tão extenso, um serviço de grande responsabilidade, como o
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serviço de ferryboat e sabendo que o nosso Governador, ele tem isso
como uma preocupação, ele tem levado, ele sabe dessa situação, ele
sabe da necessidade desse processo licitatório acontecer e parabenizar
porque a entrega que ele fez ali do Cujupe, onde não se sentia onde
fazer uma alimentação, não tinha um banheiro adequado para se utilizar,
realmente, ficou muito bonito, ficou um local de grande importância,
agora estão colocando: “Seja Bem-Vindo à Baixada”. Então cada vez os
serviços melhorando dos terminais, mas o principal serviço, como o
Presidente colocou, é o pior do Brasil e com preço mais alto. Então,
aqui fica o meu agradecimento pela participação do nosso Presidente.
Conto com apoio de todos os Deputados.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Declino,
Presidente, porque vou usar o Grande Expediente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Declina? Deputado Yglésio está declinando para utilizar o
Grande Expediente. Registro a presença do Dr. Francisco Sá, médico e
pai do Deputado Dr. Leonardo Sá. Deputada Daniella Tema, por cinco
minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, deputados, deputadas, estimados
amigos da imprensa, funcionários deste Poder, galeria. Bom dia a todos
vocês, inicialmente, gostaria aqui de ressaltar o prazer de poder retornar
aos trabalhos, de poder rever os amigos dessa Casa, é um imenso
prazer, um motivo de muita alegria poder estar aqui, mais uma vez, me
reportando a vocês, a todos os maranhenses, me reportando a vocês
que acompanham os trabalhos aqui nesta Casa hoje. Eu gostaria aqui
de ressaltar também para vocês algumas atividades desenvolvidas
durante o nosso recesso parlamentar. A gente para os trabalhos, aqui
dentro da Casa, mas o trabalho lá fora continua, Deputado César, e a
gente aproveita neste momento para visitar as nossas bases políticas,
para viajar Maranhão afora conhecendo, ouvindo a realidade das
pessoas, prestigiando as nossas lideranças políticas para trazer novidade
para essa Casa porque eu sempre digo o que os olhos não ver o coração
não sente. Então é importante, sim, a gente sair dessa cadeira aqui e
percorrer o nosso tão extenso estado do Maranhão. Nós que encerramos
aí o nosso recesso parlamentar no município de Tuntum, mais
precisamente na zona rural do nosso município visitando as pessoas,
ouvindo as pessoas e trazendo muitas novidades também para essa
Casa aqui. Fiquei muito feliz inclusive durante esse recesso, durante as
nossas andanças em ver o reconhecimento das pessoas, em saber que
as nossas leis elas realmente estão atingindo as pessoas que mais
precisam. Nós que tivemos no ano passado quatro leis sancionadas
pelo Governador Flávio Dino. E é motivo de muita alegria você sair
daqui, você saber encontrar alguém que está sendo beneficiado ou que
será beneficiado de alguma forma por meio de um projeto seu e a gente
encontrou muito isso, durante esse recesso parlamentar. Nós fomos
muito bem acolhidos o que nos faz voltar para esta Casa ainda mais
motivados para continuar trabalhando por todos os nossos
maranhenses. Nós tivemos aí a Lei da Semana Estadual da Juventude
no ano passado, uma das nossas quatro leis que foram sancionadas,
inclusive aconteceu a culminância no mês de agosto. A Semana Estadual
da Juventude foi desenvolvida a partir de um trabalho muito bonito da
Secretaria da Juventude, mais precisamente coordenada pela secretária
Tatiana, a quem eu parabenizo pelo brilhante trabalho que vem
desenvolvendo frente a essa pasta. Nós, como deputados, estamos
aqui para elaborar projetos de lei, mas nós também estamos aqui para
fiscalizar e saber se as leis que estão sendo propostas por nós,
deputados, realmente estão sendo colocadas em prática. Na semana
passada, eu estive com o secretário de Saúde, Carlos Lula, discutindo
duas leis nossas que são relacionadas à área da saúde, que é a Lei da
Semana Estadual de Educação Preventiva e Enfrentamento à
Endometriose e também a Lei da Depressão Pós-parto. Nós estivemos

lá, fiquei muito feliz em saber que a equipe técnica da Secretaria de
Saúde já está trabalhando nessas duas leis e que agora, no mês de
março, deputado César Pires, essas leis já estarão em vigor aí para a
nossa sociedade, para o povo do Maranhão, já serão aplicadas aqui
dentro do nosso estado. Outra coisa muito importante que eu tenho a
falar para V.Ex.ªs é sobre a importunação sexual. Trata-se de uma lei
federal nova, mas que muitos maranhenses desconhecem. A gente
colocou a nossa equipe na rua nesses últimos dias para saber até onde
as pessoas conhecem seus direitos, até onde as pessoas sabem que
importunação sexual é crime. E nos causou muito espanto saber que
muita gente não sabe a configuração desse crime. Nós também tivemos
mais uma lei sancionada no ano passado, a Lei Diga Não à Importunação,
que institui que seja colocada, em locais públicos, em casas de eventos,
casas de shows, cinemas, shopping centers, a configuração desse crime.
Nós também estamos aqui para defender os interesses dos maranhenses
e quero aqui dizer à deputada Thaiza que me antecedeu, ao deputado
Duarte Junior, aos demais deputados aqui, nessa Casa, deputada Mical,
minha grande amiga, dizer que nós estamos aqui pra apoiar, apesar de
não ser uma usuária frequente do ferryboat, mas nós estamos aqui
como deputados, como representantes do povo do Maranhão para
nos unir a vocês nessa causa, para nos unir aos usuários desse
importante serviço a fim de defender que, de fato, nós tenhamos um
serviço de qualidade e um serviço com segurança aqui no Maranhão.
Quero aqui, neste momento, também desejar a todos os meus colegas
parlamentares que nós tenhamos um ano muito mais produtivo do que
foi o ano de 2019 e um ano também, deputada Mical, como muito bem
V.Ex.ª colocou no seu pronunciamento ontem, um ano muito tranquilo
em relações a esses debates acalorados que a gente sabe que podem
acontecer em ano político. Desejo a todos vocês, deixo aqui o meu
abraço a cada um dos deputados, a cada uma das pessoas que nos
acompanham. Muito obrigado e fiquem todos na presença de Deus.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao 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 deputadas e senhores deputados, galeria, imprensa,
internautas, telespectadores que nos acompanham por meio da TV
Assembleia o nosso mais cordial bom dia. Cumprimentar a galeria da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, hoje ocupada de forma
pacífica, ordeira e educada por professores da Rede Pública Estadual
do Maranhão, sejam todos bem-vindos à Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, à Casa do Povo, sejam bem-vindos. Senhor
Presidente, inicialmente eu quero tratar de mais um incidente que ocorreu
ontem na travessia do Porto Cujupe ao Porto da Madeira. Já é uma
luta do Deputado Wellington desde o início do primeiro mandato e
essa luta em defesa dos baixadeiros, em defesa da população da Baixada
do Maranhão e, principalmente, esses baixadeiros que residem em São
Luís, que moram em São Luís ou que trabalham em São Luís. Então é
um fluxo constante de pessoas que sai de São Luís para a região da
Baixada, da mesma forma das pessoas que saem da Baixada e vem para
São Luís. Várias ações já desenvolvidas no nosso mandato, a solicitação
de um posto médico, a melhoria do transporte, então é um trabalho
árduo desde o primeiro mandato. E no segundo mandato nós já
encontramos deputados, deputadas que se somam a esta voz. E quero
fazer referência a Deputada Thaiza Hortegal, que desde o ano passado
já tem essa luta, já tem esse trabalho e soma-se à nossa voz, soma-se ao
nosso trabalho. Mas, é um dever de justiça parabenizar a Deputada
Thaiza pelo trabalho que ela vem desenvolvendo, pelo trabalho que ela
desempenha e a preocupação também. E diante desses fatos na semana
passada, o casco de uma das embarcações foi rompido. Já ontem duas
embarcações quase que colidiram de frente. Então graças à mão de
Deus, graças a Deus não houve um incidente maior, um acidente na
verdade, mas causa um trauma para os passageiros, causa um trauma
para a população e precisamos tomar medidas enérgicas. Dentre elas,
já solicitamos por meio de requerimento nesta Casa, uma visita in loco,
uma visita de inspeção na próxima segunda-feira, às 5h da manhã.
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Então vamos pegar o primeiro ferry atravessando para o Cujupe, iremos
fazer essa visita de inspeção, de fiscalização e depois retornaremos
novamente para São Luís. Vamos fazer a travessia, saindo de São Luís
às 5h da manhã no primeiro ferry e depois retornando do Cujupe para
o Porto Ponta da Madeira fazendo esse trajeto. Estamos convidando,
além de todos os deputados estaduais, convidando também os órgãos
ANTAQ, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, a
MOB, para que todos juntos possamos fazer essa visita, in Loco, e
essa fiscalização no serviço que é prestado pelas empresas de travessia
no Porto da Madeira, até o Porto do Cujupe. Então, a nossa defesa,
mais uma vez, dos baixadeiros e a população do Estado do Maranhão,
para que possam viajar, para que possam percorrer esse percurso com
segurança. O tempo que me resta, de um minuto e trinta segundos,
aproveito para dirigir a palavra aos professores. Na última segunda-
feira, o Governador Flávio Dino esteve nesta Casa, e como é de praxe
nas suas falas, ele se utiliza de mecanismos para manipular a opinião
pública, e dessa vez os professores, para que chegue em nível nacional.
Uma das falácias do Governador Flávio Dino é dizer que o piso salarial
do professor do Estado do Maranhão é o maior do Brasil, e ele publicou
isso em rede social, dizendo que o piso de remuneração de professores,
é de 6.300 reais, e, na verdade, o piso não é, o piso dos professores é
de dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais. E ele manipula tanto
informação, que essa informação chegou no Centro-Sul do País, dizendo
que é o melhor Governador do Brasil, e que os professores do Maranhão
recebem o melhor salário. Fez na cabeça das pessoas, achando que o
piso é de seis mil reais, se o piso é de seis mil reais, mais as gratificações,
o professor do Maranhão ganha mais de dez, doze mil reais, isso não é
verdade, o piso é de dois mil e oitocentos reais, há alguns professores
com carga horária de 40 horas, chegam a ganhar seis mil e trezentos
reais, esse é o teto, não é o piso, e o Governador mandou mensagem
para esta Casa, de reajuste, só que o reajuste que não contempla os
professores, da forma que os professores querem, até porque o
Governador Flávio Dino não deu reajuste em 2016, não concedeu
reajuste em 2017, deu um calote, colocando um reajuste em cima da
GAM, em 2018, não deu reajuste, 2019 congelou os salários, e agora
vem fazer graça nesta Casa, mandando um projeto que não contempla
na totalidade os professores. E descumpre, desrespeita o Estatuto do
Magistério, no seu Art. 32, que é bem claro, o reajuste concedido aos
professores tem que ser único, integral, linear, para todos, sem fazer
diferenciação na classe. Mas o convite a V.Exas., é porque hoje, deputado
Rafael Leitoa, Líder do Governo, solicitou um Requerimento, em caráter
de urgência, para que seja aprovado ainda hoje nesta Casa, o Projeto de
Lei, sem nenhuma discussão com os professores, inclusive já temos
uma nota o sindicato, lá de Imperatriz, fazer um repúdio a essa decisão
do Sinproesemma, em São Luís, mas teremos um acalorado debate,
daqui a pouco, agradeço a presença de V.Exa., e, deputado César Pires,
os 3 de oposição, eu, deputado Adriano e deputado César, deputado
César faz parte da Comissão de Constituição e Justiça. Então, ele tem
direito a voto, bem como também pedir vista do projeto. Então,
deputado César já declinou dessa intenção, dessa vontade, desse desejo
e logo mais, quando começar a tramitar, ele já vai fazer inclusive o
pedido, a solicitação de vista. Infelizmente, não é muita coisa, só temos
24 horas, e amanhã, novamente, o Governo do Estado tem maioria, e
aí, mais uma vez, precisamos da conscientização, da sensibilização
dos professores para que possam divulgar a verdade, para que possam
divulgar o que está sendo tratado nesta Casa, e principalmente, a defesa
dos professores da rede pública estadual do Maranhão. Mais uma vez,
só deixar bem claro, nós temos um lado e o nosso lado é o lado dos
professores da rede estadual do Maranhão. Que Deus abençoe a todos
que acompanham a sessão na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Sejam bem-vindos.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Parecer da CCJ em Redação Final ao Projeto de Lei 138/19,
de autoria do deputado Carlinhos Florêncio, que dispõe sobre proteção
de defesa dos consumidores de combustível. Em discussão. Em votação.

Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer
828/19, da CCJ, em Redação Final ao Projeto de Lei 272/19, de autoria
do deputado Doutor Leonardo Sá, que dispõe sobre a realização do
teste de triagem neonatal, teste do pezinho na modalidade ampliada
em recém-nascidos nos hospitais, maternidades e demais
estabelecimentos de atenção à saúde da rede pública e privada no
Maranhão. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Parecer 829/19, da
CCJ, em Redação Final ao Projeto de Lei 505/19, de autoria do deputado
Adelmo Soares, que estabelece diretrizes sobre a obrigatoriedade, no
âmbito do estado do Maranhão, da realização de treinamento de
apresentação do plano de evacuação em clínicas e hospitais das redes
públicas e particulares, além de imóveis comerciais e residências do
Maranhão. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei 432/
19 de autoria do deputado Ciro Neto, que determina que pessoas
feridas em acidentes de trânsito sejam levadas pelo Corpo de Bombeiros
ou pelo Serviço Móvel de Urgência, o Samu, para hospitais conveniados
aos seus planos de saúde no estado do Maranhão. Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai ao segundo turno. Projeto de Lei 477/19, de autoria da
deputada Detinha, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação e
sinalização sonora e visual nos estabelecimentos de serviços no âmbito
do estado do Maranhão. Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao segundo
turno. Projeto de Lei nº 477/2019, de autoria da deputada Detinha (lê).
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai ao segundo turno. Requerimento nº 004/
2020, de autoria do deputado Rafael Leitoa (lê). Em discussão. Em
votação. Inscrito o deputado Wellington do Curso para discutir.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhoras e senhores, nosso mais cordial bom dia
mais uma vez. No início do meu pronunciamento, dirigi a palavra aos
professores que estão na galeria, aos professores que estão
acompanhando a TV Assembleia e aos outros que poderão consultar
os anais da história, das lutas travadas nesta Casa. Cumprimentar de
forma especial meu amigo e professor Sérgio, seja bem-vindo, e todos
os demais professores nesta Casa. Professor Antonísio está por aí,
professor Ione e os demais professores, sejam todos bem-vindos à
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Então, primeiro, fazer
uma breve introdução para que vocês possam compreender a nossa
dor e a nossa luta nesta Casa. Nesta Casa, tem um deputado estadual
que estudou em escola pública. Estudou em escola pública. Que só
estou aqui hoje por meio da educação. Eu tinha tudo para não estar
aqui hoje. O Maranhão conhece a minha história. O meu pai me deixou
eu tinha 7 meses de nascido, a minha mãe era dona de um pequeno
comércio e eu ia para a escola pública por causa da merenda. Não tinha
expectativa de vida, não tinha expectativa de futuro e eu consegui
compreender a necessidade do estudo, mesmo na escola pública, na
periferia. Nesta Casa tem um deputado estadual que estudou em escola
pública, que luta por uma escola pública de qualidade. Uma escola
pública de qualidade não é feita com uma propaganda mentirosa de
uma Escola Digna, que muitas delas são dignas, mas de pena. E os
professores sabem disso. Nós denunciamos muitas escolas que são
dignas de pena, mas além da estrutura física precisamos da valorização
dos professores. Um professor motivado, um professor valorizado,
um professor que tem uma educação continuada, enfim, mas o que
temos no Governo do Estado, de hoje, é o mesmo governo que vive de
utopia e da negação do passado. Ele se notabilizou, chegou ao poder
falando do poder de 40 anos que estava no Estado do Maranhão, e ele
falava mal, ele dizia que era o pior do Estado, era o pior do Brasil. Mas
vejam, para chegar ao poder o Governador Flávio Dino prometeu,
disse que era mudança, mas que mudança foi essa que não chegou? E os
professores têm medo de perseguição, têm medo de retaliação, têm
medo de participar de alguma atividade. Não têm a representatividade
do Sinproesemma. São 102 os membros do Conselho, só se 11 se
reuniram para deliberar, porque o sindicato está todo apaniguado dentro
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do PCdoB, dentro do Governo do Estado, ninguém tem coragem de
falar isso, de se libertar. O Governador Flávio Dino foi para o Twitter
para dizer que o novo piso de remuneração para professor de 40h do
Maranhão é de R$ 6.358,00. E ele faz um link, ele diz: “lembro que o
valor nacional é de R$ 2.886,00”. Senhoras e senhores, piso é piso. O
que é o piso da sua casa? Piso, é o que está embaixo, é base. O que é o
teto? É o seu telhado, é o máximo. Senhores, R$ 6.300,00 não é piso,
é teto. O piso é também, R$ 2.886,00. Está aqui no projeto de lei que
ele mandou, mas ele manipula a informação e os leigos não compreendem
isso e continuam repetindo. Ontem saiu uma matéria no jornal do Rio
Grande do Sul dizendo que o professor do Estado do Maranhão é o
melhor remunerado do Brasil, que o piso do professor do Maranhão é
6 mil reais. O Governador Flávio Dino manipula a informação para
enganar professores e a população. O mais digno que o Governador
Flávio Dino deveria fazer, porque não é inconsequente, é má-fé, é
mau- caratismo, ele devia ir para as redes sociais e se retratar, e corrigir
que não é o piso, é o teto, levando em consideração que aqui tem a
GAM, a Gratificação de Atividades do Magistério, é uma gratificação
que pode ser retirada a qualquer momento, se fosse retirada a gratificação
dos professores o que o professor tem direito, é o piso que é baixo.
Flávio Dino não concedeu o reajuste de 21,7%, ele faz é brigar na
Justiça para tomar, para não dar a todos os servidores públicos. Nós
vamos tratar do projeto de lei que veio para a Assembleia. Primeiro,
governador Flávio Dino não concedeu reajuste em 2016, não concedeu
reajuste em 2017. 2017 ele fez uma manobra, um golpe em cima dos
professores reajustando em cima da GAM e muitos professores ficaram
calados, não se mobilizaram, não acordaram, não despertaram, não
lutaram contra isso. Resultado? 2018 calote, não deu reajuste.
Resultado, 2019 congelamento, não deu reajuste. E aí nós em 2017 e
2018, nós entramos com representação no Ministério Público
questionando o Ministério Público, por que o Ministério Público não
fiscaliza a lei, a lei do piso, o estatuto que o governador Flávio Dino
rasga todo ano. Só que agora o Governo Federal deu um reajuste no
piso, ele para não ficar por baixo, querendo se aparecer, está dizendo
que está beneficiando os professores do Maranhão, e contraria, e
contraria, desrespeita o Estatuto do Magistério, no seu Artigo 32 que
é bem claro, todo e qualquer reajuste tem que ser feito como? Todo e
qualquer reajuste tem que ser feito como? De forma única para todos,
mas o Governador Flavio Dino está dando o calote e muitos professores
não prestaram atenção ainda, está diminuindo e acabando com as
progressões, você não tem teto/progressão e muito menos entrar na
Justiça e buscar o retroativo. Senhoras e Senhores, com essa tabela do
governador Flávio Dino, ele beneficia alguns poucos professores. 80%
dos professores da rede pública estadual só vão ter 5% de reajuste.
Professores do Maranhão acordem, 80% dos professores só vão ter
5% de reajuste. Professores, vamos voltar no tempo. Aqui na
Assembleia, com voto contrário do Deputado Wellington, Deputado
César, e Deputado Adriano votaram a alíquota da Previdência de 11%
para 14%, sabem quantos professores tiveram a alíquota aumentada
de 11% para 14%? 17 mil professores, ou seja, a partir de março, 17
mil professores vão ter a alíquota de 11% para 14%, vão ter uma
diminuição no seu salário e esses 17 mil professores vão ter agora o
quê? Somente 5%, ele dá de um lado e tira do outro, e outra está dando
muito pouco, não é nenhum reajuste, o mínimo que deveria ser de
12.84%, o mínimo, o básico que deveria ser de 12.84%. Hoje, nós
apresentamos um requerimento porque se escondem os números, nós
queremos saber quantos professores tem cada classe? Professor I,
professor II, professor III, quantos professores tem em cada classe?
Nós queremos saber não só a quantidade, mas o salário de cada um, a
remuneração de cada um e essa porcentagem que é dada. Como o meu
tempo está se acabando, eu quero só ler para vocês porque eu acho de
suma importância uma nota de repúdio do Sinproessema de Imperatriz,
não sou eu que estou dizendo, mas o Sinproesemma de Imperatriz:
“Nesta segunda-feira, dia 3 de janeiro de 2020, membros da direção
estadual do Sinproesemma da Região Tocantina e coordenador regional
do Sinproesemma de Imperatriz reuniram-se para analisar e deliberar
sobre a decisão de 11 membros”. Somente de 11 ligados ao governo,
ligados ao PCdoB que estão comendo no mesmo prato de Flávio Dino,

