
 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                    SEGUNDA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2020 1

ANO XLVII - Nº 015 - SÃO LUÍS, SEGUNDA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2020. EDIÇÃO DE HOJE: 44 PÁGINAS
184º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

4.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19.ª LEGISLATURA

RELAÇÃO DE ORADORES.........................................................03

ORDEM DO DIA..........................................................................03

PAUTA...........................................................................................04

SESSÃO ORDINÁRIA.................................................................08

PROJETO DE LEI.........................................................................09

REQUERIMENTO.........................................................................14

INDICAÇÃO................................................................................16

RESUMO DA ATA.........................................................................35

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA...............................................36

SUMÁRIO

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
PALÁCIO MANUEL BECKMAN

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

01. Deputado Adelmo Soares (PC do B)

01. Deputado Adriano (PV)
02. Deputado Arnaldo Melo (MDB)

02. Deputada Andreia Martins Rezende (DEM)
03. Deputado Antônio Pereira (DEM)
04. Deputado Ariston Sousa - (AVANTE)
05. Deputado Carlinhos Florêncio (PC do B)

01. Deputado Ciro Neto (PP)

06. Deputada Daniella Tema (DEM)

01. Deputada Detinha (PL)

07. Deputada Drª Cleide Coutinho (PDT)

02. Deputada Drª Helena Duailibe (Solidariedade)02. Deputado Dr. Leonardo Sá (PL)
03. Deputada Drª Thaiza Hortegal (PP)

08. Deputado Dr. Yglésio (PDT)
09. Deputado Duarte Júnior (PC do B)
10. Deputado Edivaldo Holanda (PTC)
11. Deputado Edson Araújo (PSB)
12. Deputado Fábio Macedo (PDT)
13. Deputado Felipe dos Pneus (PRTB)

 Deputado Prof. Marco AurélioLíder:

04. Deputado Fernando Pessoa (Solidariedade)
03. Deputado Hélio Soares (PL)

14. Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
15. Deputada Mical Damasceno (PTB)
16. Deputado Neto Evangelista (DEM)
17. Deputado Othelino Neto (PC do B)
18. Deputado Pará Figueiredo (PSL)
19. Deputado Pastor Cavalcante (PROS)
20. Deputado Paulo Neto (DEM)
21. Deputado Prof. Marco Aurélio (PC do B)
22. Deputado Rafael Leitoa (PDT)
23. Deputado Ricardo Rios (PDT)

04. Deputado Rigo Teles (PV)
05. Deputado Roberto Costa (MDB)

 AdrianoLíder:

05. Deputado Rildo Amaral (Solidariedade)

 Deputado Fernando PessoaLíder:

04. Deputado Vinícius Louro (PL)

01. Deputado Wellington do Curso (PSDB)

05. Deputado Wendell Lages (PMN)

 Deputado Vinícius LouroLíder:

24. Deputado Zé Gentil (PRB)
25. Deputado Zé Inácio Lula (PT)
26. Deputado Zito Rolim (PDT)

Vice-Líderes: Deputado Adelmo Soares
                       Deputado Dr. Yglésio
                       Deputado Duarte Jr.

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

MESA DIRETORA

1.  Vice-Presidente: Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
2.º Vice-Presidente: Deputada Detinha (PL)
3.° Vice-Presidente: Deputada Drª Thaiza Hortegal (PP)
4.° Vice-Presidente: Deputado Roberto Costa (MDB)

° 1.° Secretário: Deputada Andreia Martins Rezende (DEM) 
2.° Secretário: Deputada Dr.ª Cleide Coutinho (PDT)
3.° Secretário: Deputado Pará Figueiredo (PSL)
4.° Secretário: Deputada Daniella Tema (DEM)

Deputado Othelino Neto
Presidente

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE PROGRESSISTA

BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO - MDB/PV PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

Deputada Ana do Gás (PC do B) - Secretário de Estado

Deputado Márcio Honaiser (PDT) - Secretário de Estado

Deputado Marcelo Tavares (PSB) - Secretário de Estado

LICENCIADO

Deputado Rafael Leitoa

LÍDER DO GOVERNO

RESENHA......................................................................................37

PARECER.......................................................................................37

APOSTILA.....................................................................................39

AVISO DE LICITAÇÃO................................................................40

PORTARIA....................................................................................40

REQUERIMENTO DE DESTAQUE................................................40

VOTO DO RELATOR...................................................................40

DESPACHO...................................................................................41

OFÍCIO.........................................................................................42



SEGUNDA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2020                                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA2

Deputado Neto Evangelista
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Antônio Pereira
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires

Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Duarte Jr.
Deputado Carlinhos Florencio
Deputado Vinícios Louro
Deputado Rildo Amaral
Deputado Adriano

Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Hélio Soares
Deputado Paulo Neto
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zé Gentil
Deputado Ciro Neto
Deputado Rigo Teles

Deputado Fábio Macedo
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Adelmo Soares
Deputado Vinícius Louro
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Adriano

Deputado Hélio Soares
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Mical Damasceno
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Ricardo Rios
Deputado Rildo Amaral
Deputado César Pires

Deputado Antônio Pereira
Deputado Adelmo Soares
Deputado Duarte Jr.
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano

Deputado Adelmo Soares
Deputado Vinícius Louro
Deputado Duarte Jr.
Deputada Mical Damasceno
Deputado Neto Evangelista
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Zé Gentil
Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Paulo Neto
Deputado Hélio Soares

Deputado Rigo Teles

Deputado Ricardo Rios
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Antonio Pereira
Deputado Vinícius Louro
Deputado Rildo Amaral
Deputado Adriano

Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fábio Macedo
Deputado Edson Araújo
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Dr. Yglésio
Deputado Hélio Soares
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Adelmo Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado Rigo Teles

Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Neto Evangelista
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado Rildo Amaral
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Duarte Jr.
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Edson Araújo
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Wendell Lages
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Adriano

Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Paulo Neto
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Gentil
Deputado Leonardo Sá

Deputado César Pires

Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Leonardo Sá
Deputada Mical Damasceno
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Paulo Neto
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Adriano

Deputado Zé Gentil
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fábio Macedo
Deputado Vinícius Louro

Deputado Rildo Amaral
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Rigo Teles
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Adelmo Soares
Deputado Zé Gentil
Deputado Zito Rolim
Deputado Leonardo Sá
Deputado Wellington do Curso

Deputado Antonio Pereira
Deputado Duarte Jr.
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ricardo Rios
Deputado Hélio Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado César Pires

Deputado Vinícius Louro
Deputado Ricardo Rios
Deputado Edson Araújo
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Zé Gentil
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado César Pires

Deputado Adelmo Soares
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Leonardo Sá

Deputado Rigo Teles

Deputado Fábio Macêdo
Deputado Wendell Lages
Deputado Zito Rolim
Deputado Antônio Pereira
Deputado Paulo Neto
Deputado Ciro Neto
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Dr. Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula
Deputada Mical Damasceno
Deputado Wellington do Curso
Deputado Leonardo Sá
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires

Deputado Rildo Amaral
Deputado Duarte Jr.
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Leonardo Sá
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Fábio Macêdo
Deputado Paulo Neto
Deputado Edson Araújo
Deputado Hélio Soares
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Rigo Teles



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                    SEGUNDA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2020 3

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 / 02 / 2020 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10.02.2020

I - PARECERES EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM REDAÇÃO FINAL - ÚNICO TURNO

1. PARECER Nº 833/2019, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 472/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FERNANDO PESSOA, QUE MODIFICA
ACRESCENTA DISPOSITIVOS NA LEI ESTADUAL Nº 5.315, DE
11 DE JANEIRO DE 2010, QUE CONCEDE PASSAGEM
INTERMUNICIPAL GRATUITA AOS PORTADORES DE
CÂNCER, AIDS, DOENÇAS RENAIS E CARDÍACAS CRÔNICAS
NO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. – RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

2. PARECER Nº 834/2019, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 244/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI NO
CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO MARANHÃO A
SEMANA ESTADUAL DE PREVENÇÃO À TUBERCULOSE E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – RELATOR DEPUTADO
ANTÔNIO PEREIRA.

3. PARECER Nº 835/2019, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 297/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO, QUE ALTERA
DISPOSITIVO DA LEI Nº 9.368, DE 02 DE MAIO DE 2011,
PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO
MARANHÃO DE 02 DE MAIO DE 2011, QUE CONSIDERA DE
UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL BLOCO
ALTERNATIVO BANDA DO SABIHÁ, NO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS, ESTADO DO MARANHÃO. – RELATOR DEPUTADO
ANTÔNIO PEREIRA.

4. PARECER Nº 836/2019, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 388/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, QUE DISPÕE SOBRE A CASSAÇÃO DA
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE EMPRESAS QUE PROVOQUEM
MAUS-TRATOS A ANIMAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
– RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

II – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

5. PROJETO DE LEI Nº 399/2019, (MENSAGEM Nº 003/
2019) DE AUTORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
MARANHÃO, ALTERA A LEI Nº 9.936, DE 22 DE OUTUBRO DE
2013, QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
SUBSTITUTIVO  - COM PARECER FAVORÁVEL DA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA E DA COMISSÃO
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DE TRABALHO – RELATOR DEPUTADO ADELMO
SOARES.

III – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 047/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO
AURÉLIO, QUE CONCEDE MEDALHA “MANUEL BECKMAN”
AO SENHOR FÁBIO SOUZA DE CARVALHO. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 093/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO
AURÉLIO, QUE CONCEDE MEDALHA “MANUEL BECKMAN”
AO SENHOR JOSÉ DE ARIMATÉIA ALVES VIEIRA. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO
PEREIRA.

8.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 115/2019,
DE AUTORIA DO DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, QUE
CONCEDE MEDALHA “MANUEL BECKMAN” AO SENHOR
DOUGLAS DE MELO MARTINS. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 120/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO
AURÉLIO, QUE CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ
MARANHENSE A SENHORA SIMONE DA SILVA FONSECA.
COM PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA.

10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 147/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO HÉLIO SOARES, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR
JOSIMAR CUNHA RODRIGUES. COM PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

11. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 149/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO HÉLIO SOARES, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ MARANHENSE A SENHORA
MARIA DEUSDETE LIMA CUNHA RODRIGUES. COM
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

12. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 150/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, QUE
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN” AO SENHOR CORONEL ISMAEL DE SOUSA
FONSECA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

13. REQUERIMENTO Nº 021/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, REQUERENDO DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA UMA SESSÃO
SOLENE NO DIA 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA A
ENTREGA DA MEDALHA “MANUEL BECKMAN” AO
DOUTOR LUIZ CÉSAR DA SILVA COSTA.

14. REQUERIMENTO Nº 029/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RICARDO RIOS, REQUERENDO DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
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REGIME DE URGÊNCIA EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS
APROVAÇÃO DO PRESENTE REQUERIMENTO, O PROJETO
DE LEI Nº 399/2019, (MENSAGEM Nº 003/2019), DE AUTORIA
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO.

V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

15.REQUERIMENTO Nº 022/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUERENDO
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO
EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO ESTADO, FLÁVIO DINO,
AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, FELIPE CAMARÃO E A
SECRETÁRIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, FLÁVIA ALEXANDRINA,
SOLICITANDO INFORMAÇÕES QUANTO AO
QUANTITATIVO ATUALIZADO DE PROFESSORES DA REDE
ESTADUAL DE ENSINO POR CLASSE, REFERÊNCIA, CARGA
HORÁRIA E SUAS RESPECTIVAS REMUNERAÇÕES, BEM
COMO O QUANTITATIVO DOS CONTRATADOS
TEMPORARIAMENTE E INATIVOS.

16.REQUERIMENTO Nº 024/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA RETIRADO DE TRAMITAÇÃO O
PLO Nº 667/2019, DE SUA AUTORIA.

17.REQUERIMENTO Nº 025/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUERENDO DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA À EMPRESA
SERVIPORTO, CONCESSIONÁRIA DE EXPLORAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL MARÍTIMO
NA BAIA DE SÃO MARCOS, SOLICITAÇÃO PARA QUE
COMUNIQUE AS PROVIDÊNCIAS DE MONITORAMENTO,
INVESTIGAÇÃO, MITIGAÇÃO DE DANOS, RECUPERAÇÃO
E RESPONSABILIZAÇÃO TOMADAS PELA EMPRESA SOBRE
A COLISÃO ENTRE DUAS EMBARCAÇÕES DE FERRY BOAT
NA BAIA DE SÃO MARCOS OCORRIDA NO DIA 04 DE
FEVEREIRO/20.