que não têm moral para defender os professores. “(...) em aceitar uma
contraproposta apresentada pelo governo Flávio Dino, desrespeitando
o estatuto no seu artigo 11, pelo qual a assembleia geral é soberana,
pois a mesma, a instância deliberativa de caráter ordinário ou
extraordinário, composta pelos seus sócios, sendo que toda direção é
composta por 102 membros, e a categoria não foi consultada”.
Professores, vocês foram consultados sobre essa tabela do governador
Flávio Dino? Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado, eu peço gentilmente que a galeria não se manifeste.
Deputado, quero me reportar à galeria, deputado Wellington. Vocês
são todos muito bem-vindos, mas o nosso regimento não permite as
manifestações. Sejam bem-vindos. Deputado Wellington, dê
prosseguimento a seu pronunciamento, o seu tempo está concluindo.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Rafael Leitoa, V.Ex.ª ouviu um sonoro “não”. Eles não foram
consultados, somente 11 que representam 30 mil professores e que
deliberaram de forma arbitrária, sem ouvir os professores, os mestres,
pais de todas as profissões, de médicos, advogados, deputados,
vereadores e até governadores. Não foram ouvidos. Vou só concluir,
meu presidente. Não foram consultados! “Desta forma, o presidente
Raimundo Oliveira tomou uma decisão que vem prejudicar todos os
associados. Diante disso, declaramos o nosso repúdio e reprovação”.
Deputados, os senhores não podem aprovar um projeto do governador
que não passou pelos professores. Não podem fazer isso. Os
professores não foram ouvidos. Os professores estão repudiando, os
professores estão reprovando. Nós não podemos fazer isto, aprovar a
postura de Raimundo Oliveira, que vem dando prioridade a políticas
partidárias, em vez da política sindical na luta dos direitos dos
trabalhadores. Portanto, convocamos os professores para uma plenária,
no próximo dia 08. Senhoras e senhores, estamos na luta em defesa dos
professores, só que eu, deputado Wellington, e o deputado César Pires
estamos entre a cruz e a espada porque somos minoria. O governo tem
39, nós somos apenas três. Esse projeto vai tentar ser aprovado agora
no afogadilho, deputado César vai pedir vistas, mas amanhã vai ser
aprovado. Amanhã, vou ter que votar a favor, porque é muito melhor
o pouco ou quase nada, porque depois ainda vão dizer que o deputado
Wellington é contra, mas eu vou lutar até o limite das minhas forças
para sensibilizar, para conscientizar, para tocar no coração de cada
deputado. Eu vou conversar com cada um pessoalmente e vou tentar
sensibilizar, vou tentar contar com cada um para que votem o projeto
que seja de acordo com a vontade, com o desejo, com o anseio dos
mestres, dos professores do Estado do Maranhão, esse é o nosso
desejo. Que Deus abençoe a todos. Com relação ao requerimento,
deputado...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington, conclua, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Vou concluir, Presidente. Deputados, Deputado Rafael Leitoa tem
tanta pressa, eu não entendo se não forem ouvidos os professores.
Vamos fazer uma audiência, ouvir os professores. Deputado Rafael,
para quê essa urgência hoje? Deputado Rafael, em nome dos professores
solicitamos que V. Exa. retire esse requerimento de urgência. Se V. Exa.
não se sensibilizar e não retirar, que os demais pares... não tem
necessidade de votar esse requerimento de urgência hoje. Tratem com
os professores, dá tempo de deliberar, dá tempo de ouvir, para que
possamos formatar e mandar para o Governo do Estado um projeto
que atenda aos anseios dos professores. Aos mestres, professores da
Rede Pública Estadual do Maranhão o nosso respeito e a nossa luta
incondicional. Temos um lado e é do lado dos professores. Deus abençoe
a todos.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Pela ordem,
Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Encerrada a discussão. Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, eu queria que o senhor conferisse o quórum,
por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Peço que zere o painel a pedido do Deputado César Pires e os
deputados que desejarem, confirmem suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de
Ordem) - Ao painel para conferir nossa obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bloco de Oposição em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - Em obstrução o PSDB na tentativa de não dar
quórum, já tem 21, mas na tentativa para ver se adia.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Há quórum para deliberar. Está inscrito para encaminhar o
Deputado Adriano, por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Depois pela
liderança, Presidente. Pela Liderança também.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
- Bom dia Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e
Deputadas, galeria, telespectadores da TV Assembleia, funcionários
desta Casa, servidores, maranhenses. Senhor Presidente, em primeiro
lugar eu gostaria de saudar a todos os Deputados e Deputadas, ao
povo do Maranhão, por ser a primeira vez que eu subo a esta Tribuna,
nesse novo ano legislativo. Senhor Presidente, no que diz respeito a
esse Projeto de Lei enviado a esta Casa, pelo Governador Flávio Dino,
a Oposição entende que nós precisamos de um tempo para analisar,
com mais calma, esse Projeto de Lei, de mais tempo para conversar
com categoria, hoje já marcamos agora, após a nossa Sessão Ordinária,
marcamos uma audiência, com líderes da categoria, para que a gente
possa analisar o Projeto, analisar o que precisa ser emendado ao Projeto.
Então, Senhor Presidente, nós, da Oposição, vamos pedir vista a esse
Projeto de Lei que seria votado hoje, mas nós vamos adiar a votação
desse Projeto de Lei para que a gente possa conversar com a categoria,
para que nós possamos conversar com os professores, e, de fato, se
houver a necessidade, que a gente possa emendar esse Projeto, para
atender os anseios daqueles que vão, de fato, serem beneficiados ou
não com esse Projeto de Lei. Então, esse é o nosso encaminhamento a
Oposição, eu acho que nós podemos até abrir os trabalhos da CCJ,
mas, durante os trabalhos da CCJ, nós vamos, a Oposição, representado
pelo Deputado César Pires, vamos pedir vista para adiar esse Projeto
para mais um dia, para que a gente possa assim conversar com a
categoria, muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, para
encaminhar; Deputado César, Vossa Excelência pediu pela Liderança,
mas o Deputado Adriano, já utilizou, Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente,
obrigado pela deferência, já que o tempo foi exaurido e eu queria falar
da tribuna, eu respeito a decisão da Mesa e deixo para falar depois.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Mas V.Exa. tem alguma dúvida sobre essa ponderação que
fiz, sobre o tempo já ter sido utilizado pelo deputado Adriano?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Não, eu não
tenho, Presidente, nenhuma queixa em relação, a minha queixa era
muito mais sobre a ordem da forma que está funcionando, que o governo
se apropria de uma situação inverídica para poder pulverizar
informações falsas. Não sou contra o piso, o piso hoje é dado até em
qualquer prefeitura que existe no Maranhão, o piso é linear. Agora a
forma de dizer que o piso é seis mil reais é que não combina bem e que
precisa ser esclarecido, que precisa ser discutido com a classe. Era isso
que eu queria fazer, não me recuso a votar naquilo que é aumento, mas
me recuso a aceitar o modus operandi com que o governo se apropria
para vender alguma inverdade e são muitas inverdades que ele vende
em relação a esse projeto de Lei. É nesse sentido que eu quero esclarecer,
só isso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso, V.Exa. tem cinco minutos,
sem apartes. Deputado Wellington, antes de ir à tribuna só confirme
sua presença, deputado César, já encerrando a conferência de quórum.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhoras e senhores, mais uma vez, ocupando a
tribuna e na tentativa de sensibilizar os deputados para a importância
do projeto. Muito feliz na colocação o deputado César Pires, nós não
somos contra reajustes de professores, de categoria nenhuma, tanto é
que nós lutamos para o reajuste de todos os servidores do Poder
Executivo. Nós já votamos aqui nesta Casa reajuste para o Judiciário,
já votamos aqui reajuste para o Tribunal de Contas, já votamos aqui
reajuste para o Ministério Público, reajuste para a própria Assembleia
Legislativa do estado do Maranhão, só que o governador Flávio Dino
é quem dá o calote no Poder Executivo e não concedeu reajuste aos
servidores do estado do Maranhão nos últimos cinco anos. Está
concedendo um reajuste totalmente atravessado para os professores,
sem discutir com os professores, mas também não está concedendo
para os profissionais da área de educação, para as merendeiras, para a
área administrativa. Ontem, nas publicações, muitos reclamaram disso,
muitos falando que não foram ouvidos, que não foram atendidos, muitos
professores interagindo conosco. Eu quero fazer só a leitura, deputados
e deputadas, atentai bem, prestem bem atenção, por gentileza, deputado
Rafael Leitoa, vou dirigir a palavra a Vossa Excelência, isso foi de uma
professora, uma professora já de 20 anos de magistério. O reajuste do
governo não passa de falácia, na verdade põe em prática a quebra da
isonomia no magistério. Mesmo antes de entrarem em vigor as
determinações do governo Bolsonaro, o arranjo salarial do governo
repete uma manobra ilegal em relação ao Estatuto do Magistério,
manobra esta que ele vem praticando há algum tempo, desde o governo
passado, uma vez que estabelece reajuste diferenciado entre os grupos
de magistério e repete isso dentro de um mesmo grupo, o que é mais
grave ainda. Preocupada que o reajuste de 17%, dizendo ser mais do
que o reajuste demagógico de Bolsonaro, entretanto, esse reajuste de
17% é somente para ajustar os salários dos professores especialistas
do primeiro nível que já estão defasados em relação ao piso nacional, o
salário mínimo e outras coisas. Na verdade, a maioria dos profissionais
do magistério vai receber reajuste em média de 4,32% a 5%, portanto,
abaixo do PCA. Há muito tempo que não tem concurso, o último faz
cinco anos. Portanto, cerca de mil profissionais, mil professores ou
menos, que receberam esse reajuste. Como dizia o saudoso Anísio
Teixeira, nem sempre os discursos proclamados correspondem às
práticas reais. Texto de Dolores Silva, professora da rede estadual do
Maranhão. Deputados, não tem necessidade de votar esse requerimento
de urgência. Para os deputados, estou fazendo esse apelo; os professores
precisam compreender. Deputado Rafael está tentando agradar o
governo do estado, tentando agradar o Executivo, e não agradar os
professores. Deputado Rafael, líder do governo, quer agradar o
governador. Para agradar o governador, colocou um requerimento para
que seja votado em caráter de urgência, isso quer dizer, se for aprovar
esse requerimento dele agora, esse projeto ainda vai ser votado hoje,
mas nós ainda temos um único suspiro, um único tiro de misericórdia
de que realmente vai ser aprovado hoje esse requerimento. O governo
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quer, o governo manda. O rei quer, todos têm que obedecer, menos
deputado Wellington. Flávio Dino tem que aprender que ele não manda
na Assembleia, a Assembleia Legislativa não é “puxadinho” de Flávio
Dino. Esta é uma Casa Parlamentar, uma casa de discussões. Não
simplesmente aceitar tudo que o governador Flávio Dino coloca e
impõe de goela abaixo. Mas já está acontecendo e nosso último tiro de
misericórdia é a tentativa, daqui a pouco vai ter a votação, deputado
César Pires vai solicitar para que nós tenhamos pelo menos vista por
24 horas. Mas amanhã seremos sacramentados. Precisamos da opinião
pública, precisamos de vocês. Professores, não tenham medo de
retaliação, não tenham medo de perseguição. Quer mais perseguido
que o Deputado Wellington? O Deputado Wellington é seguido,
perseguido, mas não baixa a cabeça, de forma corajosa, destemida está
aqui, mais uma vez, lutando pelos direitos dos professores. Deputados,
rejeitem esse requerimento de urgência do líder do governo, deem
resposta para os professores das suas bases. Ao voltar para os seus
interiores, às suas cidades olhem os professores de frente, de cabeça
erguida, dizendo: ‘eu votei em defesa dos professores. Eu não votei em
tudo que o Flávio Dino quer. Eu não votei em tudo que o Governador
quer. Estou votando em defesa dos professores’. Deputados, vamos
votar contra esse requerimento, vamos rejeitar esse requerimento de
urgência. Vamos solicitar uma audiência, vamos discutir esse tema e
peço a todos, Deputado Zé Inácio, que é de luta, que é de sindicato.
Deputado Duarte Júnior que é professor. Deputados, não votem a
favor desse requerimento! Deputados, por favor, vamos rejeitar esse
requerimento para que tenhamos tempo pelo menos de discutir, de
ouvir, ouvir, ouvir a quem tanto nos ensinou. Ouvir a quem nos trouxe
até aqui. Ouvir quem é responsável pelos nossos sucessos na vida.
Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Alguém quer registrar voto contrário? Deputado
César, Deputado Wellington e Deputado Adriano. Requerimentos à
deliberação da Mesa: Requerimento nº 002/2020, de autoria da
Deputada Dra. Helena Duailibe, (lê). Deferido. Requerimento nº 003/
2020, de autoria do Deputado Wellington do Curso, (lê). Deferido.
Senhores Deputados, vamos suspender a sessão para que possamos
emitir parecer no Projeto de Lei cujo requerimento foi aprovado há
pouco. Peço que as comissões se reúnam para emissão do parecer.
Sessão suspensa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Reaberta a Sessão. Senhores deputados, a discussão está
encerrada, vista concedida até amanhã.

V - Grande Expediente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Inscrito o deputado Dr. Yglésio, 30 minutos com apartes.
Registro a presença do Secretário Municipal de Cultura de Tuntum,
Lindomar Alencar, a pedido da Deputada Daniella Tema.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Bom dia a todos, bom dia a todas, eu venho falar aqui, na
verdade, de um apanhado das missões que vêm acontecendo que nada
mais é, de maneira muito clara, o espírito que a gente tem aqui de uma
maneira generalizada de não levar as coisas com a importância que elas
devem ter. Nesses tempos de internet a gente tem levado os fatos
corriqueiros e muitas vezes a gente espera momentos de calamidades
para levantar a voz. Eu já vinha há bastante tempo levantando nas
redes sociais, por meio do trabalho da Comissão de Assuntos
Municipais essa situação do ferryboat, que é a primeira que a gente vai
comentar. O que aconteceu ontem foi o coroar de uma tragédia que vem
sendo há muito anunciada de um serviço de qualidade duvidosa, para
não dizer imoral, e eu digo imoral porque, na semana retrasada, eu tive
a oportunidade de fazer uma viagem para a Baixada e vi pendurado no
banheiro um papel higiênico do lado de fora da embarcação. A pessoa

não tem a dignidade de entrar num ferryboat para fazer uma necessidade
fisiológica sem ser visto por quem está do lado. Some-se a isso,
deputado César Pires, a imundice que aquelas embarcações têm, a
proximidade entre um carro e outro no desejo de lucrar cada vez mais.
A dificuldade, deputada Helena, deputada Thaiza infelizmente não se
encontra aqui, mas é uma pessoa que tem debatido extensivamente
essa questão do ferry também no dia a dia. Eles colocam um carro do
lado do outro, com autorisco de ter um acidente ali e sair quebrando
carro de dezenas de pessoas que, com muita garra, com muito trabalho,
utilizam as suas economias para ter um automóvel. Não satisfeitos, a
tragédia humana aconteceu ontem num mar extenso que temos, numa
navegação hoje que é moderna, comparável ao sistema de aviação do
ponto de vista da geolocalização da navegação por instrumentos. Dois
ferryboats colidiram em alto mar, ou seja, além da falência da navegação
por instrumentos, nem os comandantes conseguiram ver que estavam
colidindo, o que me trouxe à memória o Titanic colidindo com iceberg
na década de 30 do século passado. Deputado Ciro, imagina, nós
estamos em 2020 e dois ferryboats colidindo em alto mar, e aí a Agência
Estadual de Mobilidade Urbana, presidente, me solta uma nota dizendo
que não houve vítimas. Deputada Helena, a senhora é médica, a senhora
sabe o poder que um trauma tem de ficar vivo na mente das pessoas.
Houve terror em alto mar. Não é porque não houve uma pessoa que
fraturou o braço, não é porque não houve uma pessoa que bateu a
cabeça, que você vai dizer que não houve vítimas. Eu recebi dezenas de
mensagens no direct, inclusive de pessoas que estavam na embarcação,
e elas estão transtornadas. O que a Serviporto e a Internacional Marítima
têm feito aqui no estado do Maranhão é uma imoralidade, e nós não
vamos nos calar. Assim como outros deputados, nós já solicitamos e
enviamos requerimentos para todo tipo de autoridade possível
responsável. A gente espera da MOB responsabilidade na fiscalização
e que corra com esse processo licitatório para dar o mínimo de qualidade
a um serviço tão essencial. Eu faço aqui uma pausa para tratar de outro
tema, um tema muito importante e a gente se acostuma a naturalizar as
tragédias do dia a dia. Eu vou falar um pouquinho, trazer à memória de
vocês aqui um fato que aconteceu ainda no período nosso de recesso.
O Deputado Leonardo Sá, com certeza viu isso aqui: “Policial militar
mata esposa e suposto amante a tiros na Vicente Fialho, em São Luís”.
Um crime de natureza passional, mas que atingiu um agente público.
“Policial mata homem durante briga em bar, em Sucupira do Riachão,
no Maranhão”. “Policial Civil confessa assassinato de homem na
Litorânea”. “Policial Militar mata colega de farda dentro de carro da
instituição, durante ronda”. “Policial mata artista no Laborarte”.
“Policial mata a namorada e depois tira a própria vida, na Cohab”.
“PM do Maranhão mata policial do Piauí na frente do filho, durante
uma discussão”. O primeiro ponto que a gente tem que saber é que os
agentes públicos não carregam a perspectiva da atuação da Corporação,
mas a Corporação tem responsabilidade quando a gente trata de um
agente público de segurança. O servidor não é sujeito ativo de crime
por deliberação própria, mas acima de tudo é vítima de um sistema, da
negligência estatal. Negligência essa que se materializa de várias formas.
Negligência que vai com baixa remuneração, sucateamento dos serviços
de segurança. E a principal, que a gente já abordou aqui várias vezes: o
que a gente está fazendo com a saúde mental dos policiais civis, militares,
Polícia Penal do Maranhão? Submetidos a salários ruins, a jornadas de
trabalho estressantes, a problemas com criminalidade em um mundo
cada vez mais difícil de se viver. E esses profissionais não estão tendo,
há muito tempo, assistência psicológica. São submetidos a estresse
altíssimo. E aqui senhoras e senhores, nada melhor do que as estatísticas
para a gente não vir falar aqui de maneira não embasada, subir aqui a
tribuna para fazer lacração, aqui a gente tem ciência: 41,7% dos policiais,
em um estudo realizado pela Universidade de São Paulo com a PM
paulista, admitem que já agiram impulsivamente em alguma situação;
88,3% estão desgastados. De cada 10 policiais que chegam ao final de
uma jornada de trabalho, 09 se sentem emocionalmente desgastados. E
isso aí vai se acumulando; 62%, mais da metade afirmaram que se
sentiram agressivos durante o exercício do ofício; 20%, um de cada 5 já
pensou em suicídio. Vejam vocês, nós temos pessoas do Sistema de
Segurança, que deve ser o braço forte da paz social do Estado, paz
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cidadã, 20% já pensaram em suicídio. Você se operaria com um médico
que já pensou em se suicidar, se ele dissesse antes da sua cirurgia:
“Olha, meu paciente, eu tenho que te falar um negócio, eu operar o seu
coração agora, mas ontem eu pensei em me matar”, a resposta cada um
de vocês sabe. É preciso muita cautela, acima de tudo, e a gente tem
que ter a preocupação com esses agentes, desde o ingresso deles na
corporação. Hoje, a gente tem um absurdo de quem presta uma prova,
faz uma prova de habilidade, um teste físico, faz uma prova de conteúdo
teórico e faz o exame psicotécnico, e aí a única etapa desse concurso
que não é eliminatória é o exame psicotécnico. Fica a pergunta: a carreira
policial é uma das mais importantes, dentro de todas as carreiras, é ela
que nos oportuniza falar aqui nessa tribuna, poder expressar nossa
opinião, com a certeza de que nossa integridade física está atendida, é
ela que oportuniza dona Maria que mora numa comunidade dominada
pelo tráfico dela conseguir sair de casa para trabalhar e ter ao final do
dia sua vida, o seu retorno para casa. Então é fundamental que quem
zela pela segurança tenha principalmente segurança emocional dentro
de si para trabalhar. Então, nós protocolamos um projeto de lei que faz
alteração dessa Lei Ordinária 8.596/2019 que determinava que o
psicotécnico não seria eliminatório, e a partir de agora a gente faz com
que o psicotécnico tenha caráter eliminatório, mas aí você vai dizer: só
o psicotécnico é muito pouco para avaliar, eu concordo e é por isso
que a gente fez a Indicação para o governador tendo em vista que mexe
com o regime de servidores, portanto é uma das hipóteses do Artigo 43
da Constituição Estadual em que o Projeto de Lei tem que ser
apresentado pelo governador do Estado que os policiais tenham
assistência psicológica com o mínimo de duas consultas anuais para
que a gente verifique o estado e consiga tomar as providências no
sentido de garantir uma corporação com saúde mental, saúde em todos
os níveis, humanizada, e que dê, de fato, paz social para as pessoas.
Continuando aqui o pronunciamento já numa outra parte aqui trazendo
uma outra notícia importante para a sociedade. No ano passado, nós
tivemos a oportunidade, aqui na Casa, de tratar sobre o juiz Sidarta
Gautama Farias, de Caxias, os absurdos que acontecem naquela Vara,
comandada por ele dentro da cidade de Caxias. E hoje nós recebemos
uma notícia, por meio do blog Weberth Saraiva, que a Justiça determinou
a quebra do sigilo bancário do magistrado, por 20 anos, nos 20 últimos
anos, tendo em vista que o mesmo está sendo envolvido, foi envolvido,
denunciado por conta de suspeitas de crimes, principalmente
relacionados à agiotagem no Estado. E por que isso aconteceu? Porque
há mais de 20 anos, o Sistema de Justiça do Maranhão tem deixado
correr solto o que está acontecendo em Caxias e existem denúncias de
práticas semelhantes em outras Varas. E isso não deve macular o Poder
Judiciário, que é um Poder importantíssimo, aqui dentro do Estado, e
que tem acompanhado essas denúncias, mas a gente precisa cada vez
mais ir para cima e fazer com que essas denúncias de fato cheguem a
uma conclusão. E não pode ser só a aposentadoria compulsória, pois
um membro do Judiciário que delínque não pode ter como premiação
uma aposentadoria compulsória, ficar dentro de casa de bermuda
recebendo salário de R$ 25 a 30 mil todo mês, tem que perder o cargo.
Então é uma importante resposta que a gente dá à sociedade. A gente
entra no quarto e penúltimo ponto do pronunciamento para falar um
pouquinho sobre o que aconteceu com a educação do estado. Eu tenho
um filho de 11 anos, tenho uma que vai fazer cinco agora e tem uma que
fez dois anos, inclusive é aluna aqui da Creche Sementinha da Assembleia
Legislativa. Há muitos anos, as escolas de São Luís vêm se
transformando em verdadeiros comércios. Você pega uma mensalidade
em uma escola de ponta aqui de São Luís, um Crescimento, um Reino
Infantil, Literato, diversas escolas, Educalis, Adventista, são todas
escolas que têm mensalidades caras. Deputado Hélio, V. Ex.ª é sabedor
de que é um homem que tem vários filhos em escolas do Maranhão
com esses preços, a diferença que é para as escolas do Piauí, para as
escolas do Ceará. Quando você tem o resultado do Enem, deputado, ao
final de todo esse período, o Maranhão está lá abaixo da 300ª posição,
enquanto escolas aqui do Piauí, que têm valores de 20% a 30% inferiores
às escolas de ponta daqui, estão entre as cinco primeiras maiores do
Brasil. O que está acontecendo é que nós, por muito tempo, fechamos
os nossos olhos, nós nos acostumamos a entregar nossas crianças para