18.REQUERIMENTO Nº 026/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUERENDO DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA À EMPRESA
INTERNACIONAL MARÍTIMA, CONCESSIONÁRIA DE
EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL MARÍTIMO NA BAIA DE SÃO MARCOS,
SOLICITA QUE COMUNIQUE AS PROVIDÊNCIAS DE
MONITORAMENTO, INVESTIGAÇÃO, MITIGAÇÃO DE
DANOS, RECUPERAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO
POSSIVELMENTE TOMADAS OU PROPOSTAS PELA
EMPRESA,  SOBRE A COLISÃO ENTRE DUAS EMBARCAÇÕES
DE FERRY BOAT NA BAIA DE SÃO MARCOS OCORRIDA NO
DIA 04 DE FEVEREIRO/20.

19.REQUERIMENTO Nº 027/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUERENDO DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA AO SENHOR
LAWRENCE MELO PEREIRA, PRESIDENTE DA AGÊNCIA
ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS
PÚBLICOS, SOLICITAÇÃO PARA QUE COMUNIQUE AS
PROVIDÊNCIAS DE MONITORAMENTO, INVESTIGAÇÃO,
MITIGAÇÃO DE DANOS, RECUPERAÇÃO E
RESPONSABILIZAÇÃO TOMADAS PELA EMPRESA SOBRE A
COLISÃO ENTRE DUAS EMBARCAÇÕES DE FERRY BOAT
NA BAIA DE SÃO MARCOS OCORRIDA NO DIA 04 DE
FEVEREIRO/20.

20.REQUERIMENTO Nº 028/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUERENDO DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA AO
COMANDANTE DA CAPITANIA DOS PORTOS NO
MARANHÃO, CAPITÃO DE MAR E GUERRA ALEKSON

BARBOSA DA SILVA PORTO, SOLICITAÇÃO PARA QUE
COMUNIQUE AS PROVIDÊNCIAS DE MONITORAMENTO,
INVESTIGAÇÃO, MITIGAÇÃO DE DANOS, RECUPERAÇÃO
E RESPONSABILIZAÇÃO TOMADAS PELA EMPRESA SOBRE
A COLISÃO ENTRE DUAS EMBARCAÇÕES DE FERRY BOAT
NA BAIA DE SÃO MARCOS OCORRIDA NO DIA 04 DE
FEVEREIRO/20.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 10/02/2020

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 014/20, de autoria do Senhor

Deputado Dr. Yglésio, que modifica a Lei Ordinária Estadual Nº
8.596 de 2009, tornando eliminatória a fase do exame psicotécnico
para ingresso em carreira do sistema de Segurança Pública do
Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 015/20, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que altera a Lei Ordinária Estadual Nº
11.091 de 2019, que dispõe sobre a acessibilidade em banheiros
químicos no âmbito do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 016/20, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que reconhece os portadores de
fibromialgia como pessoas com deficiência no âmbito do Estado
do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 017/20, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que altera a Lei Ordinária Estadual Nº
8.884 de 2008, que dispor sobre o uso de embalagens plásticas
biodegradáveis a  serem utilizadas nos estabelecimentos
comerciais no Estado do Maranhão.

5. PROJETO DE LEI Nº 018/20, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que proíbe que as empresas de concessão
de água e energia elétrica realizem a suspensão do fornecimento
de seus serviços, em dias específicos, por falta de pagamento de
contas e dá outras providências.

6. PROJETO DE LEI Nº 019/20, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que institui a campanha janeiro branco,
no âmbito do Estado do Maranhão, dedicada à promoção da saúde
mental.

7. PROJETO DE LEI Nº 020/20, de autoria do Senhor
Deputado Rildo Amaral, que proíbe o manuseio, a utilização, a
queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim
como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso
no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

8. PROJETO DE LEI Nº 021/20, de autoria do Senhor
Deputado Edson Araújo, que considera de Utilidade Pública a
Colônia de Pescadores, Z-86 do Município de São Bernardo –
MA.

9. PROJETO DE LEI Nº 022/20, de autoria do Senhor
Deputado Edson Araújo, que considera de Utilidade Pública a
Colônio de Pescadores, Z-40 do Município de Itapecuru – MA.

10. PROJETO DE LEI Nº 023/20, de autoria do Senhor
Deputado César Pires, que considera de Utilidade Pública o
“Instituto Tassio Rocha (INSTAR), no Município de São João do
Soter – MA”, como sede e foro no Município de São João do
Soter, no Estado do Maranhão.

11. PROJETO DE LEI Nº 024/20, de autoria da Senhora
Deputada Detinha, que dispõe sobre a criação e instalação de
espaço destinado aos cuidados com bebês de estudantes, em
instituições particulares de ensino superior, no âmbito do Estado
do Maranhão e dá outras providências.

ORDINÁRIA 2ª 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
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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 LGBT 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 3ª E ÚLTIMA 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 3ª 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.

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.
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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 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.
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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
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.
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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 4ª E ÚLTIMA 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.

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.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2020.

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

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

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 EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE (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, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a
leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA – (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI 011 / 2020
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 10/02/2020

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

Artigo 1º - Esta Lei dispõe sobre a criação de Espaços
temáticos de exposição literária para a Mulher e para o público LGBT
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 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO

MANUEL BECKMAN, 06 de fevereiro de 2020 -  Pará Figueiredo -
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

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

 Os espaços ora nominados, reunirão todas as produções
literárias sobre os temas MULHER e LGBT 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 LGBT.

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.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 06 de fevereiro de 2020 - Pará Figueiredo -
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 014 / 2020

MODIFICA A LEI ORDINÁRIA ESTADUAL Nº
8.596 DE 2009, TORNANDO ELIMINATÓRIA A
FASE DO EXAME PSICOTÉCNICO PARA
INGRESSO EM CARREIRA DO SISTEMA DE
SEGURANÇA PÚBLICA DO MARANHÃO.

Art. 1º - Modifica-se o parágrafo único, do art. 11, da Lei
Ordinária Estadual nº 8.596 de 2009, que passa a viger com a seguinte
redação:

“Art. 11.(...)
Parágrafo único. Além do disposto no caput deste artigo, o
concurso público constará de teste de aptidão física, exame
médico, de investigação social, curso de formação
profissional e exame psicotécnico, todos de caráter
eliminatório, devendo este último obedecer a critérios
objetivos que devem ser especificados no edital do certame”.

Art. 2º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO

MANUEL BECKMAN, 06 de fevereiro de 2020 - DR. YGLÉSIO -
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei ora apresentado a esta Casa tem como objetivo
corrigir uma inadequação na Lei Ordinária Estadual nº 8.596 de 2009,
que determinava que o exame psicotécnico realizado em uma das fases
para ingresso em carreiras integrantes do sistema de segurança pública
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maranhense não era eliminatório, tornando-o uma mera formalidade.
Com a alteração proposta, ele torna-se eliminatório desde que siga
critérios objetivos devidamente especificados no edital do certame.

É cediço que o índice de violência policial no Brasil é muito
alto. Esse é um fato muito preocupante porque os agentes de segurança
pública que deveriam proteger a população são também capazes de
violenta-la. Um ponto importante nessa constatação é de que o servidor
não é sujeito ativo de crimes por deliberação própria, ele o é por ser,
primeiramente, sujeito passivo da negligência do Estado. Negligência
que se materializa de muitas formas: baixa remuneração, sucateamento
dos serviços de segurança e, especialmente, a negligência com a saúde
mental dos profissionais que estão submetidos a um estresse altíssimo.
Nesse sentido, Oliveira e Santos (2010) expõem que 41,7% dos agentes
de segurança pública que foram analisados em suas pesquisas admitiram
que já agiram impulsivamente em alguma ocorrência, 88,3% se sentiam
emocionalmente desgastados ao final de um dia de trabalho, 62,5%
afirmaram que se sentiam agressivos durante o exercício do ofício e
20,8% já haviam pensado em suicídio. São números muito altos e que
acentuam a desconfiança que os cidadãos têm no trabalho dessa
categoria.

  Se este é o diagnóstico quando estão integrados ao quadro de
servidores do Estado, é preciso ter muita cautela com quem se permite
que ingresse nas carreiras e, por isso, o exame psicotécnico não pode
ser mera formalidade, devendo ter caráter eliminatório nos concursos
públicos para ingresso nos cargos atrelados à segurança pública.

O caráter eliminatório do exame psicotécnico, desde que os
critérios de avaliação sejam objetivos e especificados em edital, é
reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como
se vê:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME
PSICOTÉCNICO. REPROVAÇÃO. LEGALIDADE.
PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS
OBJETIVOS E PREVISÃO DE RECORRIBILIDADE.
INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Desde que haja previsão legal e não sendo o exame
psicotécnico irrecorrível nem sigiloso, tampouco
havendo critérios subjetivos, deve ser afastada a tese de
invalidade do teste.
2. Não é dado ao Judiciário rever os critérios de
avaliação, ao ser reprovado no exame psicotécnico
candidato ao concurso para soldado da polícia militar,
uma vez que os requisitos se encontram expressamente
previsto no edital e demais normas de regência do
certame. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no recurso em Mandado de Segurança nº 31.748 - AC
(2010/0044456-8). Rel. Ministro Nefi Cordeiro. Data de
julgamento: 28/04/2015. Data de publicação: 14/05/2015.
Superior Tribunal de Justiça – STJ).

Destaque-se que o artigo 4º, inciso III, da Lei Federal nº 10.826/
2003, o Estatuto do Desarmamento que disciplina registro, posse e
comercialização de armas, exige a comprovação de aptidão psicológica
para manuseio de arma de fogo. Como os integrantes das carreiras do
sistema de segurança pública devem, invariavelmente, manusear
armamento, torna-se imprescindível a aprovação no exame psicológico
dos certames.

Ante o exposto e considerando que não se trata de criar
quaisquer obrigações ao Poder Executivo ou influenciar no regime
jurídico dos servidores públicos estaduais, bem como acompanhando
o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, conto com o

apoio dos nobríssimos Pares para a aprovação dessa relevante
proposição.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 06 de fevereiro de 2020 - DR. YGLÉSIO -
DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 015 / 2020

ALTERA A LEI ORDINÁRIA ESTADUAL Nº11.091
de 2019, QUE DISPÕE SOBREA
ACESSIBILIDADE EM BANHEIROS QUÍMICOS
NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

Art. 1º – Modifica-se o art. 1º da Lei Ordinária Estadual n°
11.091 de 2019 e acrescenta-se parágrafo único ao artigo, que passam
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Nos eventos organizados em espaços públicos e
privados realizados no Estado do Maranhão, fica garantida
a instalação de banheiros químicos adaptados para atender
às pessoas que utilizem cadeiras de rodas ou com mobilidade
reduzida (NR).
Parágrafo único. Deverá constar no alvará ou autorização
para realização do evento, aviso prévio quanto à
obrigatoriedade do cumprimento do estabelecido neste
artigo”.

Art. 2º-Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO

MANUEL BECKMAN, 06 de fevereiro de 2020 - DR. YGLÉSIO -
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O projeto de lei que ora envio à apreciação desta Assembleia
Legislativa pretende promover modificações no texto da Lei Ordinária
Estadual nº 11.091de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de que
os eventos realizados em espaços públicos do Maranhão disponibilizem
banheiros químicos adaptados às pessoas com deficiência que gerem
redução da mobilidade ou utilizem cadeiras de rodas.

Em primeiro lugar, a alteração no art. 1º da legislação refere-se
à necessidade de ampliação do âmbito de incidência da lei. A atual
legislação determina que apenas os eventos realizados em espaço
público estejam obrigados a disponibilizar banheiros químicos aos
deficientes com mobilidade reduzida. Oras, e os grandes eventos
realizados em espaço privado –que, inclusive, precisam de uma
autorização do Poder Público para que possam ser realizados (alvarás)
-, tais como os estacionamentos dos shoppings centers? Por isso,
incluiu-se os espaços privados na obrigação.

No mesmo artigo incluiu-se um parágrafo único, determinando
que no alvará que autoriza a realização do evento seja informado ao
realizador que deverá disponibilizar os banheiros químicos para pessoas
que utilizem cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida, para que
não haja escusa ao cumprimento da lei por desinformação. Boa parte
das legislações estaduais padecem de inefetividade por não serem
publicizadas adequadamente aos principais interessados em sua
observância.

Ante o exposto e considerando que compete aos Estados,
concorrentemente com a União, legislar sobre a saúde (art. 24, XII da
Constituição Federal e art. 12, II, m da Constituição do Estado do
Maranhão), também estando na competência legislativa estadual a
proteção e defesa dos consumidores (art. 24, X da Constituição Federal
e art. 12, II, e, da Constituição do Estado do Maranhão), e, ainda, a
proteção e garantias das pessoas portadoras de deficiências(arts. 23,
VI e 24, VI da Constituição Federal e art. 12, I, be II, n), conto com o
apoio dos nobríssimos Pares para a aprovação dessa relevante
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proposiçãoe solicito que esta Casa Legislativa atue pela aprovação
deste projeto.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 06 de fevereiro de 2020 - DR. YGLÉSIO -
DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 016 / 2020

RECONHECE OS PORTADORES DE
FIBROMIALGIA COMO PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA NO ÂMBITO DO ESTADO DO
MARANHÃO.

Art. 1º- Fica estabelecido que as pessoas que possuem
fibromialgia serão consideradas possuidoras de impedimentos de longo
prazo de natureza física que podem obstruir a participação plena e
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Art. 2°- Assegura-se às pessoas com fibromialgia os mesmos
direitos e garantias das pessoas com deficiência.

Art. 3º- Essa lei entra em vigor após 60 (sessenta) dias de sua
publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 06 de fevereiro de 2020 - DR. YGLÉSIO -
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Projeto de Lei ora apresentado a esta Casa reconhece os
fibromiálgicos como pessoas portadores de deficiência no âmbito do
Estado do Maranhão, assegurando-lhes os mesmos direitos e garantias
dos demais portadores de deficiências.

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).Com esse entendimento, a proposição apresentada visa sanar essa
problemática, destacando que existe um precedente, que é a Lei Ordinária
Estadual nº 11.199 de 2019, publicada em 23 de dezembro de 2019,
que reconheceu no âmbito do Estado do Maranhão os portadores de
fissura palatina ou labiopalatina, quando não reabilitados, como
portadores de deficiência. Houve aprovação tanto na Comissão de
Constituição e Justiça quanto na Comissão de Saúde desta Assembleia
Legislativa, o que demonstra não existir qualquer óbice ao
reconhecimento de deficiências por meio de lei estadual.

Considerando que a saúde é um direito social disposto no art.
6º e 196, que o art. 24, XII, aduz ser competência concorrente entre a
União e os Estados legislar sobre a saúde, que o art. 23, II, aduz ser
competência comum entre os entes federados cuidar da saúde e
assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência -todos da Constituição da República de 1988 -e as mesmas
previsões encontram-se dispostas na Constituição do Estado do

Maranhão, esse Projeto de Lei Ordinária visa à proteção da saúde, da
assistência aos portadores de deficiência invisível e a promoção de tão
importantes direitos fundamentais e, por isso, solicita-se que esta
Casa Legislativa atue pela aprovação deste Projeto.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 06 de fevereiro de 2020 - DR. YGLÉSIO -
DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 017 / 2020

ALTERA A LEI ORDINÁRIA ESTADUAL Nº 8.884
DE 2008, QUE DISPÕE SOBREO USO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS BIODEGRADÁVEIS
A SEREM UTILIZADAS NOS
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NO
ESTADO DO MARANHÃO.

Art. 1º– Modifica-se o art. 1º da Lei Ordinária Estadual n°
8.884 de 2008 e cria parágrafos ao dispositivo, que passam a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 1º- Os supermercados, as lojas de horti-frutigranjeiros,
os comerciantes que operam em feiras livres, as lojas de alimentos in
natura e industrializados em geral, padarias, farmácias, livrarias e todos
os estabelecimentos comerciais localizados no Estado do Maranhão
ficam proibidos de acondicionarem seus produtos em sacolas plásticas
compostas por polietileno e/ou similares, devendo substituí-las
obrigatoriamente por sacolas biodegradáveis (NR)

§ 1º- O disposto nessa lei objetiva conscientizar os maranhenses
sobre os danos causados pelo material plástico não biodegradável
utilizado em larga escala quando não descartado adequadamente.

§ 2º- Essa lei veda, ainda, a distribuição, seja gratuita ou
mediante pagamento, das sacolas plásticas compostas por polietileno
e/ou similares”.

Art. 2º- Acrescenta-se m parágrafo único ao art. 3º da Lei
Ordinária Estadual nº 8.884 de 2008, com a seguinte redação:

“Art. 3º -(...)
Parágrafo único - Os estabelecimentos comerciais abrangidos

por essa lei deverão afixar cartazes em locais visíveis aos consumidores
e funcionários informando sobre a proibição estabelecida à utilização
das sacolas plásticas compostas por polietileno e/ou similares”.

Art. 3º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO

MANUEL BECKMAN, 06 de fevereiro de 2020 - DR. YGLÉSIO -
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O projeto de lei que ora envio à apreciação desta Assembleia
Legislativa pretende promover modificações no texto da Lei Ordinária
Estadual nº 8.884 de 2008, que dispõe sobre o uso de embalagens
plásticas biodegradáveis para o acondicionamento de produtos e
mercadorias a serem utilizadas nos estabelecimentos comerciais
maranhenses. As modificações propostas devem corrigir inadequações
que tornam a lei, que existe desde 2008, ineficiente.

Em primeiro lugar, a alteração mais substancial no art. 1º da
legislação refere-se à mudança de termos: o texto atual dispõe
unicamente que os estabelecimentos estão obrigados a utilizar sacolas
biodegradáveis. Oras, mas obriga-los a utilizá-las não significa que
estão proibidos de comercializar ou distribuir as sacolas plásticas
compostas por polietileno e/ou similares. Provavelmente por não haver
a proibição expressa a legislação é completamente ignorada.

No mesmo artigo incluíram-se dois parágrafos, um
especificando o objetivo da legislação, o outro deixando expresso que
mesmo que os estabelecimentos comerciais queiram cobrar pelas
sacolas plásticas tradicionais como forma de coibir a utilização pelos
clientes, estão impedidos.
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Em segundo lugar, o acréscimo de um parágrafo único ao art.

3º, determinando que os estabelecimentos comerciais abrangidos pela
legislação deverão afixar cartazes em locais visíveis aos consumidores
e funcionários informando sobre a proibição estabelecida à utilização
das sacolas plásticas compostas por polietileno e/ou similares.

Ante o exposto e considerando que compete aos Estados,
concorrentemente com a União, legislar sobre a saúde (art. 24, XII da
Constituição Federal e art. 12, II, m da Constituição do Estado do
Maranhão), também estando na competência legislativa estadual a
proteção e defesa dos consumidores (art. 24, X da Constituição Federal
e art. 12, II, e, da Constituição do Estado do Maranhão), e, ainda, a
proteção do meio ambiente e o combate à poluição em todas as suas
formas (arts. 23, VI e 24, VI da Constituição Federal e art. 12, I, f e II,
f), conto com o apoio dos nobríssimos Pares para a aprovação dessa
relevante proposição e solicito que esta Casa Legislativa atue pela
aprovação deste projeto. E por isto, contando com a colaboração e o
entendimento dos Nobríssimos Pares, os convoco para que votemos
em favor de alinhar o Maranhão a uma das melhores práticas ambientais
já implementadas em muitos estados brasileiros e em muitos países do
continente europeu.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 06 de fevereiro de 2020 - DR. YGLÉSIO -
DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 018 / 2020

Proíbe que as empresas de concessão de água e
energia elétrica realizem a suspensão do
fornecimento de seus serviços, em dias específicos,
por falta de pagamento de contas e dá outras
providências.

Art. 1º Ficam, as empresas de concessão de serviços públicos
de água e energia elétrica, proibidas de suspender o fornecimento
residencial de seus serviços, às sextas-feiras, sábados, domingos,
feriados e no último dia útil que antecede a feriados, por falta de
pagamento de suas respectivas contas.

Art. 2º O consumidor que tiver os serviços de água e energia
elétrica suspensos nos dias especificados no artigo anterior, ficará
desobrigado do pagamento do débito que originou o referido corte,
sem prejuízo de ações judiciais que o consumidor decida ingressar por
eventuais perdas e danos.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel

Beckman” em São Luís, 05 de fevereiro de 2020. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A interrupção do fornecimento de serviços essenciais como
energia elétrica e água em vésperas de feriados, feriados, nas sextas-
feiras e nos finais de semana (sábado e domingo) contraria o Código de
Defesa do Consumidor.

Aos finais de semana, as agências bancárias e as próprias
concessionárias encontram-se fechadas, impossibilitando o pagamento
dos débitos. Nas vésperas de alguns feriados, o horário de expediente
é reduzido, o que impede que o consumidor, ao constatar a efetiva
suspensão do serviço, quite a dívida e resolva seu problema
imediatamente.

O serviço de fornecimento de energia elétrica é considerado
essencial, uma vez que, dentre outros fatores, garante as condições
mínimas de dignidade para a sobrevivência de uma família. A Constituição
Federal em seu art. 1º, III, aponta como um de seus princípios
fundamentais a dignidade da pessoa humana.

Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
suspensão desses serviços deve ser feita, quando for o caso, de modo
a viabilizar a possibilidade de imediato pagamento, e também do pronto

retorno do seu fornecimento. O Supremo Tribunal Federal, por sua
vez, em decisão recente na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
nº 5961/PR, julgou constitucional lei estadual do Paraná que dispõe
sobre o mesmo tema, afirmando tratar-se de matéria de competência
concorrente disposta no art. 24, V e VIII, da Constituição Federal.

Além disso, além do Paraná, outros estados possuem legislação
semelhante, como Rondônia (Lei nº 1783/2007), Santa Catarina (Lei nº
17.789/2019), Pernambucano (Lei nº 16.534/2019), Tocantins (Lei nº
3.244/2017), Piauí (Lei nº 5.750/2018), Paraíba (Lei nº 7.902/2005) e
Acre (Lei nº 3508/2019).

Por fim, no dia 04 de fevereiro um caso de extrema gravidade
demonstrou a necessidade de haver legislação sobre a suspensão de
energia, uma idosa de 92 anos, moradora de Imperatriz, teve sua energia
suspensa e faleceu, supostamente em razão da impossibilidade de
utilização do seu aparelho de nebulização, que precisava de energia
elétrica para funcionar.

A presente iniciativa, portanto, visa a evitar que os consumidores
sejam penalizados com a suspensão de serviços essenciais em períodos
prolongados em razão da impossibilidade de pagamento em feriados e
finais de semana. Dessa forma, assegura-se à comunidade o direito de
não ter o inconveniente corte do serviço durante o gozo de seu descanso,
podendo o cliente efetuar a quitação das tarifas na semana seguinte ou
após o feriado. Tendo em vista o mérito da matéria e sua importância,
peço a aprovação da proposição pelo nobres pares.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 05 de fevereiro de 2020. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 019 / 2020

Institui a campanha janeiro branco, no âmbito do
Estado do Maranhão, dedicada à promoção da
saúde mental.

Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Estado do Maranhão, a
campanha janeiro branco, dedicada à promoção da saúde mental.

Art. 2º Nos meses de janeiro serão realizadas campanhas
estaduais de conscientização da população sobre a saúde mental, que
abordarão a promoção de hábitos e ambientes saudáveis e a prevenção
de doenças psiquiátricas, com enfoque especial à prevenção da
dependência química e do suicídio.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís, 08 de janeiro de 2020. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

A saúde mental é uma das principais preocupações atuais. Os
estudiosos têm encontrado alta prevalência de transtornos mentais na
população brasileira. Em 2014, estudo multicêntrico promovido pela
Fiocruz detectou que mais da metade da população atendida em
unidades de saúde da família em grandes cidades brasileiras
apresentavam algum transtorno mental, geralmente associado à
ansiedade e à depressão.

A Associação Brasileira de Psiquiatria, por sua vez, afirma que
mais de 12% dos brasileiros entre seis e dezessete anos manifestam
sintomas de transtornos mentais importantes. São apenas alguns dados
que demonstram a relevância do assunto.

Eis a razão pela qual apresentamos este projeto de lei: a saúde
mental necessita ser considerada prioridade em nosso meio. Segundo a
Organização Mundial da Saúde, saúde mental é um estado de bem-
estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades,
recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a
sua comunidade.