essas escolas e, ao final de uma quinta série, sexta série, a criança não
consegue desenvolver uma leitura sem que ao final ela saiba o que
tenha lido. As escolas vão passando no automático e parece com aquela
imoralidade que o José Serra fez, quando foi governador de São Paulo,
da progressão automática. Nós estamos gastando aqui com os nossos
filhos, investindo neles, com o sonho de que eles tenham vidas melhores
que as nossas, para ao final eles irem para as universidades particulares
nos piores cursos possíveis porque as escolas não os prepararam. A
gente vive um tempo em que a educação pública cada dia caminha para
melhores resultados. Aqui no Maranhão, o Ideb do ensino médio foi de
3.1 para 3,4, um aumento de quase 9% em dois anos, com um pouco de
atenção. E as escolas particulares onde estão? Tem escola de R$ 2 mil,
tem escola de R$ 2.500, tem escola de quase R$ 3 mil, e o aluno ao final
coloca ele com aluno do Farias Brito, coloca ele com aluno do Dom
Barreto aí do lado de Teresina, para você ver o que vai ser a avaliação.
Esse ano inventaram um tal de bilinguismo nas escolas, colocaram
material aí de R$ 2 a 3 mil para os pais compraram, livro que custa R$
150, R$ 200 na editora é vendido a dez vezes mais o preço original.
Aonde é que a gente vai parar? As escolas querem pagar suas reformas
suntuosas, nababescas. Vai ao Crescimento para você ver, parece um
escritório de arquitetura, parece que você está dentro do Google, com
nível de construção que a escola tem. Deputado Leonardo deve saber
disso também, que acredito que tenha seus filhos lá no Crescimento.
Então é isso que está acontecendo. E a gente sabe que isso aconteceu
por negligência. Acontece por negligência, acontece porque tem um
Código de Defesa do Consumidor que é claro, que não permite venda
casada, que tem leis de educação que dizem que a escola tem que
mostrar suas planilhas. E os pais estão calados, não reagem. E este ano
felizmente a gente encontrou um grupo de pais que tem feito acontecer.
Juntou uma gestão séria no Procon, juntou com uma gestão séria nos
órgãos de defesa, juntou com uma atuação séria da Vara de Interesses
Coletivos e Difusos do Maranhão e nós estamos acompanhando. E eu
tenho certeza, nós já pedimos uma audiência pública para discutir a
educação, porque vamos colocar as escolas na Assembleia como
parceiras, apresentando custos e os pais exigindo qualidade de ensino.
Nós não vamos aceitar. Não vamos jamais aceitar a continuidade dessas
práticas. E para concluir, Presidente, porque isso aqui é um sumário de
omissões, isso aqui é um libelo de alguém realmente que nesse recesso
ficou todos os dias trabalhando, recebendo demandas, conversando
com as pessoas, mas acima de tudo refletindo. Eu refleti, Presidente. E
isso aqui, o retorno disso foi indignação. Indignação, Deputado Zé
Inácio, que V. Exa. compartilha comigo, de recebermos aí 10h da noite
um vídeo da Equatorial, sobre a Equatorial supostamente culpada pela
morte de uma senhora de 92 anos. Sabe o que aconteceu ali? O que
mais chateou? A gente não tem como, como pessoas responsáveis que
somos, Dra. Helena, a senhora é médica, de dizer que aquela senhora
morreu em decorrência de não ter usado o nebulizador. A gente não
pode afirmar isso. Quem tem responsabilidade espera o laudo do IML
para saber o que aconteceu antes de culpar uma empresa. Uma empresa
que também tem importância na sociedade, porque gera emprego. Mas
nós temos que destacar é a conduta do agente, daquele senhor que foi
de maneira cruel e debochada - debochada, cortar a energia das pessoas.
Uma pessoa pobre que já guarda ali o seu quilo de carne, Deputado
Wellington, que comprou com dificuldade, que gastou ali 15, 20, 30
reais do seu Bolsa Família e tem guardado a sua carne ali, vai ter sua
geladeira desligada e sua carne pode até apodrecer e ela não vai ter o
que comer. Que não vai ter, a pessoa que precisa ali ter um aparelho de
nebulizador para melhorar sua saúde e não vai funcionar. Então em
decorrência disso que a gente se revolta, se entristece pela conduta do
profissional. Felizmente, como agimos com responsabilidade,
Presidente, nós trouxemos o José Jorge para cá, hoje de manhã. Seis ou
sete deputados estiveram presentes: Deputado Carlinhos, Deputado
Hélio, Deputado Rafael Leitoa, Deputado Vinícius, Deputado Zé Inácio
não sei se apareceu, mas em torno de seis ou sete parlamentares
conversaram com eles. E hoje eu já apresentei duas coisas, para dar
resposta. Primeira. a maquininha passará com a aprovação do Projeto
de Lei que a gente colocou na Casa, será obrigatória. Não existirá
equipe de corte de luz que não leve uma maquininha para que a pessoa
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pague sua conta e resolva a situação. É o fim do corte motivado por
falta de pagamento, diante disso. A outra medida que eu considero
extremamente importante, estrutural, é, indicamos ao governador do
estado que zere o ICMS da conta de luz de famílias cadastradas que
tenham pessoas em tratamento de saúde que requeiram máquinas ligadas
o tempo todo, ou em períodos do dia, para que a gente possa reduzir a
conta dessas pessoas e fazer com que elas tenham mais comodidade e
que pese menos no orçamento já tão sofrido de quem ganha um salário
mínimo, ou menos do que isso, nunca custa lembrar que a gente mora
no Maranhão que a renda média é seiscentos e poucos reais, per capita,
que é baixíssima, uma das menores do Brasil, senão a menor, e que cada
centavo conta muito.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Tempo dos Partidos ou Blocos: Bloco Parlamentar
Solidariedade/PP, deputado Fernando Pessoa, não se encontra. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, deputado Marco Aurélio. Bloco
Parlamentar Democrático PL/PMN.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ – Vou usar,
Presidente, deputado Leonardo Sá.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Qual o tempo? Deputado Leonardo Sá, por oito
minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ (sem revisão
do orador) – Bom dia a todos, gostaria de cumprimentar a galeria, em
nome de todos os professores, cumprimentar a Assembleia Legislativa
e o Plenário, em nome do meu companheiro de Partido e amigo,
deputado Vinícius Louro, a imprensa maranhense, a Mesa Diretora
desta Casa em nome do deputado Zé Inácio. Gostaria de salientar a
presença hoje no Plenário dessa Casa, do meu pai, médico, Dr. Francisco
Sá, painho muito obrigado por tudo, o senhor é uma referência na
nossa vida, muito obrigado por tudo. Deputado Hélio, estou aqui hoje
para anunciar o que considero eu, deputado Vinícius Louro, o maior
feito na política da minha história e da minha trajetória, deputado
Carlinhos Florêncio. Nós conseguimos, por meio do nosso presidente
deputado Josimar de Maranhãozinho, da sua articulação no Ministério
da Saúde, deputado Hélio, a liberação de um recurso extra para o
Estado do Maranhão, na ordem de 25 milhões de reais. Esse recurso,
deputado Hélio, já se encontra na conta, depositado do Governo do
Estado do Maranhão. Queria agradecer a parceria e a confiança do
secretário Dr. Carlos Lula, do governador do estado, governador Flávio
Dino, que acreditaram na credibilidade dessa articulação. E no fim do
ano, quando se estavam fechando os orçamentos, esse recurso foi
liberado e se encontra na conta do governo do estado do Maranhão.
Com esse recurso, nós conseguiremos fazer um maior programa de
cirurgias eletivas na história do estado do Maranhão. Preste bem
atenção: o governador Flávio Dino anunciou um programa de cirurgias
eletivas que já estavam previsto no orçamento do governo do estado.
Esse recurso, deputado Hélio, entra mais para aumentar o número de
cirurgias eletivas no estado do Maranhão. Com esse recurso, nós vamos
conseguir corrigir dívidas antigas, demandas antigas para a população
do Maranhão. Iniciaremos esse grande mutirão de cirurgias, na querida
e amada cidade de Pinheiro, numa região da Baixada Maranhense, com
a qual nós temos dívidas históricas. Começamos agora, no início da
gestão do governador Flávio Dino, que inaugurou o primeiro Hospital
Macrorregional em Pinheiro, começamos a pagar essas dívidas, deputado
Hélio, paulatinamente e agora com esse programa nós vamos, mais
uma vez, conseguir levar um grande programa de realização de cirurgias
eletivas para aquela região. Mas esse programa não ficará só...

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado
Leonardo, quando possível um aparte, deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ - Esse
programa, deputado Vinícius, ele não ficará só restrito a Pinheiro e a

Baixada Maranhense, uma determinação do governador do Estado e do
nosso Líder, Presidente Josimar de Maranhãozinho, é que esse programa
se estendesse a todo o Estado do Maranhão, esse programa a pedido
do deputado Vinícius, vai a Pedreiras realizar cirurgias eletivas. Esse
programa, a pedido da deputada Dra. Cleide Coutinho, a pedido do
deputado Adelmo, vai realizar cirurgias eletivas em Caxias. Esse
programa vai a Imperatriz. Esse programa vai a Balsas. Esse programa
vai a Zé Doca. Esse programa atingirá todo o Maranhão. Esse recurso,
maior recurso que um deputado já alocou na história do Maranhão,
está em conta para custeio a fim de melhorar a saúde do povo do
Maranhão. Agradeço mais uma vez a parceria, deputado Hélio, do
nosso presidente Josimar de Maranhãozinho, do governador Flávio
Dino, do secretário Lula, aliado pode discordar em questões A ou B,
mas aliado mostra que é aliado dessa forma, ajudando o estado do
Maranhão, e é isso que o nosso partido PL vem fazendo no nosso
estado. Estive com o secretário Lula, na segunda-feira, reuni com a
grande equipe da Secretaria de Saúde. A cada mutirão, a partir da próxima
semana, nós vamos passar o cronograma de execução dessas cirurgias
eletivas. Eu estou aqui emocionado por poder agora, como deputado
estadual, devolver tudo aquilo que o Maranhão já me deu. E eu vou
devolver levando saúde que eu sei, deputada Cleide, o que é um paciente
precisar de uma cirurgia e não ter como realizá-la, eu sei a dificuldade
do povo do Maranhão. Quando inauguramos o Hospital Regional Dr.
Jackson Lago, deputado Hélio, levamos para aquela região, a sua região
da Baixada Maranhense, a primeira neurocirurgia da história daquela
região. Nós levamos os primeiros leitos de UTI naquela região. Levamos
as primeiras tomografias daquela região e eu tive a honra de ser o
primeiro diretor daquele hospital e de participar desses avanços, os
primeiros leitos de hemodinâmica da história da região da Baixada. E
agora fazemos, e faremos, aumentar o número dessas cirurgias que o
governador anunciou. Mais uma vez salientando, o governador anunciou
um programa que já estava previsto no Orçamento. Esses R$ 25 milhões
irão ajudar a aumentar o número de cirurgias. Começamos por Pinheiro,
a Princesa da Baixada, cidade que eu tenho amor e carinho e que tudo
me deu, mas vamos levar esse programa a todo o Estado do Maranhão.
Está de parabéns o nosso deputado federal, Presidente, deputado federal
mais votado da história do Maranhão, deputado federal Josimar de
Maranhãozinho, pela capacidade de articular e de trazer esse recurso e
alocar na Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão. Esse recurso
encontra-se em conta, Deputado Hélio, e nós vamos, se Deus quiser,
com a vontade de Deus, durante seis meses, em parceria com a Secretaria
de Estado da Saúde, na liderança do Secretário Doutor Carlos Lula,
realizar um grande programa de cirurgias eletivas. E eu tenho uma meta
principal: zerar as filas de cirurgias eletivas nos municípios que serão
contemplados no Maranhão. De Timon a Bacabal, passando por Santa
Inês, por Zé Doca, Pinheiro, Imperatriz, Balsas, procuramos levar e
alocar esses recursos a todas as regiões do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Conceda-me
um aparte, deputado, assim que for oportuno?

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ - Gostaria
de conceder um aparte ao nosso líder, Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) –
Deputado Leonardo Sá, primeiramente eu quero lhe parabenizar pelo
seu pronunciamento. V. Exa. é um deputado onde tem todo um trabalho
no Estado do Maranhão, mas prioriza principalmente a Princesa da
Baixada, que é a cidade de Pinheiro. Eu lembro, conversando com V.
Exa., desde a época que V. Exa. era vereador daquele município, a
preocupação de dar qualidade de vida às pessoas, a preocupação de
melhorar cada vez mais a saúde daquele município, você tinha aquela
dificuldade, porque nós sabemos que o legislador municipal, o vereador
não retém recursos como nós aqui deputados estaduais temos as
emendas parlamentares e temos um trâmite melhor por Brasília. Eu
venho aqui lhe parabenizar, e faço essa retrospectiva, no tocante que
V. Exa. hoje como deputado estadual vem mostrar para a sociedade
realmente a força do parlamentar e, principalmente, a sua força de
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vontade, a sua perseverança. E digo mais: realização do seu sonho.
Porque V. Exa. sempre sonhou em melhorar a saúde do povo de Pinheiro
e agora V. Exa. estendendo para o Estado do Maranhão. Então acredito
que isso é um sonho que V. Exa. buscou desde a época da sua labuta
como vereança naquele município e, digo de passagem, muito
complicado, muito difícil para um deputado estadual trazer um recurso
dessa magnitude para o Estado do Maranhão e principalmente para
beneficiar a cidade de Pinheiro. Nós sabemos que a saúde é primordial,
como nós temos outras prioridades também como a questão da educação,
da infraestrutura, mas a saúde pelo nome já diz, saúde. E V. Exa.
sempre preocupado. E aqui eu tenho que lhe dar os parabéns, V.Exa.
nos procurou, chegou e disse: - Deputado Vinícius Louro, o recurso é
para todo estado, vamos dar prioridade também na cidade de Pedreiras,
Raimundo Louro já está lá, nós temos um hospital lá que vai ser doado
para fazer, vamos dizer assim, essa campanha, esse mutirão de cirurgias
eletivas que vai vir para o Estado do Maranhão. E V.Exa. vem tratando
isso com maestria. Nós temos um deputado federal aguerrido, presidente
do nosso partido do PR, no Estado do Maranhão, um deputado federal
que pensa diferenciado e, diga-se de passagem, hoje, considerado um
dos homens com mais palavras do Estado do Maranhão e compromisso
com o povo, porque quando fala em Josimar de Maranhãozinho todo
diz: esse tem palavra, esse cumpre com o que fala. Porque nós sabemos
da incredibilidade que tem a classe política e aqui hoje eu me sinto
honrado de estar nesse partido sendo vice-presidente e V.Exa. hoje
fazendo parte dessa família do PL. E digo mais, o povo de Pinheiro que
terá dias melhores para Pinheiro, porque eu sei que você à frente
daquela administração, você, com sua responsabilidade, homem de
família, de personalidade e de caráter vai alavancar mais ainda a cidade
de Pinheiro tirando do caos que está.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ – Muito
obrigado, deputado Vinícius Louro, pelas palavras, só engrandecem,
eu teria oportunidade, deputado Vinícius, com esse programa de retornar
vários municípios que eu já trabalhei como médico. Um deles é a sua
cidade que já trabalhei como médico, Pedreiras, retornar à Barra do
Corda, retornar a vários municípios que na nossa trajetória, aqui no
estado do Maranhão, nós tivemos a honra de prestar serviço, retornar
à querida cidade de Bacabal, retornar à querida cidade de Lago da
Pedra, Santa Inês. Enfim em todo Maranhão onde várias cidades onde
eu já prestei serviço como médico e agora como deputado voltar para
trazer um benefício real que será dia a dia durante a execução desse
serviço, por parte da Secretaria de Estado da Saúde, será dito aqui onde
nós fizemos um mutirão, quantas cirurgias nós fizemos e nós vamos
prestar conta disso com o Estado do Maranhão. Então eu estou hoje
com o coração um dos dias mais felizes da minha vida, comparo ao
nascimento dos meus três filhos hoje poder estar aqui na tribuna do
Maranhão, e dizer que consegui um recurso de tal alta magnitude que
está na conta do Governo do Estado, são 25 milhões de reais, poder
dizer que articulei isso junto ao meu presidente do meu partido...

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – V. Exa. está
profetizando, não é deputado...

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ - Deputado
Federal Josimar de Maranhãozinho, agradeço também e não poderia
deixar de agradecer ao governo federal, em nome do Ministro Mandetta,
nosso colega de profissão que prontamente disponibilizou o recurso
aqui para o Estado do Maranhão, deputada, só um minutinho que o
deputado Hélio vai fazer um aparte e eu passo para a senhora.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado
Hélio, deputado Leonardo Sá já está profetizando, viu?

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) -
Deputado Leonardo, eu agradeço o aparte, mas eu vou primeiro conceder
a nossa nobre deputada Cleide, que é uma deferência que eu tenho e eu
falo logo depois dela, é com você, deputada.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ - Muito
obrigado, deputado Hélio.

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO
(aparte) – Deputado Hélio, eu já esperava que V.Exa. fosse cortês
mesmo e que me permitisse falar. Deputado Leonardo, eu estou também
emocionada, estou contente porque você está aqui com o senhor seu
pai, que eu tive a honra de conhecer, médico como a gente, e que sabe
de tudo que o Maranhão precisa e que o povo precisa. E são pessoas
como você que tem trabalho e credibilidade alguém passaria esse valor
para você atender o nosso povo. Estou muito feliz, V. Exa. lembrou de
Caxias, não somente de Caxias, que eu represento aqui e onde tem o
Hospital Macrorregional que atende mais de 40 cidades. Só ontem uma
pessoa me pediu, assim como se fosse pedindo um refrigerante:
“Doutora, arranje 10 cirurgias de catarata”. Aí eu disse: “Agora posso,
porque tenho V.Ex.ª”. Muito obrigada. Saberemos rezar, orar para
você continuar com essa fé, com essa força. Convido V.Ex.ª, na sexta-
feira, quando nós traremos o lançamento da pré-candidatura do deputado
Adelmo a prefeito e da vice-prefeita, Taís Coutinho. Se V.Ex.ª quiser
comparecer, será uma grande honra. V.Ex.ª então falará desse grande
feito que teve. Agradeço ao deputado Josimar também porque ele
confiou e eu estou muito feliz e prometo lhe pedir mais coisas. Deputado
Hélio, pode falar. Obrigada a V.Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ – Deputada
Cleide, muito obrigado pelas palavras. Escutar isso de uma médica, de
uma deputada do mais alto padrão, de uma deputada respeitada, em
memória aqui do seu saudoso marido, é muito bom escutar isso da
senhora, meu coração hoje está cheio de alegria. Então hoje é um dos
dias mais felizes da minha vida em poder vir à tribuna da Assembleia
Legislativa do nosso Estado e passar uma tão boa notícia como essa
para o nosso estado. Muito obrigado pelas suas honrosas palavras. Só
mais um pouquinho de complacência, presidente, que ele é da Baixada
e entende essa situação também. Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) – Nobre
Deputado Leonardo, obrigado. Inicio dando boas-vindas aqui ao seu
genitor que, orgulhosamente, hoje está aqui ouvindo uma prestação de
contas do seu trabalho. Mas eu queria parabenizar a nossa cidade de
Pinheiro pela escolha que fez também quando ajudou a eleger Vossa
Excelência para representar a nossa cidade de Pinheiro e a nossa Baixada
de uma maneira geral. Eu fico aqui orgulhoso de ver, deputado Leonardo,
o grupo político, embora ainda em número pequeno, mas quatro
deputados, três deputados federais, que têm crescido ultimamente sob
a guarda, sob a presidência do nosso deputado Josimar. E nos orgulha
podermos dar exemplo sobre como é que tem que funcionar a parte
política. Vossa Excelência deu dois exemplos aí e agora eu tenho que
dar alguns exemplos para algumas pessoas que primeiro falam para
depois pensar, não pensam antes falar. Eu quero me referir a algumas
pessoas que dizem que nós somos contra o governo porque nós temos
a nossa ideologia própria aqui na Casa, o que nos permite a democracia,
isto é, concordar ou discordar com o dia a dia de cada um, não somos
obrigados a concordar com tudo. Então aquilo que está na nossa
consciência, nós votaremos e iremos votar, apoiaremos o governo em
todas as ações naquilo que nós acharmos que é conveniente para a
população. Está aí o exemplo com esse recurso que o nosso deputado
Josimar foi um dos protagonistas e Vossa Excelência com o seu interesse
para trazer, para o seu estado, para o nosso estado, para a nossa
Baixada, um recurso dessa envergadura. Se não bastasse, o deputado
Josimar foi responsável também pela assinatura do grupo dele de 8
deputados para que a emenda de bancada fosse alocada para o nosso
Estado. E algumas pessoas aí, eu tenho que ressaltar, ainda falam
bobagem dizendo que: “Ah, o Hélio é contra, o Leonardo é contra”.
Não tem ninguém contra. Nós não ficaremos contra o povo, de jeito
nenhum. E as nossas ações estão aí demonstradas nesses atos que nos
orgulham de exemplificar. Então quem pode dar exemplo, dá coisa
concreta; quem não pode, tem que usar a língua para fazer diminuir
quem quer que seja. Que eu peço até que Deus ilumine essas pessoas
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para que lhes deem grandeza para que possam reconhecer o trabalho de
cada um que se passa aqui na Casa. Então lhe parabenizo, parabenizo
o povo de Pinheiro que vai ter a partir de para o ano um prefeito
identificado, um prefeito comprometido com seu povo. Parabéns,
deputado, parabéns ao nosso Deputado Josimar de Maranhãozinho
que está fazendo a diferença como deputado. E quem sabe se na próxima
governança que vem aí nós teremos um governador do interior. Muito
obrigado, deputado.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ – Só para
concluir, Presidente. Mais uma vez para concluir, Deputado Vinícius,
olhe, mais uma vez agradecer aqui aos agentes principais. Deputado
Josimar de Maranhãozinho, Presidente estadual do PL, muito obrigado
pela capacidade de articulação e de confiar a mim e ao Governo do
Estado do Maranhão uma quantia tão vultosa em recursos orçados em
R$ 25 milhões, porque só faz isso quem tem confiança, quem é aliado
e quem tem confiança que o serviço será executado. Agradecer ao
Governador do Estado do Maranhão, Governador Flávio Dino, ao
Secretário Dr. Carlos Lula pela parceria e pela confiança. Com a certeza
faremos, a Secretaria de Saúde do Estado fará grandes mutirões por
todo o Estado do Maranhão. Isso vai melhorar a vida do povo do
Maranhão. E o povo que mais precisa, a população mais carente do
nosso Estado. Muito obrigado. E bom dia a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Deputado Leonardo, eu também aproveito para lhe
parabenizar. Nós deputados estaduais temos como atribuição precípua
fiscalizar o Executivo, fazer proposições legislativas, mas não podemos
deixar de destacar o poder de articulação, de debates sobre temas
relevantes que nós fazemos aqui na Assembleia Legislativa. Eu mesmo
tenho trazido vários temas de âmbito nacional, que a competência é
dos congressistas a nível federal, para o debate aqui na Casa. Mas eu
quero destacar é o poder de articulação do deputado. V. Ex.ª está de
parabéns, porque alguém pode questionar: “mas como o deputado
estadual vai conseguir R$ 25 milhões, se ele não tem nem um milhão de
emendas ou dois milhões de emenda para apresentar”? Mas demonstra
que a sua articulação, a nível federal, proporcionou isso. Então V. Ex.ª
está de parabéns. O seu pronunciamento destaca a sua ação parlamentar
e nós temos que dizer que esse também é um papel importante, de
articulação junto a outros órgãos, junto a outras esferas de Poder em
parceria com o Governo do Estado fazer uma ação tão importante para
contribuir com a saúde do Maranhão. V. Ex.ª está de parabéns. Essas
são as minhas palavras.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ – Muito
obrigado, Deputado Zé Inácio.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Bloco Parlamentar de Oposição. Expediente Final,
Deputado Vinícius Louro, por dez minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores Deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários desse Poder, senhor Presidente, o que me traz hoje a essa
Tribuna, de antemão até quero saudar aqui, o pai do nosso Deputado
Leonardo Sá, Dr. Francisco, que ele gosta de chamar de “painho”, seja
bem-vindo à Casa do Povo, à Assembleia Legislativa. O que me traz
hoje aqui, senhoras e senhores Deputados, e para tratar de um assunto
muito triste, triste, comovente, de indignação, de revolta, de todos os
adjetivos ruins, que a gente possa imaginar de uma empresa, de um
cidadão. O que me traz aqui, Deputado Leonardo Sá, é para tratar da
morte de uma senhora de 92 anos de idade, que aconteceu na cidade de
Imperatriz, às vezes, a gente fala de uma senhora de 92 anos de idade,
vem na cabeça que ela faleceu em um leito de hospital, sendo cuidada,
sendo tratada, mas, pasmem, essa senhora faleceu, justamente por
irresponsabilidade de uma empresa. Uma empresa essa que deveria
principalmente primar pela vida das pessoas, que é o caso da empresa