Nesse contexto, a abordagem do tema deve ser sempre no
sentido de promover hábitos e ambientes saudáveis, favorecendo a
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qualidade de vida de nossa população. No entanto, não pode ser
negligenciado o enfrentamento das doenças psiquiátricas, que acometem
tantos brasileiros. É necessário desenvolver estruturas de atenção à
saúde mental e informar nossa população sobre tais estruturas e como
acessá-las.

Mas também é fundamental esclarecer os benefícios da
manutenção do paciente em seu meio, reservando eventuais internações
apenas para situações específicas, em que realmente sejam
imprescindíveis.

Além disso, questões nevrálgicas devem ser apontadas de forma
objetiva, fornecendo dados para que as famílias possam detectar
precocemente possíveis indícios de alterações de maior gravidade. A
dependência química e o suicídio são exemplos claros de situações
críticas que podem, em muitos casos, com uma abordagem correta, ser
evitados.

Diante da relevância do tema, conto com o apoio de todos para
a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 020 / 2020

Proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a
soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim
como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito
sonoro ruidoso no Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

Art. 1° Fica proibida, a queima e a soltura de fogos de
estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos
pirotécnicos festivo de efeito sonoro ruidoso, que ultrapasse os 100
decibéis à distância 100(cem) metros de sua deflagração, em todo o
território do Estado do Maranhão.

Parágrafo único. Excetuam-se da regra prevista no caput deste
artigo os fogos de vista, assim denominados aqueles que produzem
efeitos visuais sem estampido, assim como os dispositivos de uso
moral e sonoro de utilização policial e de segurança.

Art. 2º. O descumprimento ao disposto nesta Lei acarretará ao
infrator a imposição de multa na monta de 102 Unidade Fiscal de
Referência – UFIR a 512 Unidade Fiscal de Referência – UFIR,
conforme a quantidade de fogos de utilizados, valor será dobrado na
hipótese de reincidência, entendendo-se como reincidência o
cometimento da mesma infração num período inferior a 30(trinta) dias.

Parágrafo único. Os valores serão depositados no Fundo
Estadual de Saúde.

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.

Art. 4º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no
prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.

Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 08 de janeiro de 2020 - RILDO AMARAL - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto não busca vedar os tradicionais espetáculos
pirotécnicos, que embelezam os céus em momentos de grande
festividade, mas tão somente a poluição sonora que deles pode advir,
e que causa graves perturbações para uma série de indivíduos e também
para os animais.

Trata-se de evitar o grande mal-estar causado pelos ruídos em
bebês, crianças e idosos, com atenção especial  a pessoas com
Transtorno do Espectro Autistas (TEA) e aos idosos com mal de

Alzheimer. Animais, como cães, gatos e aves, também são submetidos
a níveis altíssimos de estresse em decorrência dos estouros.

Leis análogas já foram aprovadas em cidades como São Paulo
(SP), Santos (SP), Belo Horizonte (RJ), Ubatuba (SP) e Campinas
(SP). A estrutura utilizada para o presente projeto segue o formato da
Lei Municipal n. 16.897/2018, de São Paulo (SP) de autoria dos
vereadores Abou Anni, Mário Covas Neto e Reginaldo Tripoli. Foram
incorporados ao texto elementos do PL n. 10/2017, da Câmara
Municipal de Balneário Camboriú (SC).

Considerando que muitos artefatos possuem efeito ruidoso
que se alastra por quilômetros, a proibição legal precisa se estabelecer,
pelo menos, a nível estadual, de modo que se possa estabelecer de fato
uma zona livre de transtorno.

No que tange à constitucionalidade, a Carta Magna dá
competência legislativa concorrente à União e aos Estados sobre
produção e consumo (art. 24, V). No caso em tela, a União determinou
as normas gerais, por meio do Decreto-Lei Federal n. 4.238/1942, e a
lei estadual determinará especificidades - a proibição do manuseio,
utilização, queima e soltura daqueles com efeito sonoro ruidoso. Permite-
se a venda de artefatos, mas limita-se o uso de tipos específicos, assim
como pode ocorrer com outros produtos, como cigarros e agrotóxicos.

O projeto, portanto, é compatível com o Decreto-Lei Federal
n. 4.238/1942, vez que utiliza da sua competência concorrente
suplementar para limitar uma parcela do nicho (o correspondente aos
materiais ruidosos), tendo como base o princípio da precaução,
demonstrando a preocupação do legislador com o meio ambiente e com
a saúde humana. Nesse sentido, manifestou-se decisão recente do Órgão
Especial do TJSP, nos autos do Agravo Interno n. 2114760-
98.2018.8.26.0000, que cassou a liminar que tirava o efeito da lei de
São Paulo (SP):

Em matéria semelhante, pertinente de modo específico ao
uso de amianto, o STF, no julgamento das ADI 3406 e 3470,
rel. Min. Rosa Weber, considerou que a lei estadual não
viola a competência da União para definir normas gerais
sobre comércio, consumo e meio ambiente, anotando que a
opção de editar normas específicas, mais restritivas que a lei
federal, foi uma escolha legítima, no caso, do legislador
estadual, no âmbito de sua competência concorrente
suplementar. A ministra explicou que não é possível a norma
estadual confrontar a diretriz geral federal, mas não há
impedimento em adotar uma postura mais cautelosa. Foi
dito que a lei local se pautou pelo princípio da precaução,
demonstrando a preocupação do legislador com o meio
ambiente e a saúde humana, e não criou regulamentação
paralela à federal, apenas regulou aspectos relacionados à
produção e consumo do amianto. Destacou que a lei estadual
não afeta diretamente relações comerciais e de consumo e
incide apenas nos limites territoriais do estado, não
representando relaxamento das condições mínimas de
segurança exigidas na legislação federal para a extração,
comercialização e transporte do amianto e dos produtos que
o contenham. Admitiu que a lei estadual avance onde a federal
parou. “Ao impor nível de proteção mínima, a ser observada
em todos os estados da federação, a lei federal não pode ser
apontada como um obstáculo à maximização dessa proteção”,
afirmou a ministra. (Des. Antônio Celso Aguilar Cortez)

Pelos fatos e elementos jurídicos expostos, acreditamos que a
lei consiste em um avanço humanitário e que corresponde a uma pequena
concessão frente a extraordinários ganhos de bem-estar a grupos já
vulneráveis, razão pela qual solicito apoio dos colegas para que
possamos garantir a sua aprovação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 08 de janeiro de 2020 - RILDO AMARAL - Deputado
Estadual
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PROJETO DE LEI N° 021 / 2020

Considera de Utilidade Pública a Colônia de
Pescadores, Z-86 do Município de São Bernardo-
MA.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Colônia de
Pescadores, Z-86 do Município de São Bernardo-MA, com sede e
foro no Município.

Art. 2º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de
fevereiro de 2020. - EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB

PROJETO DE LEI N° 022 / 2020

Considera de utilidade Pública a Colônia de
Pescadores, Z-40 do Município de Itapecuru – MA.

Art. 1º - Fica considerada de de utilidade Pública a Colônia de
Pescadores, Z-40 do Município de Itapecuru – MA, com sede e foro
no Município.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de
fevereiro de 2020. - EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual – PSB

PROJETO DE LEI   Nº 023 / 2020

Considera de Utilidade Pública o “INSTITUTO
TASSIO ROCHA (INSTAR), NO MUNICIPIO
DE SÃO JOÃO DO SOTER - MA”, com sede e
foro no Município de SÃO JOÃO DO SOTER,
no Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica considerado de utilidade pública o INSTITUTO
TASSIO ROCHA, no Municipio de são João do Soter - Ma, com sede
e foro no Município de São João do Soter, no Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PLENÁRIO DEPUTADO GERVÁSIO SANTOS, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 04 de FEVEREIRO de
2020. - CÉSAR PIRES - Deputado Estadual - “Incluindo o Maranhão
pelo conhecimento”.

PROJETO DE LEI Nº 024 / 2020

Dispõe sobre a Criação e Instalação de Espaço
Destinado aos Cuidados com Bebês de Estudantes,
em Instituições Particulares de Ensino Superior,
no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

 
Art. 1º- As Instituições Particulares de Ensino Superior, no

âmbito do Estado do Maranhão, ficam obrigadas à criação e instalação
de Espaço Destinado aos Cuidados com Bebês de Estudantes, devido
a condição de total dependência da mãe nos primeiros anos de vida.

Parágrafo único - O espaço tratado no “caput”, deve
apresentar um ambiente lúdico, seguro, confortável, higiênico, com
privacidade para amamentação, banheiros e fraldário, que propicie
bem-estar às mamães e aos bebês.

Art. 2º- O espaço tratado no “caput” do artigo primeiro desta
Lei, assegurará o acesso adequado às pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida;

Art. 3º- Fica vedado cobrança de qualquer tipo de taxa ou
adicional que possa gerar custo aos estudantes.

Art. 4º- A não observância das normas contidas nesta Lei,
estará o infrator sujeito às seguintes sanções.

I – Advertência por escrito;
II - multa de até 03 (três) salários mínimos vigente no País;
§ 1º. Os valores provenientes da aplicação da multa, contida

no inciso II, serão arrecadados pelo Tesouro Estadual e aplicados em
programas de aleitamento materno.

§ 2º. Os valores das multas serão elevados em dobro, em caso
de reincidência.

Art. 5º- As Instituições de Ensino Superior tratado no “caput”
do artigo primeiro, terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para se
adequarem às medidas necessárias ao cumprimento da presente Lei, a
partir da data de sua publicação.

Art. 6º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio

“Manoel Bequimão”, em São Luís, 05 de fevereiro de 2020. – DETINHA
- DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE

JUSTIFICATIVA

“Trocar” um bebê ou uma criança pequena em locais
inadequados pode ser um desafio para as mamães. Muitos
estabelecimentos de ensino superior ou quase todos, não possuem um
local adequado e muitas vezes quando possuem são locais
improvisados. Parte dos trocadores improvisados estão dentro dos
sanitários femininos e em um espaço muito reduzido, as vezes sem
higiene e cuidados essenciais. O presente Projeto de Lei tem o condão
de garantir um espaço que possa oferecer um ambiente lúdico, seguro,
confortável, higiênico e com privacidade às mães lactantes e seus bebês,
quando estiverem nas dependências das Instituições Particulares de
Ensino Superior.

A Implantação do espaço ora tratado no bojo do presente
projeto de lei, é de extrema importância, quando a instituição oportuniza
às mães um ambiente reservado, com infraestrutura, para amamentar e
higienizar seus bebês com privacidade e silêncio. É nesse momento em
que a instituição passa a adotar a política de acolhimento. O aleitamento
materno é de vital importância para garantir nutrientes necessários aos
recém-nascidos. Rico em vitaminas, proteínas, anticorpos, gorduras, e
água, enfim, o leite materno é essencial para o desenvolvimento da
criança.

Portanto, peço aos nobres pares que atentem para a nossa
iniciativa e que a mesma mereça por parte de Vossas Excelências uma
acolhida e posterior aprovação.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 05 de fevereiro de 2020. – DETINHA
- DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE

REQUERIMENTO N° 021 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido
o Plenário, seja realizada uma sessão solene no dia 19 de março do
corrente, para entrega da Medalha Manoel Beckman ao Doutor Luiz
César da Silva Costa.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 05 de fevereiro de 2020. - ANTONIO
PEREIRA - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 10.02.2020
EM: 07.02.2020
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REQUERIMENTO N° 022 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO
ESTADO DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO, ao Secretário de
Educação, FELIPE CAMARÃO e a Secretária de Estado da Gestão,
Patrimônio e Assistência dos Servidores, FLÁVIA ALEXANDRINA
solicitando informações quanto ao quantitativo atualizado de
professores da rede estadual de ensino por classe, referência, carga
horária e suas respectivas remunerações, bem como o quantitativo dos
contratados temporariamente e inativos.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de fevereiro de 2020.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 10.02.2020
EM: 07.02.2020

REQUERIMENTO Nº 023 / 2020

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Art. 155 do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, à Comissão de Direitos Humanos e à Comissão de
Obras e Serviços Públicos, que realize uma visita in loco no dia 10 de
fevereiro de 2020, às 05h (cinco horas) ao Terminal da Ponta da
Espera ao Terminal do Cujupe a fim de averiguar a atual situação
do serviço de ferry-boat ofertado à população. Para tanto, solicita-se
que sejam convidados representantes da Agência Nacional de
Transporte Aquaviário, Marinha, Ministério Público Federal,
Ministério Público Estadual por meio da Promotoria de Defesa do
Consumidor e Agência de Mobilidade Urbana.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 05 de fevereiro de
2020. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE À
DIRETORIA LEGISLATIVA PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
EM: 06/02/2020

REQUERIMENTO Nº 024 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 158, VI, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão - RIALEMA,
requeiro a Vossa Excelência, a retirada de tramitação do PLO nº 667/
2019, de minha autoria, por ter sido protocolado equivocadamente em
duplicidade no sistema da Casa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 05 de fevereiro
de 2020. - DR YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 10.02.2020
EM: 07.02.2020

REQUERIMENTO Nº 025 / 20

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, inciso VIII, do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
encaminhada à empresa SERVIPORTO, concessionária de exploração

dos serviços de transporte intermunicipal marítimo na Baía de São
Marcos, solicitação para que comunique as providências de
monitoramento, investigação, mitigação de danos, recuperação e
responsabilização possivelmente tomadas ou propostas pela empresa,
tendo em vista as recentes notícias veiculadas na imprensa maranhense
sobre o evento de colisão entre duas embarcações tipo ferry boat na
Baía de São Marcos do dia 04 de fevereiro de 2020.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de fevereiro
de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 10.02.2020
EM: 07.02.2020

REQUERIMENTO Nº 026 / 2020

Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o art. 163, inciso VIII, do Regimento

Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
encaminhada à empresa Internacional Marítima, concessionária de
exploração dos serviços de transporte intermunicipal marítimo na Baía
de São Marcos, solicitação para que comunique as providências de
monitoramento, investigação, mitigação de danos, recuperação e
responsabilização possivelmente tomadas ou propostas pela empresa,
tendo em vista as recentes notícias veiculadas na imprensa maranhense
sobre o evento de colisão entre duas embarcações tipo ferry boat na
Baía de São Marcos do dia 04 de fevereiro de 2020.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de fevereiro
de 2020. - DR. YGLÉSIO -DEPUTADO ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 10.02.2020
EM: 07.02.2020

REQUERIMENTO Nº 027 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, inciso VIII, do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
encaminhada ao Senhor Lawrence Melo Pereira, Presidente da Agência
Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, solicitação para
que comunique as providências de monitoramento, investigação,
mitigação de danos, recuperação e responsabilização possivelmente
tomadas ou propostas pelo órgão, tendo em vista as recentes notícias
veiculadas na imprensa maranhense sobre o evento de colisão entre
duas embarcações tipo ferry boat na Baía de São Marcos do dia 04 de
fevereiro de 2020.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de fevereiro
de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 10.02.2020
EM: 07.02.2020

REQUERIMENTO Nº 028 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, inciso VIII, do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
encaminhada ao Comandante da Capitania dos Portos no Maranhão,
Capitão de Mar e Guerra Alekson Barbosa da Silva Porto, solicitação
para que comunique as providências de monitoramento, investigação,
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mitigação de danos, recuperação e responsabilização possivelmente
tomadas ou propostas pelo órgão, tendo em vista as recentes notícias
veiculadas na imprensa maranhense sobre o evento de colisão entre
duas embarcações tipo ferry boat na Baía de São Marcos do dia 04 de
fevereiro de 2020.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de fevereiro
de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 10.02.2020
EM: 07.02.2020

INDICAÇÃO Nº 011 / 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 Caxias, Fábio Gentil, ao Secretário de Infraestrutura, Senhor
José Murilo e ao Secretário de Cultura, Esportes, Turismo e Juventude,
Arthur Quirino, solicitando construção de quadra poliesportiva no
povoado Buenos Aires 10 Distrito daquele município.

Tal solicitação se fundamenta na necessidade iminente de
garantia aos direitos básicos de atenção á saúde, esporte e lazer. O
esporte se destaca como elemento de integração social, incentivando
os jovens à educação e melhoria de formação pessoal, vamos conseguir
distanciá-los definitivamente das drogas e outros vicioso Portanto, o
objetivo da construção da quadra em questão é fazer com que jovens
possam praticar as diversas modalidades de esporte e assim ter sua
dignidade plena.

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.

INDICAÇÃO Nº 012 / 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,
para que determine aos setores jurídicos competentes do Executivo
Estadual a realização de um estudo acerca da extensão do benefício de
isenção do pagamento de Imposto sobre Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA aos motoristas de transporte privado urbano por
aplicativo de celular, a exemplo do Uber, 99 POP, entre outros.

A Lei Estadual Nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, que
dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão, já isenta
do pagamento do IPV A algumas categorias profissionais que trabalham
diretamente com o transporte individual de passageiros, como taxistas
e moto taxistas. Ocorre que, de acordo com o princípio da isonomia,
previsto no art. 150, II da CF, temos o dever jurídico de tratarmos
todos de forma isonômica, de forma igualitária. A legislação não pode
fazer discriminações sem fundamento. O princípio da isonomia já é
uma exigência da Constituição desde o seu preâmbulo.

Portanto, como essas categorias possuem a mesma proposta
finalística de “transportar pessoas”, é imperioso que tal benefício seja
estendido aos motoristas que trabalham de forma particular através de
aplicativos, obedecendo dessa forma os ditames do princípio da
isonomia e da livre concorrência. Ao passo que, na medida que essa
isenção for estabelecida, a qualidade na prestação dos serviços
aumentaria, incentivando ainda mais os trabalhadores no seu labor
diário.

Assim, solicita-se de Vossa Excelência a análise dessa situação
para que motoristas particulares por aplicativo gozem dos mesmos
benefícios gozados pelos taxistas e moto taxistas no que tange ao
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 10 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.

INDICAÇÃO Nº 013 / 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 Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda, para que determinem aos setores jurídicos competentes do
Executivo Estadual e Municipal a realização de um estudo acerca da
revisão dos seguintes institutos normativos: Lei nº 5.715 de 11 de
junho de 1993 (Lei do Silêncio) e a lei nº 200 de 2009 (Lei Manzuá)

É cediço que estabelecer horários próprios para realização de
eventos que envolvam produção sonora é de suma importância para o
interesse e manutenção da ordem pública, porém, com o passar dos
anos, novas tecnologias são desenvolvidas para auxiliar no controle de
tais realizações, bem como para a diminuição dos eventuais impactos
que festas e similares porventura venham a causar, tanto ao meio
ambiente quanto para os próprios cidadãos.

 Nesta esteira, como o direito não é imutável, e precisa se
readequar às novas tendências mundiais, uma revisão no texto de tais
leis se mostra favorável ao bom andamento da sociedade contemporânea,
ao passo que haverá um resgaste da nossa cultura local (abrindo espaço
para investimentos nas manifestações da terra), sem falar das benesses
à economia e a setores importantes e que precisam ser desenvolvidos
em nossa Capital, como o Turismo, por exemplo.

É bem verdade que com o advento de tais legislações, abriu-se
espaço para que pequenos grupos da sociedade mais conservadora
questionassem judicialmente a realização de festividades que ocorriam
em nossa cidade, como o Marafolia por exemplo (considerado a maior
micareta da cidade de São Luís). Desde 1995, ano da primeira edição,
milhares de pessoas de todos os lugares do Maranhão e até de outros
estados, esperavam ansiosamente pela segunda quinzena do mês de
outrubro. Tal evento gerava riqueza e permitia a criação de milhares de
postos de trabalho, ajudando não só o Estado, mas todas as famílias
que tiravam dela seu sustento.

Assim, solicita-se de Vossas Excelências a análise dessa situação
para que, desde de comprovada uma realização ecológica e sustentável
dessas festividades, as mesmas possam voltar a ocorrer em nossa
Capital.

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.

INDICAÇÃO Nº 014 / 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
Excelentissimo Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, ao Prefeito
de São Luís, Senhor Edívaldo Holanda, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva e ao Secretário de Obras e
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Serviços Públicos de São Luís, Senhor Antonio Araújo solicitando
serviços de saneamento básico e infraestrutura, tais como instalação
da rede de água e esgoto, pavimentação e asfaltamento das ruas do
bairro VILA SÃO Luís em São Luís.

As ruas daquela localidade, que possuem creches, escolas e
centros comerciais encontram-se totalmente intrafegáveis,
inviabilizando o transporte e contribuindo para uma piora na saúde
dos cidadãos, que tem sua situação agravada no período das chuvas. O
poder público, como responsável direto pela garantia de uma dignidade
plena na vida de seus contribuintes, precisa intervir o quanto antes na
região, a fim de evitar maiores danos à todos.

 PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 20 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.

INDICAÇÃO Nº 015 / 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 Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, ao Prefeito
de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva e ao Secretário de Obras e
Serviços Públicos de São Luís, Senhor Antonio Araújo solicitando
serviços de saneamento básico e infraestrutura, tais como instalação
da rede de água e esgoto, pavimentação e asfaltamento das ruas do
bairro COQUILHO ZONA RURAL I em São Luís.

As ruas daquela localidade, que possuem creches, escolas e
centros comerciais encontram-se totalmente intrafegáveis,
inviabilizando o transporte e contribuindo para uma piora na saúde
dos cidadãos, que tem sua situação agravada no período das chuvas. O
poder público, como responsável direto pela garantia de uma dignidade
plena na vida de seus contribuintes, precisa intervir o quanto antes na
região, a fim de evitar maiores danos à todos.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 20 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.

INDICAÇÃO Nº 016 / 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
Excelenlíssimo Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, ao Prefeito
de São Luis, Senhor Edivaldo Holanda, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva, ao Secretário de Obras e
Serviços Públicos de São Luís, Senhor Antonio Araújo bem como ao
Secretário de Esportes do Estado, Rogério Cafeteira, solicitando em
caráter de urgência a construção de um campo de futebol na Vila Valian
e na Vila Canaã, em São Luís.

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 melhorar tais formações. Essas duas localidades situadas na capital
do Maranhão já carecem que locais apropriados para a prática esportiva,
por isso a construção de um campo de futebol traria amplos benefícios
pra comunidade.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 20 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.

INDICAÇÃO Nº 017 / 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 Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, ao Prefeito
de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva e ao Secretário de Obras e
Serviços Públicos de São Luís, Senhor Antonio Araújo solicitando
serviços de saneamento básico e infraestrutura, tais como instalação
da rede de água e esgoto, pavimentação e asfaltamento das ruas do
bairro VILA ESPERANÇA em São Luís.

As ruas daquela localidade, que possuem creches, escolas,
HOSPITAIS e centros comerciais encontram-se totalmente
intrafegáveis, inviabilizando o transporte e contribuindo para uma piora
na saúde dos cidadãos, que tem sua situação agravada no período das
chuvas. O poder público, como responsável direto pela garantia de
uma dignidade plena na vida de seus contribuintes, precisa intervir o
quanto antes na região, a fim de evitar maiores danos à todos

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 20 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.

INDICAÇÃO Nº 018 / 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 São José de Ribamar, Senhor Eudes Sampaio, ao Secretário
de Obras e Serviços Públicos de São José de Ribamar, Senhor Isau
Alves e ao Secretária de Educação, Joana Marques, solicitando reforma,
revitalização e disponibilização de aparelho de ar-condicionado na
Escola Nossa Senhora da Conceição naquele município.

Tal solicitação se fundamenta na necessidade iminente de
garantia aos direitos básicos de atenção a educação de qualidade às
nossas crianças.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 20 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.

INDICAÇÃO Nº 019 / 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
Excelentissimo Governador do Estado, Senhor Flávio Dino e a Reitora
da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, Elizabeth
Nunes Fernandes, solicitando que determine aos órgãos competentes a
realização de estudos e a adoção de todas as medidas necessárias para
a criação de um curso de MESTRADO na Universidade Estadual da
Região Tocantina do Maranhão.
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A formação do profissional é muito importante para os

professores da Região Sul do Maranhão e principalmente da cidade de
Amarante, eles sentem a necessidade de programas que possam
promover ao professor um nivel maior de escolaridade ou intelectual.
Precisam de qualificação como MESTRADO para melhor
desenvolverem suas aptidões intelectuais.