Equatorial, que é a antiga Cemar, todos olharam nas redes sociais o
vídeo daquela senhora de 92 anos, onde chegou um funcionário na
Equatorial, um cidadão ali parentesco dessa senhora de 92 anos de
idade, e o fato ocorreu na cidade de Imperatriz, no bairro com o nome
Guará e, ele pede, implora para que o funcionário da Equatorial não
cortasse a energia porque a senhora tinha 92 anos e acabara de chegar
do hospital. Ora, gente, se o hospital deu alta para a senhora repousar
em casa é porque ela melhorou e estava fora de perigo. Mas ela dependia
de aparelhos elétricos para respirar, como o caso de um aparelho
nebulizador. A sua geladeira, com certeza, tinha alimentos que ali ia
precisar da eletricidade, porque uma senhora de 92 anos, eu acredito
que a própria alimentação, deputado Leonardo Sá, é balanceada por
meio de frutas, como também o seu ventilador não podia funcionar
porque nós sabemos que o calor do inverno é pior do que o calor do
verão, o sol do inverno é mais quente do que o sol do verão e sem tirar
as muriçocas que aparecem no inverno. Mas ainda o que me chama
atenção é o fato desumano de um cidadão ao olhar uma pessoa de 92
anos, uma senhora, não ter a sensibilidade, não ter o bom senso de ali
ele sair daquela casa para ir fiscalizar os cortar luz de outra pessoa. No
mínimo, ele tinha que fazer vista grossa, ali era a vida de um ser humano,
e vem gente, deputado, dizer que poderia ser uma coincidência, mas
coincidência de quê? Ah, perguntam qual era o medicamento que tinha
no aparelho de nebulização, não interessa se tinha medicamento ou
não. O que realmente me deixa indignado é a falta de bom senso, a falta
de consideração. Uma senhora de 92 anos de idade, minha gente, onde
é que nós vamos parar? Será se a casa dessa senhora quebraria ou
enriqueceria mais a Equatorial se passasse mais um, dois ou três dias
ou até mesmo se ela não pagasse a sua energia?! E isso revoltou,
deputado Leonardo Sá, todo o estado do Maranhão. Eu levantei a
bandeira porque nós estamos do lado do povo. Nós não podemos ficar
do lado de empresa: ah, porque vai apurar a empresa, nós temos que
aguardar e a empresa lá tem sua versão.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ - Deputado
Vinícius, quando puder, me dê um aparte.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Pois não,
deputado, nós vamos esperar o óbito e tal. Eu digo sim, mas a senhora
morreu, a empresa vai tomar alguma providência? Porque o corpo não
pode esperar até a conclusão, porque é o mínimo, deputado Zito Rolim,
para amenizar o sofrimento da população, a empresa se responsabilizar,
de imediato agora, para depois saber o que vai fazer, porque não vai
trazer ela de vota. Mas o nosso movimento aqui, senhores e senhoras
deputados, é para que isso que aconteceu, na cidade de Imperatriz,
com essa senhora, não aconteça novamente no estado do Maranhão e
nem no Brasil. Nós temos que repudiar a conduta dessa empresa que
só pensa em lucrar, em ganhar dinheiro, mas não cumpre com as
responsabilidades dela. Vou fazer aqui um questionamento: será se a
empresa Equatorial treina seus funcionários diretamente sempre?
Porque a Equatorial não tem funcionário. Quem tem são as
terceirizadas. Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Tem também
os exames para fazer, a questão daquela pessoa se tem sua sanidade
mental, se ela pode realmente trabalhar naquela área, porque para mim
uma pessoa, que vê uma senhora de 92 anos de idade enferma e, ainda
assim, tem aquela atitude, não é normal. Ou então realmente é uma
pessoa digna de... A gente, às vezes, perde a palavra, deputado Leonardo
Sá, pela indignação que nós temos com a atitude dessa empresa. E aí,
senhoras e senhores deputados, outrora, eu tenho que responsabilizar
propriamente V.Ex.ªs, deputado Zé Inácio, porque, no ano passado,
nós tentamos aprovar a Lei do Anticorte, mas os deputados, na sua
maioria, entenderam que não era importante para o estado do
Maranhão, não era importante para a população. Não interessa,
deputado Leonardo Sá, quem é o autor do projeto. O que interessa é o
benefício que ele traria para a população. Eu estava defendendo a
população. Lá na Clínica Nossa Senhora da Graça, em Pedreiras, a
Cemar já foi cortar duas vezes, deputado Zito Rolim, com médico no
centro cirúrgico operando, e a enfermeira informando para não cortar
porque o médico estava operando e que ainda havia mais 12 pessoas
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para operar. Ele disse: “Eu estou seguindo ordens”. E passou o corte
lá. É diferente de você ir ao supermercado, você tem a faculdade de
comprar o óleo ou não ou ir a outro supermercado, mas energia, o
cidadão não tem faculdade de comprar em outro lugar não, deputado
Zito Rolim. É ali mesmo. É um monopólio. Se você tivesse a faculdade
talvez existisse mais uma tolerância para aquela pessoa não sair. Ou
quem tiver com as faculdades. Quando o “caba” não está satisfeito na
faculdade ele vai para outra. Mas a energia não, Deputado Leonardo
Sá. Quero passar a palavra para o Deputado Leonardo Sá.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ (aparte) –
Deputado, parabéns pelo pronunciamento. Eu me lembro, e ia salientar,
mas o senhor já salientou aí, que no ano passado nós tentamos aqui
resolver essa situação, por meio de um projeto de anticorte que foi
apresentado pelo Deputado Duarte e por questões, como muito bem o
senhor salientou, por picuinhas políticas, porque o projeto era bom
para o Estado do Maranhão, mas por picuinhas políticas cismaram e
não aprovaram o projeto do Deputado Duarte. E nós naquela época
votamos a favor desse projeto. Inclusive, Deputado Vinícius Louro,
eu apresentei no ao passado um projeto aqui na Assembleia Legislativa
que está tramitando, o que é esse projeto? Você sabe que a conta chega
em quilowatts? Quilowatts e o valor. Durante o mês, o consumidor
durante o mês não tem como saber... ele olha ali o medidor, já consumiu
tantos quilowatts e ele não sabe quanto aquilo ali vai custar no fim do
mês. E eu tenho um projeto que já está aprovado em duas outras
unidades federativas, em outros dois Estados do Brasil, e o que diz
esse projeto? Que a fornecedora do serviço elétrico é obrigada a passar
em reais, o consumo real, em real, na moeda nacional durante o mês.
Então o cidadão vai olhar ou no medidor ou entrar na internet e botar:
‘olha, eu já consumi aqui tantos quilowatts’. Ele vai olhar e até o dia 10
do mês minha conta já está dando R$ 50,00 e no dia 15 minha conta já
está dando R$ 70,00, para quê? Para que ele consiga também se
programar até o fim do mês para não chegar e ser surpreendido. Porque
eles vão passando o consumo em quilowatts e a população não sabe
quanto, na verdade, vai pagar no fim do mês. Eu vi esse vídeo, ele
naquela hora eu tenho certeza que aquele cidadão que foi cortar aquela
luz ele cortou porque queria afrontar o rapaz que estava filmando.
Deixar uma senhora daquela em uma situação daquela, em uma situação
daquela acabando de chegar do hospital, você viu a situação, emagrecida,
em uma cadeira de rodas, em uma cadeira sem conseguir se levantar.
Ainda estava com o esparadrapo na mão que veio do hospital. Então
são atitudes como essa de repúdio e que fazem esta Assembleia refletir
que na hora de aprovarmos projetos de interesse do Estado do Maranhão
temos que deixar as picuinhas políticas de lado. Porque eu sei que
aquele projeto não foi aprovado não foi por conta de que era um mau
projeto ou que era inconstitucional ou que ia piorar A ou B. Aquele
projeto não foi aprovado por conta de situação política local. Muito
obrigado, deputado, e parabéns pelo pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Muito
obrigado, Deputado Leonardo Sá. V. Exa. é testemunha...

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM – Deputado
Vinícius, me conceda um aparte?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Pois não.
Eu quero até chamar atenção do Presidente. Senhor Presidente, que V.
Exa. possa nos dar mais tempo, porque o assunto repercutiu. Nós
somos representantes do povo e aqui esse tema tem que ser discutido
entre os pares, até para que a gente possa fazer uma reflexão, como
próprio Deputado Leonardo Sá colocou aqui, dentro da Assembleia.
Pois não, Deputado Zito Rolim.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM (aparte) - Deputado
Vinícius, a sua indignação é pertinente, V. Exa. tem toda razão. Nós
sabemos que todas as empresas têm suas normas, normas para serem
cumpridas, mas também temos que nos preocupar em fazer um
treinamento com esse pessoal que fica à frente dessa parte, na parte de