Diante do exposto, ofereço a presente indicação e rogo por
providências do Excelentissimo Senhor Governador, no sentido de
acolher o pedido apresentado, a fim de que seja determinado aos órgãos
competentes a realização de estudos, bem como, adoção de todas as
medidas necessárias para a liberação de recursos orçamentários, para a
criação de um curso de MESTRADO na Universidade Estadual da
Região Tocantina do Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 20 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.

INDICAÇÃO Nº 020 / 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 Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, ao Prefeito
de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva e ao Secretário de Obras e
Serviços Públicos de São Luís, Senhor Antonio Araújo solicitando a
construção de creche no bairro Coroadinho em São Luís

Uma das principais reclamações, principalmente das mães
daquele bairro é a falta de locais adequados e públicos para deixarem os
seus filhos enquanto elas trazem o sustento para casa. A maioria das
mães, não possuem condições financeiras suficientes para contratação
de pessoas especializadas em cuidar de seus pequenos, o que acaba
acontecendo por meio de algum familiar. Se houvesse creches naquele
bairro, a vida dessas famílias seria plenamente amparada pelo Poder
Público, o que é seu dever constitucional.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 20 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.

INDICAÇÃO Nº 104 /2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Jefferson Portela, Secretário de Segurança do Estado- SSP, solicitando,
em caráter de urgência, 01 (uma) viatura policial para a cidade de São
José de Ribamar- MA.

Nosso pedido justifica-se pela dificuldade hora enfrentada pelo
efetivo policial, ronda tem sido feita por veículos cedidos pela prefeitura
do município, com a nova viatura teremos uma maior qualidade no
patrulhamento, buscando dessa forma diminuir a sensação de
insegurança sentida pela população.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 04 DE
FEVEREIRO DE 2020- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 105 /2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como a senhora
Fabiana Vilar Rodrigues, Secretária da Agricultura, Pesca e Pecuária do
Estado- SAGRIMA e o senhor Júlio Cesar Mendonça Correia,
Secretário da Agricultura Familiar do Estado- SAF, solicitando, em
caráter de urgência, 01 (uma) patrulha agrícola para a cidade de São
José de Ribamar- MA.

A presente solicitação tem como finalidade trazer benefícios
as comunidades desse município, o equipamento requerido irá auxiliar
no preparo do solo e plantio dos pequenos produtores rurais, trazendo
mais agilidade na colheita, reforçando a produção familiar rural e de
subsistência, trazendo desenvolvimento econômico.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 04 DE
FEVEREIRO DE 2020- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 106 /2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Felipe Costa Camarão, Secretário de Educação do Estado- SEDUC,
solicitando, em caráter de urgência, 01 (um) ônibus escolar para a
cidade de São José de Ribamar- MA.

A solicitação acima tem como finalidade minimizar a carência
hoje enfrentada pela população desse município, renovando a frota de
veículos, garantindo mais segurança e qualidade no transporte dos
estudantes, no centro urbano e zonas rurais, tratando-os de forma
mais humanizada, contribuindo para a diminuição da evasão escolar.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 04 DE
FEVEREIRO DE 2020- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 107 /2019

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Clayton Noleto, Secretário de Infraestrutura do Estado- SINFRA,
solicitando, em caráter de urgência, a inclusão no Programa mais asfalto
do município de São José de Ribamar- MA.

A presente solicitação tem como objetivo iniciar esse programa
tão importante para os municípios maranhenses em parceria com o
Governo do Estado, levando 10km (dez quilômetros) de asfaltamento,
amenizando os impactos causados pelas fortes chuvas, as intervenções
realizadas ajudarão na melhoria da mobilidade urbana, desafogando o
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trânsito, através das obras de pavimentação, meios fios, sarjetas e
drenagens, melhorando a trafegabilidade dessa cidade.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 03 DE
FEVEREIRO DE 2020- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 112 / 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 Residencial
Granada, localizado na Rua Santo Adalberto, bairro Forquilha, São
Luís/MA.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 06 DE
FEVEREIRO DE 2020 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 113 / 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 e
conclusão da obra da ponte localizada na Estrada do Cajueiro, no
município de Paço do Lumiar/MA.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 06 DE
FEVEREIRO DE 2020 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 114 / 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 construção de uma praça com espaço para cultivo de plantas
em um terreno que está localizado na rua 3 s/n, Cohatrac V, próximo à
Unidade de Atendimento Básico, CEP 65058-130, nesta cidade.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 06 DE
FEVEREIRO DE 2020 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 115 / 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 40, Coheb
Sacavém, São Luís/MA.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 06 DE
FEVEREIRO DE 2020 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 116 / 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 das mães, bem como da quadra de esportes
localizadas entre a Avenida Governador Archer do primeiro conjunto e
a Avenida 5 do segundo conjunto, no bairro da Cohab, São Luís/MA,
tendo em vista que a área está inutilizada e tal medida beneficiará toda
a comunidade.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 06 DE
FEVEREIRO DE 2020 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 117 / 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 201,
Unidade 201, Cidade Operária, São Luís/MA.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 06 DE
FEVEREIRO DE 2020 - DUARTE JÚNIOR - 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 118 / 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
e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr.
Antônio Araújo Costa, solicitando serviços de instalação de postes
de iluminação pública na pista de bicicross do Complexo Esportivo
localizado na Rua 105, Unidade 105, Cidade Operária, São Luís/MA,
tendo em vista que, segundo relatos da Federação Maranhense de
Ciclismo, vários atletas necessitam treinar no período noturno, mas
em razão da ausência de iluminação ficam impossibilitados.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 06 DE
FEVEREIRO DE 2020 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 119 / 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 iluminação pública no bairro
Jardim das Mercês, no município de Paço do Lumiar.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 06 DE
FEVEREIRO DE 2020 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 120 / 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 na Rua 25, bairro
Turu, São Luís/MA.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 06 DE
FEVEREIRO DE 2020 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 121 / 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 serviços de instalação de postes de iluminação pública na

Rua da Granja, Maiobinha, CEP: 65052-130, São Luís/MA, tendo em
vista que segundo denúncias, nesta localidade, em razão da ausência de
iluminação pública, ocorre muitos assaltos.

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 122 / 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
do bairro Jardim das Mercês, através de rondas comunitárias diárias,
objetivando melhorar a qualidade de vida e segurança dos moradores.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 123 / 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 e
drenagem da Avenida Carajás, Quadra 15, nº 13, Upaon Açu, 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 124 / 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, 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
recapeamento asfáltico do Conjunto Araçagy, bairro adjacente ao
Cohatrac, no município de São José de Ribamar /MA.

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

INDICAÇÃO Nº 125/ 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 Avenida da
Agricultura, Cidade Olímpica, tendo em vista que, segundo relatos dos
moradores, a via nunca foi asfaltada, o que dificulta o acesso de veículos
automotores, ciclistas e pedestres, bem como a qualidade de vida da
população, conforme imagens abaixo.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 126 / 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. Secretário Municipal de
Recuperação e Manutenção da Malha Viária de São José de
Ribamar, o Sr. Hilario Ferreira Filho; ao Excelentíssimo Sr.
Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Eudes Sampaio; ao
Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao
Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando a pavimentação
asfáltica das ruas Princesa Ingrid e Princesa Fabíola, do bairro Vila
Kiola, em São José de Ribamar.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 127 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Diretor Presidente da Equatorial Maranhão
(CEMAR) Senhor Augusto Dantas, solicitando medidas para
solucionar os graves problemas no fornecimento de energia elétrica
nos povoados de Baixa Funda, Formosa, Laranjeira, Pães e Cocal;
todos localizados no município de Santo Amaro—MA; uma vez que
nestas localidades são frequentes as interrupções no fornecimento
ocasionando sérios transtornos à população local.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 15 de fevereiro de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 128 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Diretor Presidente da Equatorial Maranhão
(CEMAR) Senhor Augusto Dantas, solicitando medidas para
solucionar os graves problemas no fornecimento de energia elétrica na
comunidade de São Bruno, no Distrito Industrial do Município de São
Luís que nesta área são frequentes as interrupções no fornecimento
ocasionando sérios transtornos à população local.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 15 de fevereiro de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 130 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Felipe Costa Camarão, Secretário de Educação do Estado- SEDUC,
solicitando, em caráter de urgência, a inclusão das séries 6ª e 7ª do
ensino fundamental, na Unidade Integrada Lúcia Chaves, localizada
na rua São Raimundo, bairro Vila Esperança, de São Luís- MA.

A solicitação acima tem como finalidade dispor de vagas nas
séries do ensino fundamental supracitadas, preocupação recorrente
dos pais de alunos, pois esses terão que se deslocar para outros bairros
da nossa capital, esperamos a compreensão no intuito de diminuirmos
a evasão escolar.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 05 DE
FEVEREIRO DE 2020- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 131 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA
SAÚDE, SENHOR CARLOS LULA no sentido de SUGERIR A
CRIAÇÃO DE UM PROGRAMA PARA AQUISIÇÃO DE NOVOS
LEITOS DE UTI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL DO
ESTADO. Considerando que a Terapia Intensiva (UTI) é de extrema
importância para os hospitais e que a necessidade de mais leitos de
UTI vem aumentando consideravelmente em virtude da grande demanda
enfrentada pelo sistema de saúde no Maranhão. A superlotação de
hospitais gera uma série de consequências para pacientes, equipes de
saúde, gestores e toda a sociedade. Nossa propositura busca a otimização
e humanização do atendimento hospitalar, ampliando a capacidade de
atendimento dos hospitais e diminuindo a espera, através da
disponibilização de mais leitos.
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Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio

“Manoel Beckman”, em São Luís , 06 Fevereiro de 2020. -
DR.LEORNARDO SÁ - DEP.ESTADUAL-PL

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

INDICAÇÃO Nº 132 /2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado
do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, ao Secretário de Segurança
Pública do Estado do Maranhão, o Senhor Jefferson Portela e ao
Secretário de Diretos Humanos do Estado do Maranhão, o Senhor
Francisco Gonçalves, solicitando:

a) Criação do relatório anual de vitimização dos agentes
de segurança pública, que analisará individualmente os eventos que
vitimaram fisicamente policiais militares, bombeiros militares, policiais
civis, policiais técnico-científicos, guardas municipais e policiais penais,
devendo todo evento em que um agente aplicador da lei for vítima de
homicídio ou tentativa de homicídio, quer seja no seu horário de serviço
ou de folga, incluindo crimes contra agentes aplicadores da lei
aposentados ou da reserva, ser analisado na íntegra.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de
fevereiro de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 133 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE - SES, SENHOR
CARLOS LULA, solicitando providências no sentido de determinar
que seja  ANALISADA E ALOCADA A FONTE DE RECURSO
VISANDO A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA, PARA QUE
SEJA DOADA AO MUNICÍPIO DE TURIAÇU, considerando a
importância do papel social que esses veículos desempenham como
meio de transporte de seres humanos que necessitam de primeiros
socorros imediatos.

A ambulância dá à equipe médica maiores chances de salvar
vidas daquelas que acabam sendo vítimas de acidentes graves, assim
como salvar a vida daqueles que precisam ser transportados de um
local para outro em busca de um centro de tratamento mais adequado.

O município de TURIAÇU, com uma população estimada em
35.604 habitantes, fonte IBGE (2019), precisa de um serviço de
atendimento pré-hospitalar de qualidade para melhor servir uma faixa
da população que precisa de cuidados médicos emergenciais, até serem
transportados aos centros de saúde mais avançados.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manuel Bequimão”, em São Luís, 04 de
fevereiro de 2020. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL - PL

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

INDICAÇÃO Nº 134 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a

Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO MAGNÍFICO REITOR
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA,
SENHOR GUSTAVO PEREIRA DA COSTA, solicitando providências
no sentido de determinar, A CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM
CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DA UEMA, NO
MUNICÍPIO DE MORROS (MA), reafirmando a política de Governo,
no que tange criar oportunidades aos maranhenses a terem acesso ao
ensino superior gratuito.

O Município de Morros, com uma população estimada em
19.433, fonte IBGE/2019, pertence a Microrregião de Rosário é rico
em belezas naturais com águas doces e cristalinas. Os rios Munim e
Una são uma das principais atrações turísticas da cidade, além do
Bumba-Meu-Boi sotaque de orquestra, do artesanato e de uma culinária
diversificada. A cidade de Morros possui um povo simples, trabalhador
e hospitaleiro. A cidade é detentora de uma economia que cresce a cada
ano, portanto, é merecedora de investimentos na área da educação e
formação profissional superior, considerando a oportunidade que terão
os munícipes morruenses, em aprofundarem conhecimentos para uma
determinada área escolhida como profissão.

A criação e instalação de um Centro de Estudos Superiores
da UEMA, na cidade de Morros, habilitará profissionais em formação
superior permitindo que enxerguem novas soluções para os desafios
do dia a dia, contribuindo para o desenvolvimento econômico da cidade
e da região, assim como para a construção de uma sociedade mais justa.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 04 de
fevereiro de 2020. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL - PL

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

INDICAÇÃO Nº 135 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA,
SENHOR CLAYTON NOLETO, SOLICITANDO PROVIDÊNCIAS
NO SENTIDO DE DETERMINAR A RECUPERAÇÃO DA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DA PRAIA DA BOA
VIAGEM, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR,
considerando que infraestrutura em asfalto produz uma dinâmica de
desenvolvimento econômico, social e político, além do que há um
compromisso de Governo, em “alavancar um ciclo de prosperidade
para todos os maranhenses” e virar a página da história sob o ponto de
vista da cidadania.

O estado de conservação atual da estrada da praia da Boa
Viagem é dos piores, está quase que intrafegável, as fortes chuvas que
caem na região, tem “arrasado” com o que ainda resta de “asfalto” na
referida estrada, se é que assim podemos denominar.

Infraestrutura em estradas tem um imenso valor econômico,
assim como, tem importância para a segurança do transporte modal
rodoviário de cargas e de passageiros, para o cesso dos serviços
considerados essenciais, como emergência em saúde, segurança pública,
energia elétrica, enfim. Os moradores que residem na praia da Boa
Viagem em breve estarão completamente isolados e privados do
intercâmbio entre as cidades.

A estrada da Praia da Boa viagem é de uma importância social,
política, econômica, estratégica e turística sem precedentes, para a
cidade de São Jose de Ribamar.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 04 de
fevereiro de 2020. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL - PL
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 136 /2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado
do Maranhão, o Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Diretos
Humanos do Estado do Maranhão, o Senhor Francisco Gonçalves,
solicitando:

a)Criação do dossiê da população LGBTI maranhense,
que consistirá na elaboração de estatísticas periódicas sobre as pessoas
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexo, vítimas
de violência, atendidas ou não pelas políticas públicas, sob
responsabilidade da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e
Participação Popular do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de
fevereiro de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 137 / 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
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 esgotamento sanitário no condomínio Portal da
Cidade, localizado na Av. dos Franceses, 692 - Cutim, São Luís - MA,
CEP: 65065-545, tendo em vista que, segundo relatos dos moradores
dos bairros adjacentes, o esgoto do condomínio está vasando por toda
a extensão da Avenida dos Africanos causando diversos transtornos à
população.

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 138 / 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. 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 a construção de um muro de contenção, bem como qualquer
meio de controle que evite o deslizamento de terra na Estrada da Vitória,
no bairro Sacavém, de forma a resguardar a vida, saúde e segurança dos
moradores da localidade e demais cidadãos que trafeguem na região.

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 139 / 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 a
pavimentação asfáltica da rua Tancredo Neves, próximo à Praia da
Guia, no bairro Vila Nova.

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 140 / 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 Exma. Presidente do Comitê Gestor de Limpeza
Urbana, a Sra. Carolina Estrela; ao Excelentíssimo Sr. Prefeito
de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior, solicitando a limpeza
de terreno baldio localizado na Estrada da Vitória, bairro Sacavém, 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 141 / 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 Adjunto de Fiscalização/Blitz
Urbana, o Sr. Samuel Doria de Carvalho Junior; ao
Excelentíssimo Sr. Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda
Júnior, solicitando a construção de calçada em terreno baldio localizado
na Estrada da Vitória, bairro Sacavém, 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 142 / 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 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 a
pavimentação asfáltica da rua Dr. Mauro Fecury e adjacências, do
bairro Ipase, em São Luis, bem como a construção de uma praça 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 143 / 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 construção de uma praça nas Ruas 02 e 04, Unidade 103,
bairro Cidade Operária, tendo em vista que a área está inutilizada e tal
medida beneficiará toda a comunidade.

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 144 / 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 construção de uma praça nas Ruas 07 e 09, Unidade 105,
bairro Cidade Operária, tendo em vista que a área está inutilizada e tal
medida beneficiará toda a comunidade.

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 145 / 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 Magalhães de Almeida, o Sr. Tadeu de

Jesus Batista de Sousa; ao Secretário Municipal de Transporte,
Obras, Infraestrutura e Serviços, o Sr. Antonio José Silva Castro;
ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e
ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino solicitando a construção
de praças com academia popular nos povoados de Curralinho e
Trincheiras, como importante área de lazer para os moradores das
referidas comunidades.

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 146 / 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. 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 pavimentação asfáltica da Avenida Joaquim Mochel, Parque
Pindorama, 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 147 / 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. 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 drenagem e pavimentação asfáltica da Rua Capricórnio,
quadra D, Recanto dos Signos, bairro Cidade operária.

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 148 / 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
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ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de
pavimentação asfáltica na Rua da Alegria, bairro Jardim Tropical, no
município de 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 149 / 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, ao Secretário Municipal de Obras, Habitação,
Serviços Públicos e Urbanismo, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino solicitando serviços de revitalização da Praça da
Juventude, localizada na Rua 25, nº 245, no bairro Jardim Araçagy, São
José de Ribamar, importante área de lazer para os moradores do referido
bairro e entornos.

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 150 / 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 Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do
Maranhão (CAEMA), o Sr. André de Paula, 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 e drenagem pluvial na Rua Belo
Horizonte, bairro Vila Bessa, Centro, 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 151 / 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, o Sr. Antônio Araújo Costa e ao Sr. Augusto
Dantas, Presidente da Cemar, solicitando a instalação de refletor na
parada de ônibus localizada na Avenida São Marçal, bairro Outeiro da
Cruz, nesta cidade, tendo em vista que com a falta de iluminação

pública os índices de assalto aumentaram gerando insegurança para a
população.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 152 / 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 Praça do Letrado, localizada Rua 71, nº 226, bairro Vinhais,
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 153 / 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 Chile,
bairro Divinéia, 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 154/2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTÍSSIMO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
SENHOR JEFFERSON MILLER PORTELA E SILVA, solicitando
providências, no sentido de DESTINAR UMA VIATURA PARA A
POLÍCIA MILITAR, NO MUNICÍPIO DE PARAIBANO (MA),
reafirmando o compromisso em investir na Segurança Pública do Estado
do Maranhão, “alavancar um ciclo de prosperidade para todos os
Maranhenses” e virar a página da história sob o ponto de vista da
cidadania.

O município de Paraibano, microrregião da Chapada do Alto
Itapecuru, apresenta um índice populacional estimado em 21.386
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habitantes, dados IBGE ano 2019, produz uma dinâmica econômica,
social e política, e que, devido a esses fatores cresce paralelamente o
número de crimes.

A atividade de polícia ostensiva é desenvolvida
intencionalmente e exerce sobremaneira ação inibidora à criminalidade.
Ela fiscaliza comportamentos com o objetivo de manter a ordem
pública, reprime criminosos, contraventores, infratores, enfim, zela
pelo respeito à legislação e aos cidadãos.

As organizações públicas se modificam acompanhando o
desenvolvimento econômico e populacional das cidades, a Polícia
Militar do Maranhão deve marchar no mesmo diapasão e atenta às
necessidades da população, no que tange à segurança pública ostensiva.
Portanto, nossa propositura visa exclusivamente chamar a atenção do
Poder Público para a necessidade imperiosa de destinar uma viatura
para a Polícia Militar, no município de Paraibano.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 05 de
fevereiro de 2020. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PR - 2ª VICE-
PRESIDENTE

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, não há nenhum orador inscrito no
Pequeno Expediente. Com a palavra, a Deputada Dra. Helena Duailibe,
por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE (sem
revisão da oradora) - Senhor Presidente Deputado Othelino Neto,
Senhores Deputados Rafael Leitoa, Dr. Yglésio, demais colegas
deputados, galeria, imprensa, funcionários desta Casa. Iniciamos a
segunda sessão legislativa da 19ª legislatura na expectativa de trabalhar
pelo crescimento do nosso Maranhão. Não será uma luta fácil, mas a
certeza de estarmos cumprindo nosso mandato com dedicação e
certamente alcançaremos dias melhores a serem vividos pelo bravo
povo maranhense. Nos ensinou o imortal Gonçalves Dias: “Viver é
lutar, a vida é combate que os fracos abatem e os fortes e bravos só
pode exaltar”. Portanto, vamos à luta para combater o mal que vem
trazendo a infelicidade a muitos lares, o feminicídio. Segundo estimativa,
no Brasil, a taxa de feminicídios é 4,8 para 100 mil mulheres, a 5ª maior
do mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde.
Infelizmente, vem aumentando os casos do feminicídio, no Maranhão.
Conforme levantamento realizado pela Casa da Mulher Brasileira, 48
mulheres foram vítimas de feminicídio, em 2019. Já em 2020, no dia 25
de janeiro passado, um militar assassinou a esposa Bruna Lícia, no
condomínio Pacífico I, no bairro Vicente Fialho, não vou discutir se
estavam separados ou não, mas nada justifica praticar o feminicídio,
que é um crime doloso, aquele que há intenção de matar. É o gênero de
assassinato de uma mulher. Na condição de titular da Procuradoria da
Mulher do Poder Legislativo, eu quero manifestar minha solidariedade
aos familiares da jovem Bruna Lícia e ao mesmo tempo manifestar
repúdio, tanto a esse crime hediondo quanto às mensagens de apoio,
veiculadas na mídia, justificando esse feminicídio. Que se faça cumprir
a justiça punindo esses assassinos covardes. Por outro lado, quero
também falar sobre a Campanha da Fraternidade 2020, cujo o tema é:
Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. E o lema: Viu, Sentiu
Compaixão e Cuidou Dele.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Peço à galeria que não se manifeste para que a oradora possa
concluir o seu pronunciamento, bom dia a todos e sejam todos bem-
vindos.

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE – A
produção apresenta experiências de cuidados com a vida em suas várias
dimensões encontradas Brasil afora e poderão ser utilizadas para auxiliar
as reflexões sobre a temática proposta pela Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil para a Quaresma de 2020. Aqui eu queria parabenizar
o deputado Dr. Yglésio que ontem se manifestou solidário contra a
atitude executada contra uma idosa, na verdade pelo ato que aconteceu
lá de cortarem a luz de uma família pobre, não por ser pobre, não por
ser idosa, mas pela falta de respeito. Nós temos que respeitar todas as
classes, os idosos, as crianças, as mulheres, as gestantes, e esse é o
nosso papel. Eu queria aqui parabenizá-lo, Dr. Yglésio, porque a sua
condução é uma condução respeitosa. Quando se faz uma denúncia,
tem que ter nome, identidade, não se pode ficar atirando no escuro, e
este é o nosso papel, sermos responsáveis e fazermos as coisas
realmente com muita coerência. Então, é importante que, ao subirmos
nesta tribuna, ao fazermos alguma denúncia, ao colocarmos algumas
situações, a gente apresente os responsáveis, e isso foi feito ontem,
por isso eu quero parabenizá-lo e dizer aos colegas que estamos aqui
cada vez mais convictos de que todos nós somos profissionais
responsáveis e sabemos do nosso papel. Um bom dia a todos.