corte. Porque é falta de humanidade. A pessoa tem que saber discernir
o momento certo para agir dessa forma que o cidadão agiu quando
cortou o fornecimento da energia, porque se trata de um ser humano.
Aí simplesmente foi falta de humanidade desse servidor, talvez por
falta de treinamento, a empresa não se preocupou com isso, e é o que
faz a maioria das empresas, pensam simplesmente no dinheiro e
esquecem o ser humano, a vida do próximo. Portanto é motivo para
nós levarmos adiante essa discussão para que medidas possam ser
tomadas para evitar problemas futuros. Então é esse o meu
entendimento e eu acredito que todos dessa Casa, apesar de no
Expediente Final, não termos mais uma quantidade de deputados que,
com certeza, gostariam também de apartear o seu pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – É verdade,
deputado Zito Rolim, eu quero lhe agradecer também pelas partes,
V.Exa. é um deputado que sempre teve a sensibilidade nessas causas,
principalmente quando se trata da pessoa que precisa, daquela menos
favorecida financeiramente e principalmente de uma pessoa enferma e
da idade que essa mulher tinha. Um exemplo, deputado Zito Rolim,
que tipo de ação é realizada junto a saúde mental desse funcionário ou
dos funcionários? Se existe alguma avaliação para esses funcionários
que a Equatorial faz ou cobra das terceirizadas que possa fazer. O que
me chama atenção é que agora, deputado Leonardo Sá, deputado Zito
Rolim, deputado Zé Inácio, nós temos que voltar novamente a matéria
do anticorte aqui para a Assembleia Legislativa, podemos até fazer,
deixar que o próprio autor da proposta do ano passado, represente a
proposta, agora nós vamos ementar, nós vamos trazer mais artigos
para esse projeto de lei, como, por exemplo, a Equatorial ela tem por
obrigação saber quem são os enfermos da cidade, deputado Zito Rolim,
lá na cidade de Codó, nós sabemos que tem os enfermos flutuantes,
são aqueles que se machucam, vão para casa e melhoram e pronto sai
da zona de risco ou sai da enfermidade, mas nós sabemos que tem o
cidadão de C.A, nós sabemos que tem o cidadão especial, deputado
Leonardo Sá, e isso por meio das prefeituras, do CRAS, da Assistência
Social e dos agentes comunitários de saúde, dá para se identificar quem
são essas pessoas, para que também não aconteça com essas pessoas
que estão lá, esse não teve condição de gravar um vídeo, como uma
senhora, lá em Pedreiras, deficiente, ela tem sua deficiência, uma pessoa
especial, mentalmente, e a Cemar foi lá e cortou a energia da pessoa, a
filha não trabalha, por quê? Está lá tomando de conta da mãe, e aí eu lhe
pergunto, deputado Leonardo Sá, isso é importante a gente também
aumentar a responsabilidade perante essas pessoas, deputado Zé Inácio,
nós temos que trazer também a tolerância, aumentando porque no caso
dessa senhora, deputado Zito Rolim, foi pior ainda, foi a conta no final
do mês, foi o reaviso com 15 dias, com 30 dias cortaram a energia, ou
seja, um mês, meu irmão, deputado Zito Rolim, um mês, né, como que
aquela conta fosse empobrecer ou enricar mais a Equatorial, sem o
cidadão olhar a senhora de 92 anos de idade. Então, outro problema
que nós temos que trazer, dentro desse projeto de lei, são as pessoas
que estão desempregadas, aquelas que, de hipótese alguma, que eles
têm a avaliação deles, têm na pesquisa dele de mercado aquelas pessoas
que estão de forma transitória, que está desempregado, mas tem a
potencialização de arrumar um outro emprego, tem aquela que está
desempregado, mas tem o seu negócio por fora como se fosse um
autônomo, e quando tem um desempregado que não tem perspectiva
de emprego e é desempregado mesmo, aí eles também têm que trazer
essa pesquisa junto aos órgãos aí que fazem esse controle para ter a
tolerância. Como é que o estado mais pobre da Federação, deputado
Duarte, onde tem uma empresa, como foi dito na reunião, uma das
mais organizadas, mais capacitadas e mais ricas do Brasil, querem
fazer com esse tipo de atitude para penalizar a população! Lá na
reunião, deputado Leonardo Sá, eu coloquei e perguntei: a Cemar tem
obrigação de pagar o ISS para os municípios? Tem. Pelos postes que
estão colocados na cidade. Ali é uma prestação de serviço. Eu perguntei
se as cidades pagam rigorosamente mês a mês, porque, quando Raimundo
Louro foi prefeito da cidade de Pedreiras, existia um rombo tanto do
município como da Cemar para com o município, e aí foram falar em
ajuste de contas para juntar as contas para saber, mas quando juntou o
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Município ainda ficou com um saldo. Rapaz, eu acho que até hoje não
pagaram esse saldo. E aí qual é a penalidade que a Cemar sofre? E aí
quer dizer que o cidadão deveu, o pau comeu! A Cemar, porque é uma
empresa rica, forte, no estado do Maranhão, não tem nenhum tipo de
penalidade? Então, senhoras e senhores deputados, é isso que eu venho
trazer à tona. Nós sabemos que a vida dessa pessoa não vai voltar, mas
nós temos que evitar que outras padeçam, que outros momentos como
esse aconteçam, porque é muito triste o nosso estado ter uma empresa
que não tenha essa responsabilidade. Eu quero passar aqui, só para
concluir, presidente, eu quero aqui parabenizar V.Ex.ª pela tolerância
que está dando a esse assunto. Deputado Duarte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (aparte) –
Deputado Vinícius Louro, eu faço esse aparte não apenas para me
solidarizar, mas apoiar a sua iniciativa. Cabe registrar que nós também
utilizamos as tecnologias, existe o grupo de WhatsApp dos deputados
e, ontem à noite, Vossa Excelência foi o primeiro parlamentar a levar ao
nosso conhecimento aquele vídeo, aquele triste vídeo, com aquelas
imagens registradas por aquele consumidor diante daquela situação
extremamente absurda. Então, eu registro aqui publicamente e
parabenizo Vossa Excelência por, mesmo naquele horário da noite,
estar focado em atender, não o eleitor, mas atender o consumidor,
aqueles que mais precisam. Essa visão humanizada, respeitosa,
deputado Zé Inácio, deputado Leonardo Sá, é que a gente precisa
garantir nas empresas, nas fornecedoras de serviços, principalmente
em serviços públicos como a Cemar que agora se chama Equatorial. É
um serviço público essencial, a Constituição Federal de 88 já estabelece
isso, a Resolução 414, o artigo 11 dessa resolução da Aneel, que diz
que esse serviço é um serviço essencial. Então, eu mais uma vez falo da
importância daquele projeto que nós protocolamos no ano passado,
projeto esse que, outrora, foi protocolado pelo deputado César Pires,
não foi aprovado, eu protocolei também, não foi aprovado, mas tem
um fato inédito, o STF pacificou um entendimento nesse sentido. O
Supremo Tribunal Federal assegura que nós podemos legislar sobre
essa matéria. Inclusive eu trago aqui uma pesquisa aprofundada que V.
Exa. pediu que eu fizesse, sobre onde tem leis anticorte. Oito Estados.
Paraná a Lei n.º 14.040/2003; Paraíba a Lei nº 7.902/2005; Rondônia a
Lei nº 1.783/2007; Piauí, estado vizinho, Lei nº 5.750/2008; Tocantins,
Lei nº 3.244/2017; Acre a Lei nº 3.508/2019; Pernambuco, Lei nº 16.534/
2019; Santa Catarina, Lei nº 17.780/2019. Ou seja, leis do ano passado
que foram aprovadas fruto da decisão do Supremo Tribunal Federal.
Ou seja, temos aqui um fato novo, que é mais uma morte. Não é a
primeira. Esperamos que seja a última. Diga-se de passagem, há pouco
mais de um ano dois funcionários da Cemar foram injustamente
alvejados, foram assassinados em razão desse procedimento que não é
nada humanizado. Portanto, parabenizo V. Exa. pela iniciativa, pela
coragem e pode ter certeza que estamos juntos nas trincheiras das boas
lutas, que é a luta em prol dos direitos sociais fundamentais, que é a
luta em prol do consumidor. Parabéns.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Só para
concluir, Senhor Presidente. Deputado Duarte, agradeço as suas
considerações, suas palavras. Dizer que aquele seu projeto de lei é sim
bom para o Maranhão, onde aqui até na sua totalidade os deputados
aqui tanto eu, Leonardo Sá, como o Deputado Zé Inácio votamos com
V. Exa., o Deputado Zito Rolim. Votamos com V. Exa. e por esse
entendimento do que vem ocorrendo, o que ocorreu. Eu quero aqui até
pedir para os deputados, que esse projeto Deputado Duarte, que eu
também eu já disse, eu não tenho preocupação de quem dê entrada, eu
quero o resultado final. Pode contar com o apoio do Deputado Vinícius
Louro. E eu como líder da bancada vou convencer meus pares a votar
com o projeto, mas no projeto nós vamos acrescentar, ainda mais,
responsabilidades para a Cemar. Trazer aqui essas informações dos
enfermos dentro dos municípios, a Cemar tenha esse controle para que
ela quando mandar o cidadão, o seu funcionário cortar a luz, ele saber
que ali tem um enfermo. Ele mesmo é a ponta ali do trabalho, que ele
enxergue e tenha o bom-senso de identificar o que pode e o que não
pode no corte. Porque aquele que foi cortar a energia da senhora de 92

anos, ele não é funcionário, ele é um monstro. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston,  Carlinhos Florêncio, César Pires,
Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte
Júnior, Edson Araújo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert
Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará
Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro,
Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil e Zé Inácio Lula.
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Arnaldo Melo, Doutora
Thaíza Hortegal, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Neto Evangelista,
Pastor Cavalcante e Zito Rolim. O Presidente declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior e do Expediente, que foi encaminhado à publicação e concedeu
a palavra aos Deputados: Wellington do Curso, Mical Damasceno,
Doutora Cleide Coutinho e César Pires. Esgotado o tempo destinado
ao Pequeno Expediente, o Presidente informou que as inscrições dos
Deputados Vinícius Louro e Rafael Leitoa foram transferidas para a
próxima sessão ordinária. Em seguida, declarou aberta a Ordem do
Dia, anunciando a discussão e votação em primeiro e segundo turnos,
regime de urgência, do Projeto de Lei n° 625/2019, de autoria da
Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, que dispõe
sobre o subsídio do Governador, Vice-Governador e Secretários de
Estado para o exercício de 2020. Na sequência, o Presidente suspendeu
a Sessão para que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJC) emitisse o Parecer. Reabertos os trabalhos, o Presidente da
CCJC informou que o referido Projeto de Lei foi aprovado na Comissão.
Dessa forma, o Projeto de Lei em tela foi submetido à deliberação do
Plenário, sendo o mesmo aprovado e encaminhado à sanção
governamental. Em primeiro turno, regime de prioridade, com parecer
favorável da CCJC e da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização
e Controle, o Plenário aprovou o Projeto de Lei n° 539/2019, de autoria
do Ministério Público, que dispõe sobre a reposição de perdas
inflacionárias na remuneração dos servidores do quadro de apoio técnico-
administrativo do Ministério Público do Estado do Maranhão, altera
anexos da Lei nº 8.077/2004 e dá outras providências. Em primeiro
turno, tramitação ordinária, com parecer favorável da CCJC, foi
aprovado e encaminhado ao segundo turno de votação, o Projeto de
Resolução Legislativa nº 160/2019, de autoria do Deputado Othelino
Neto, que concede Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Sérgio
Luís Veras Parente, natural de Sobral (CE). Na sequência, foi aprovado
o Requerimento n° 001/2020, de autoria do Deputado Ricardo Rios,
solicitando regime de urgência para o Projeto de Lei nº 539/2020, de
autoria do Ministério Público, sendo o mesmo aprovado na presente
Ordem do Dia, por força de acordo de Lideranças e encaminhado à
sanção governamental. Inscrito no primeiro horário do Grande
Experiente, ouviu-se o Deputado Wellington do Curso. No tempo dos
Partidos e Blocos, se pronunciaram os Deputados Duarte Júnior pelo
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Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão e o Deputado Vinícius Louro,
falando pelo Bloco Parlamentar Democrático e pela liderança deste
Bloco. No Expediente Final, não houve orador inscrito. Nada mais
havendo a tratar a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo,
que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 05 de
fevereiro de 2020.

Ata da Sessão Solene para entrega (in memorian) da
Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman aos Ex-
Deputados Waldir Filho, Jean Carvalho e João Silva, realizada
na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no dia doze
de agosto de dois mil e dezenove.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.

Às onze horas, o Presidente, em nome do povo e invocando a
proteção de Deus, declarou aberta a sessão solene convocada para
entrega (in memorian) da Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman aos ex-deputados, concedida por meio da Resolução
Legislativa n.º 922/2019, oriunda do Projeto de Resolução Legislativa
n.º 019/2019, de autoria do Deputado Ciro Neto. Em seguida, convidou
para compor a Mesa: o Senhor Marcelo Tavares, Secretário Chefe da
Casa Civil, neste ato representando o Governador Flávio Dino; o
Professor Nonato Chocolate, Secretário Municipal de Relações
Extraordinárias Parlamentares, neste ato representando o Prefeito de
São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior; Senhora Regina Evangelista,
esposa do homenageado João Batista Araújo Silva; Senhor Samuel
Jorge Arruda de Melo, filho do homenageado Waldir Jorge de Melo
Filho; Senhor Jalves Carvalho, filho do homenageado Jean Carvalho de
Sousa e em seguida concedeu a palavra ao Deputado Ciro Neto, autor
da proposição, que justificou a homenagem aos três jovens que tiveram
suas vidas ceifadas no exercício dos seus mandatos de Deputados
Estaduais, há vinte e três anos. Na sequência, o Deputado Ciro Neto
fez a entrega das Medalhas do Mérito Legislativo Manuel Beckman
aos representantes dos homenageados, nesta sessão solene: Senhor
Jalves Carvalho e o senhor Samuel Jorge Arruda de Melo. Concedeu a
palavra ao senhor Samuel Jorge Arruda de Melo, filho do ex-deputado
Waldir Filho; ao senhor Robson Carvalho, filho do ex-deputado Jean
Carvalho; ao senhor Rafael Evangelista, filho do ex-deputado João
Silva, e ao Deputado Neto Evangelista, que ressaltou o legado que
esses homens públicos deixaram no Estado. O Presidente então passou
a palavra ao Deputado licenciado Marcelo Tavares, Chefe da Casa
Civil do Governo do Estado, que falou da sua alegria em fazer parte da
Sessão em memória desses três nomes relevantes da política do Estado.
Na sequência, a Deputada Dra. Helena Duailibe pediu para fazer uma
saudação aos homenageados, ressaltando o seu convívio com o colega
Doutor João Silva, com quem trabalhou na Santa Casa. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente Othelino Neto declarou encerrada a
presente Sessão. Presidente, Deputado Othelino Neto

Ata da Sessão Solene para a entrega do Mérito Legislativo
Medalha Manuel Beckman, ao Senhor Francisco Marialva
Mont’alverne Frota, realizada na Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão no dia três de outubro de dois mil e dezenove.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Neto Evangelista

Às onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene convocada para a
entrega da Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman, ao Senhor
Francisco Marialva Mont’Alverne Frota, concedida por meio de
Decreto Legislativo nº 452/2014, oriundo do projeto de Decreto
Legislativo 013/2013, de autoria do Deputado Estadual César Pires.
Em seguida, convidou para compor a Mesa o Dr. Francisco Marialva
Mont’Alverne Frota, homenageado desta Sessão Solene; o Senhor José
Cursino Raposo, Secretário Municipal de Planejamento, neste ato

representando o Prefeito de São Luís Edivaldo Holanda Júnior; a
Professora Nila da Conceição Cardoso, da Coordenação do Núcleo de
Educação a Distância da UFMA, representando a Reitora Nair Portela;
o Senhor Teodoro Peres, Procurador de Justiça; o Senhor Antônio
Noberto, Presidente da Academia Ludovicense de Letras; o Senhor
Carlos Augusto Furtado Moreira, Presidente da Academia de Ciências,
Letras e Artes Militares; o Senhor Lino Moreira, ex-presidente da
Academia Maranhense de Letras. Em seguida, concedeu a palavra ao
autor da proposição, Deputado César Pires, que afirmou, após breve
relato sobre o currículo do homenageado, que a Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão faz justa homenagem ao Professor Doutor
Marialva Mont’Alverne Frota, pelos relevantes serviços já prestados
à população do Maranhão. O Presidente passou então a palavra ao
Senhor Francisco Marialva Mont’Alverne Frota, que agradeceu a
concessão da Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman, como
um reconhecimento da sua maranhensidade. Dizendo-se lisonjeado
por presidir esta solenidade, o Presidente expressou seu desejo de que
o Maranhão continue honrando homens e mulheres que engrandecem a
história do nosso Estado. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
declarou encerrada a presente Sessão. Deputado Neto Evangelista -
Presidente em exercício

Ata da Sessão Solene convocada para entrega da Medalha
do Mérito Legislativo João do Vale à Senhorita Thaynara
Oliveira Gomes, realizada na Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, no dia 04 de outubro de 2019.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto

Às onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente Othelino Neto declarou aberta a Sessão Solene
convocada para entrega da Medalha de Mérito Legislativo João do
Vale à Senhorita Thaynara Oliveira Gomes, concedida por meio do
Projeto de Resolução Legislativa nº 036/2018, oriundo da Resolução
Legislativa nº 971/2019, de autoria do Deputado Neto Evangelista.
Em seguida, convidou para compor a Mesa o Excelentíssimo Senhor
Diego Galdino, Secretário de Estado de Governo, neste ato
representando o Governador Flávio Dino; o Senhor Raimundo Nonato
Silva Júnior, Secretário Municipal Extraordinário de Relações
Parlamentares, neste ato, representando o Prefeito de São Luís; o Senhor
Catolé Junior, Secretário de Estado do Turismo e a senhora Thaynara
Oliveira Gomes, homenageada desta Sessão Solene. O Presidente
conclamou todos a se postarem em posição de respeito para ouvir o
Hino Nacional executado pelo Boi da Maioba. Em seguida, concedeu a
palavra ao Deputado Neto Evangelista, que ressaltou a contribuição
da blogueira para divulgar os atrativos do Estado e fez a entrega da
Medalha de Mérito Legislativo João do Vale a Thaynara Oliveira Gomes,
que ocupou a tribuna para agradecer a honraria. O Presidente então
chamou as crianças da APAE-MA, que ofereceram a homenageada um
buquê de flores, enaltecendo a sua contribuição para divulgar o Estado.
Na sequência, o Presidente convidou os integrantes do Boi da Maioba
para voltar ao Plenário e fazer mais uma apresentação. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a presente sessão.
Deputado Othelino Neto - Presidente

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 04 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO
DE 2020, NO PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES   DEPUTADOS:
ZÉ INÁCIO LULA -   PRESIDENTE, em exercício
CÉSAR PIRES
FERNANDO PESSOA
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DOUTOR YGLÉSIO
ANTÔNIO PEREIRA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

625/2019  –  que DISPÕE sobre o Subsídio do Governador, Vice-
Governador e Secretários de Estado, para o exercício de 2020.

AUTORIA: COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

RELATOR:  Deputado ZÉ INÁCIO LULA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 05 de fevereiro  de 2020.

LEIBE PRAZERES BARROS
Secretária de Comissão

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ESCOLA DO LEGISLATIVO

 1. ÁREA - FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E
GERENCIAL (Código 001)

SUBÁREAS
1.3 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS
1.3 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS
POSIÇÃO                     NOME                                  PONTUAÇÃO
1      GABRIELLE GUEDES COSTA FONTES FREIRE        60
2   

1.6 CONTRATAÇÃO DIRETA DE LICITAÇÃO
1.6 CONTRATAÇÃO DIRETA DE LICITAÇÃO
POSIÇÃO                     NOME                             PONTUAÇÃO
1      GABRIELLE GUEDES COSTA FONTES FREIRE        60
2   

1.8 DIREITO ADMINISTRATIVO
1.8 DIREITO ADMINISTRATIVO
POSIÇÃO                         NOME                                PONTUAÇÃO
1 GABRIELLE GUEDES COSTA FONTES FREIRE        60
2   

1.14 FORMAÇÃO DE PREGOEIROS
1.14 FORMAÇÃO DE PREGOEIRO
POSIÇÃO                   NOME                                     PONTUAÇÃO
1       GABRIELLE GUEDES COSTA FONTES FREIRE       60
2   

1.16 GESTÃO DE CONTRATOS
1.16 GESTÃO DE CONTRATO
POSIÇÃO                   NOME                                        PONTUAÇÃO
1    GABRIELLE GUEDES COSTA FONTES FREIRE          60
2   

1.18 GESTÃO POR COMPETÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO
1.18 GESTÃO POR COMPETÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO
POSIÇÃO                 NOME                                      PONTUAÇÃO
1                   LUCIÊDE BRITO PINHEIRO                            86
2   

1.19 GESTÃO PÚBLICA
1.19 GESTÃO PÚBLICA
POSIÇÃO             NOME                                            PONTUAÇÃO
1      GABRIELLE GUEDES COSTA FONTES FREIRE       60
2   

1.21 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
1.21 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
POSIÇÃO             NOME                                           PONTUAÇÃO
1    GABRIELLE GUEDES COSTA FONTES FREIRE          60
2   

1.22 LICITAÇÃO E CONTRATOS
1.22 LICITAÇÃO E CONTRATOS
POSIÇÃO             NOME                                       PONTUAÇÃO
1       GABRIELLE GUEDES COSTA FONTES FREIRE         60
2   

2. ÁREA - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E INSTITUCIONAL
(Código 002)
SUBÁREAS
2.1 ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS
2.1 ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS
POSIÇÃO                NOME                                              PONTUAÇÃO
1                  LUCIÊDE BRITO PINHEIRO                          86
2             CARLOS EDUARDO TEIXEIRA SAMPAIO       54

2.2 MARKETING PESSOAL
2.2 MARKETING PESSOAL
POSIÇÃO             NOME                                     PONTUAÇÃO
1                LUCIÊDE BRITO PINHEIRO                            86
2   

2.3 ATENDIMENTO AO PÚBLICO
2.3 ATENDIMENTO AO PÚBLICO
POSIÇÃO              NOME                                     PONTUAÇÃO
1                 LUCIÊDE BRITO PINHEIRO                          86
2   

2.5 COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA
2.5 COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA
POSIÇÃO               NOME                                        PONTUAÇÃO
1                    LUCIÊDE BRITO PINHEIRO                        86
2           CARLOS EDUARDO TEIXEIRA SAMPAIO        54

2.6 DESENVOLVIMENTO EM LIDERANÇA
2.6 DESENVOLVIMENTO EM LIDERANÇA
POSIÇÃO             NOME                                         PONTUAÇÃO
1               LUCIÊDE BRITO PINHEIRO                              86
2   

2.8 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
2.8 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
POSIÇÃO              NOME                                       PONTUAÇÃO
1                LUCIÊDE BRITO PINHEIRO                             86
2            CARLOS EDUARDO TEIXEIRA SAMPAIO         54

2.13 PALESTRA NA ÁREA DE DIREITOS HUMANOS
2.13 PALESTRA NA ÁREA DE DIREITOS HUMANOS
POSIÇÃO             NOME                                        PONTUAÇÃO
1       CARLOS EDUARDO TEIXEIRA SAMPAIO             54
2   

2.14 PALESTRA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO PEDAGÓGICA
2.14 PALESTRA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO PEDAGÓGICA
POSIÇÃO             NOME                                      PONTUAÇÃO
1          CARLOS EDUARDO TEIXEIRA SAMPAIO           54
2   
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2.20 OUTROS TEMAS RELACIONADOS ÀS ÁREAS AFINS
2.20 OUTROS TEMAS RELACIONADOS À ÁREAS AFINS
POSIÇÃO              NOME                                      PONTUAÇÃO
1                      LUCIÊDE BRITO PINHEIRO                      86
2           CARLOS EDUARDO TEIXEIRA SAMPAIO        54

3. ÁREA - DESENVOLVIMENTO TÉCNICO (Código 003)
SUBÁREAS
3.2 COREL DRAW
3.2 COREL DRAW
POSIÇÃO             NOME                                       PONTUAÇÃO
1            ALEXANDRE FREITAS GUIMARÃES                70
2   

3.3 EXCEL AVANÇADO
3.3 EXCEL AVANÇADO
POSIÇÃO             NOME                                       PONTUAÇÃO
1             ALEXANDRE FREITAS GUIMARÃES               70
2   

3.9 WORD AVANÇADO
3.9 WORD AVANÇADO
POSIÇÃO            NOME                                         PONTUAÇÃO
1               ALEXANDRE FREITAS GUIMARÃES            70
2   

3.10 OUTROS TEMAS RELACIONADOS ÀS ÁREAS AFINS
3.10 OUTROS TEMAS RELACIONADOS À ÁREAS AFINS
POSIÇÃO           NOME                                         PONTUAÇÃO
1          ALEXANDRE FREITAS GUIMARÃES             70
2   

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEGUNDO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO Nº 039/2017. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO MARANHÃO e EMPRESA DIBUTE SOFTWARE LTDA.,
firmam entre si o segundo apostilamento ao referido contrato.
OBJETO: emissão da nota de empenho nº 2020NE000057 de 24/01/
2020, no valor de R$ 207.775,25 (duzentos e sete mil, setecentos e
setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), para fazer face às
despesas inerentes a este Contrato durante o exercício financeiro de
2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 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: 000010
– Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (INFORMÁTICA);
Fonte de recursos 0.1.01.000000 Recursos Ordinários – Tesouro.
Histórico: Objeto: Fornecimento de Licença de uso ao sistema de folha
de pagamento e RH ConsistRH, distribuído exclusivamente pela
Empresa Dibute Software LTDA. INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES: valor empenhado para 12 dias de janeiro + 2
parcelas de 11. BASE LEGAL: Art. 65, § 8° da Lei Federal nº 8.666/
93. DATA DA ASSINATURA: 05/02/2020. ASSINATURA: Deputado
Othelino Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. São Luís–MA, 05 de fevereiro de 2020. Tarcísio
Almeida Araújo – Procurador-Geral.

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 042/2019-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE DE APOIO AO

DESENVOLVIMENTO DA UFMA.  OBJETO:  Emissão da Nota
de Empenho nº 2020NE000169, de 31/01/2020, no valor de R$
16.940,00 (dezesseis mil, novecentos e quarenta reais). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:  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: 33.90.35.02 – Assessoria e Consultoria Técnica ou jurídica.
Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários – Tesouro
- 0101000000. Histórico: Objeto: Serviço de consultoria para
elaboração do planejamento estratégico da ALEMA. Informações
Complementares: Empenhado na sua totalidade para o exercício 2020.
BASE LEGAL: art. 65, §8º da Lei Federal 8.666/93 e Processo
Administrativo nº 0114/2020. ASSINATURA: Deputado Othelino
Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. DATA DA ASSINATURA: 05/02/2020. São Luís–MA, 05
de fevereiro de 2020. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da
ALEMA.

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 052/2019-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
INFINITY LOCAÇÃO SERVIÇOS E GESTÃO EIRELI-ME.
OBJETO:  Emissão da Nota de Empenho nº 2020NE000011, de 22/
01/2020, no valor de R$ 396.446,74 (trezentos e noventa e seis mil,
quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  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: 33.90.39.78 – Serviço de Limpeza e Conservação.
Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários – Tesouro
- 0101000000. Histórico: Objeto: Prestação de serviços de natureza
continuada de limpeza, conservação e higienização diária. Informações
Complementares: Valor empenhado referente a cota de 2/12 para o
exercício atual. BASE LEGAL: art. 65, §8º da Lei Federal 8.666/93 e
Processo Administrativo nº 0073/2020. ASSINATURA: Deputado
Othelino Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. DATA DA ASSINATURA: 05/02/2020. São
Luís–MA, 05 de fevereiro de 2020. Tarcísio Almeida Araújo–
Procurador-Geral da ALEMA.

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUINTO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 022/2015-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
VERMA ENGENHARIA LTDA.  OBJETO:  Emissão da Nota de
Empenho nº 2020NE000014, de 22/01/2020, no valor de R$ 13.205,71
(treze mil, duzentos e cinco reais e setenta e um centavos). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:  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: 33.90.39.05 – Serviços Técnicos Profissionais. Fonte de
Recursos: 0 .1.01.000000 – Recursos Ordinários – Tesouro -
0101000000. Histórico: Objeto: Serviço de manutenção preventiva e
corretiva de um (01) elevador elétrico, instalado no edifício do
Complexo de Comunicação. Informações Complementares: Empenhado
em sua totalidade para o exercício/2020. BASE LEGAL: art. 65, §8º da
Lei Federal 8.666/93 e Processo Administrativo nº 0043/2020.
ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto–Presidente da
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Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. DATA DA
ASSINATURA: 05/02/2020. São Luís–MA, 05 de fevereiro de 2020.
Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEXTO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 03/2015-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
KENTA INFORMÁTICA S.A.  OBJETO:  Emissão da Nota de
Empenho nº 2020NE000025, de 23/01/2020, no valor de R$ 58.896,56
(cinquenta e oito mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e
seis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora:
010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Fiscal.
Função: 01 – Legislativa. Subfunção: 031 – Ação Legislativa.
Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Ação: 4628 – Atuação
Legislativa. Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do
Maranhão (Informática). Natureza Despesa: 33.90.40.06 – Locação
de Software. Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários
– Tesouro - 0101000000. Histórico: Objeto: Serviço de Licença de
Software – DRS, Gravação Audiovisual. Informações Complementares:
Empenhado em sua totalidade para o exercício/2020. BASE LEGAL:
art. 65, §8º da Lei Federal 8.666/93 e Processo Administrativo nº 5464/
2019. ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto–
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. DATA
DA ASSINATURA: 05/02/2020. São Luís–MA, 05 de fevereiro de
2020. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SÉTIMO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 03/2016-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.
OBJETO:  Tendo em vista que a Portaria nº 213 de 13 de maio de
2019 revogou a Portaria nº 1.287 de 27 de dezembro de 2017, que
proibia a aplicação de taxas negativas de vale refeição e alimentação na
venda de “vouchers” às empresas beneficiárias, no âmbito do Programa
de Alimentação do Trabalhador (PAT), este contrato retorna à taxa
negativa originária, qual seja -1% (menos um por cento). BASE LEGAL:
art. 65, §8º da Lei Federal 8.666/93 e Processo Administrativo nº 5376/
2019. ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto–
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. DATA
DA ASSINATURA: 04/02/2020. São Luís–MA, 05 de fevereiro de
2020. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

AVISO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020-CPL/AL PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 4576/2019-AL

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio do Pregoeiro, Lincoln Christian Noleto Costa,
com fulcro no Pregão Eletrônico n° 002/2020- CPL/ALEMA, com
objeto de contratação de empresa especializada no fornecimento de
cartão de memória que serão utilizados na Assembleia Legislativa do
Maranhão”, torna público para conhecimento dos interessados que
adiará a sessão de licitação respectiva, anteriormente marcada para às
09:30 horas do dia 14 de fevereiro de 2020, em virtude de conveniência
administrativa. A nova data da realização será no dia 19 de fevereiro às
09:30h, pelo sitio www.comprasnet.gov.br. São Luís, 04 de fevereiro
de 2020. Lincoln Christian Noleto Costa.Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
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