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

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe todos nós. Senhor presidente, meus pares
deputados aqui, funcionários, imprensa, meus seletos e diletos colegas
professores, muitos dos quais eu recebi abraços agora, deputado Rafael
Leitoa, que um dia essas mãos colaram grau. Eu fiquei extremamente
agradecido com os abraços e as fotos que quero guardar para a minha
vida toda. Essa foi uma das contribuições que dei à educação do
Maranhão, não dei esmola, eu construí cérebros novos e cérebros
qualificados e é por isso o nível de consciência que tem a classe de
professores porque são pessoas acima da média no estado do Maranhão.
Sucesso na nossa caminhada, não é preciso dizer que vocês podem
contar comigo, nunca neguei minha voz, meu voto e nem as minhas
palavras em relação a minha classe. Mas, presidente, eu quero aqui
falar de uma pesquisa que saiu recentemente mostrando o retrato da
decadência do governo Flávio Dino, que foi eleito com quase 60%,
mas, numa pesquisa sobre a qual a oposição não teve sequer qualquer
tipo de interferência, o senhor Flávio Dino baixou para 47% de
aprovação aqui em São Luís. De 60% para 47%. Esse é o retrato
acabado e retocado da sua má conduta com a coisa pública e com a
forma de tratar os cidadãos maranhenses. Ali perdeu quase 10 pontos,
e não sou bolsonarista, mas digo aqui que eu vi o Bolsonaro com 33%,
mesmo com toda a mídia contra ele, com tudo contra ele, com grandes
meios de comunicação contra ele, mas subiu face a decadência do
governo Flávio Dino. Hoje nós estamos vendo aqui as razões e as
motivações que levam o governo a esse tipo de derrocada, é
simplesmente essa forma de afrontar o povo, essa forma de querer
impor por uma Assembleia que, às vezes, se agacha muito, muito
mesmo, dentro de as suas proposituras, uma Assembleia que às vezes
se nega a discutir, assim um insumo mais básico que tem da evolução
do ser humano, que é a educação, por meio dos professores. Se recusam
a uma discussão mais apurada, uma discussão onde a gente possa
extrair algo, adicionar algo, ou concluir algo em a essa situação.
Senhores, é lamentável o que nós estamos assistindo e é por isso que
ele caiu, mas não se cala por aí quando ele disse que só baixaria o ICMS
quando provocado pelo Governo Federal em relação à gasolina, ele
disse por que o Governo Federal não baixa as suas alíquotas dos seus
impostos. O Bolsonaro disse: tiro tudo do Governo Federal basta você
também baixar a sua. O silêncio dele foi franciscano, foi de mosteiro o
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silêncio porque não tem coragem, só tem coragem de falar nessa tribuna
quando não há debate, mas se houvesse debate, com certeza, ele se
silenciaria porque é fraco, é frágil seus argumentos falar aqui e dizer
que dá essa quantidade de aumento para professores que não retrata a
realidade do que foi encaminhado, é muito fácil, o difícil é quando se
abre o debate e é justamente que as coisas são feitas no afogadilho, em
menos de vinte e quatro horas, para uma classe tomar conhecimento e
um sindicato capenga, um sindicato que não tem coragem de fazer o
enfrentamento das defesas de seus próprios pares, se recusa, se agacha
porque não apaniguados do governo com cargos públicos e aí imaginam
aquilo ser ad aeternun, mas a classe é que é eterna, a nossa missão é
que é eterna como educadores e como professores. Portanto, começa
agora que você observa como o governo está diminuindo, 46, 47 para
60, começa a cair, retrato perfeito, acabado, irretocável da falência do
governo que começa a retratado nas suas próprias pesquisas, não tem
como incubar, não tem como velar, porque são retratos nas verdades
que já extrapola qualquer tipo de pesquisa. Aqui eu deixo a minha
missão, tenha cuidado, governador Flávio Dino, o povo não está assim
tão bobo como você imagina, não adianta mudar a foice do comunismo,
não adianta citar passagens bíblicas para justificar o seu ateísmo. Tudo
aquilo não e conhecimento bíblico é apenas decorações de pouco,
Jeremias para cá, um Mateus para acolá, para puder dizer assim: ‘eu
não sou ateu, eu não pertenço a um partido que não acredita em Deus,
que não acredita em Jesus Cristo’, apenas começa a fazer citações
bíblicas sem fundamentação do coração. É assim que eu vejo e é assim
que eu olho essa derrocada, mas esses três deputadozinhos que têm
aqui, Adriano Sarney, César Pires e Wellington do Curso estarão sempre
aqui para ir ao menos que não imaginemos, nem na física, nem na
matemática, nem na quântica, imaginarmos que nós vamos poder vencer,
mas uma coisa eu garanto a você, nós vamos dar elementos de
conscientização, sou adepto de Paulo Freire, ninguém conscientiza
ninguém, mas ao menos dê elementos para que as pessoas possam se
conscientizar, e é essa a minha motivação, que eu estou aqui para
poder fazer. Sucesso na nossa... não se agachem, não se apequenem,
não se acocorem diante os fatos, pelo contrário, ergam-se, evoluam,
fiquem heráldicos diante disso, e uma certeza, nós estamos aqui para
ser o porta-voz, das vozes que não têm voz.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores deputados, mais alguém gostaria de se inscrever?
Senhoras e senhores presentes na galeria, a galeria está liberada, agora
tem um limite máximo de segurança e eu não posso expor a segurança
de vocês. Eu já autorizei liberar o máximo de pessoas possível. Os
outros que não puderam estar na galeria, o Plenarinho foi aberto para
que assistam à sessão, então vocês são todos muito bem-vindos, mas
peço que compreendam os limites de segurança da Casa. Senhores
deputados, alguém mais gostaria de se inscrever no Pequeno Expediente?
Eu vou suspender a sessão por alguns minutos até que alguém se
inscreva.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a sessão. Algum deputado havia se inscrito e a
anotação não está aqui comigo? Deputado Wellington, a Ordem do Dia
não vai iniciar ainda. Deputado Wellington tem cinco minutos para se
pronunciar.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhoras e senhores, senhor presidente, demais
membros da Mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa,
internautas, telespectadores que nos acompanham por meio da TV
Assembleia. Faço os cumprimentos de todos os dias. Que Deus abençoe
esta terra maravilhosa. Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre
o estado do Maranhão. Vou fazer esse cumprimento matinal, esse
cumprimento diário de todas as vezes que eu faço os meus
pronunciamentos. Eu não posso deixar de cumprimentar de forma
especial a galeria, que hoje é ocupada por professores. Professor,
profissão mestre de todas as profissões. Se não fosse o professor, não

teríamos médicos, jornalistas, juízes, promotores, deputados,
governadores. Então, professores, o nosso respeito e a nossa luta. Nós
temos uma pauta importantíssima de votação nesta Casa. Aproveito
também o momento para que vocês compreendam, didática e
pedagogicamente, como ocorrem as votações na Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. Aqui é a Casa do Povo. É uma casa política e,
nesta Casa do Povo, nesta Casa política, nós temos 42 representantes
da sociedade e nós temos representantes da agricultura familiar,
representantes da pecuária, de diversas atividades, diversas categorias,
bem como dos professores também, dos militares e assim por diante.
Então hoje nós teremos uma votação de suma importância e aí pedimos
a atenção de vocês nessa votação e a nossa tentativa ainda de
sensibilizar, de conscientizar os deputados da base governista para o
projeto como está sendo votado. Nenhum professor inconsequente,
nenhum professor está reclamando que não quer o reajuste, todo o
professor quer reajuste, o problema é que não houve diálogo, os
professores não foram ouvidos. Esse governo que disse que era a
mudança, antes de ser governo, ele praticava diálogos pelo Maranhão
e eu ouvia a sociedade, a população, professores, hoje não tem mais
diálogos, na sua reeleição, ele tentou fazer diálogos, mas os diálogos
eram em hotéis caros, hotéis chiques de São Luís e não fez os diálogos
com a sociedade, principalmente com os professores. O projeto de lei
que chegou nesta Casa, na última segunda feira, veio para a leitura na
terça e ontem, estranhamente, o líder do governo, Deputado Rafael
Leitoa, acatando as ordens do Governo do Estado colocou na pauta
para votação, em regime de urgência, nós tentamos sensibilizar,
conscientizar a todos que não havia essa necessidade de urgência, que
fosse realizada uma audiência para discutir com os professores,
infelizmente, foi aberta a CCJ, deputado César Pires, somos somente
três da oposição, deputado Wellington, deputado César Pires e deputado
Adriano. O deputado César Pires faz parte da CCJ e solicitou vista
por 24 horas, mas vota hoje, mais uma vez, no afogadilho, e vota hoje
sem discussão com os professores, com um sindicato apaniguado, com
um sindicato pelego. E eu estou dizendo isso para o senhor Raimundo
Oliveira, um sindicato que não discutiu com a categoria. Tenho a nota
do Sinproesemma de Imperatriz, deputado Marco Aurélio, uma nota
do Sinproesemma  de Imperatriz, uma nota de repúdio, uma nota
contra o que foi feito,  somente 11 do sindicato daqueles que comem
no prato do governador Flávio Dino, daqueles que se beneficiam  com
as benesses do poder, que forma fisgado pelo o poder e não tem como
se levantar contra o poder e defender a classe, e principalmente um
sindicato tão aguerrido em governos anteriores chega ao poder um
governo de esquerda, que era para representar os movimentos de
esquerda, os sindicatos, as categorias, os professores, e não faz, e o
que que faz? Faz a prática da mentira, a mentira a mesma que foi
pregada por Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial, a mentira
propagada ao longo do tempo, repetidas vezes, para se tornar uma
verdade. O governador Flávio Dino publicou no seu twitter que o piso
salarial de professor é R$ 6.300,00, isso não é verdade, o piso é de R$
2.800,00, e alguns jornais, alguns sites nacionais estão externando isso,
mas é um motivo do nosso debate  que, com certeza, será bem acalorado
para o projeto. Só utilizei esse tempo, nessa abertura dos trabalhos,
para cumprimentar os professores e dizer a vocês, professores, que
aqui, nesta Casa, como falei ontem e vou repetir, tem um deputado
estadual que estudou em escola pública, tem um deputado estadual
que ia para a escola por causa da merenda devido às dificuldades, às
necessidades. Meu pai me deixou quando eu tinha sete meses de nascido,
minha mãe era dona de um pequeno comércio, comecei a trabalhar com
14 anos de idade para poder ajudar no sustento da família e ia para a
escola em busca de uma alimentação para complementar a alimentação
de casa. Nesta Casa, tem um deputado que estudou em escola pública
e defende a escola pública de qualidade. Escola pública de qualidade
não é a escola da propaganda mentirosa de uma escola digna, mas digna
de pena. Quem é professor sabe que muitas escolas são escolas dignas
de pena. Uma educação pública de qualidade se faz com os prédios,
com as instalações físicas, com quadras, biblioteca, internet, mas
também com valorização dos professores, porém, valorização de
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verdade, não o que o governador fez ao não conceder o reajuste em
2016, não conceder em 2017 quando enganou a todos fazendo reajuste
em cima da GAM, contrariando o Estatuto do Magistério. Em 2018,
deu calote; em 2019, deu calote; em 2020, está massacrando e acabando
com a carreira do magistério. Enquanto médicos e enfermeiros lutam
para ter uma estruturação de uma carreira no estado, os professores já
têm essa carreira, mas o governador está massacrando e acabando com
a carreira de professores e mentindo para o Brasil dizendo que o piso
salarial de professor é de R$ 6.300,00. No Brasil afora, estão achando
que professor ganha o piso de R$ 6 mil com gratificação; que com os
benefícios, o professor do Maranhão está ganhando de R$ 12 a 15 mil.
Meus amigos, precisamos desmascarar esse governo da mentira com o
voto consciente, com a atenção consciente de cada um de vocês, é a
única forma de reverter isso. Que Deus abençoe a todos. Sejam bem-
vindos à Assembleia Legislativa. Sejam bem-vindos à Casa do Povo.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Projeto de Lei 002/2020, de autoria do Poder Executivo, que
dispõe sobre o valor do vencimento básico dos servidores públicos
estaduais do Subgrupo Magistério da Educação Básica. Depende de
parecer das comissões. Suspendo a sessão para a emissão de parecer.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a sessão. Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Senhor Presidente,
o presente Projeto de Lei, que ora analisamos, nº 02/2020, foi aprovado
por maioria contra os votos dos Senhores Deputados Adriano, César
Pires e Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente Zé Inácio, só a pedido, Presidente Zé Inácio, só ratificando,
ou seja, confirmando, o voto do Deputado César Pires, o voto do
Deputado Adriano, o voto do Deputado Wellington é contra o relatório,
porque o relatório rejeitou o projeto que veio dos professores.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, entendido, V.Exa. terá oportunidade,
agora já, de se manifestar com relação ao Destaque que foi feito pelo
Deputado Adriano. Em discussão, a Emenda nº 001, de autoria dos
deputados... Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Gostaria de discutir
a Emenda, Senhor Presidente, em Destaque.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano, V.Exa. não está inscrito?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Como autor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O Deputado Wellington está inscrito. Vossa Excelência pode
encaminhar, ou invés de discutir?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Posso, mas, na
verdade, é como eu sou autor, eu tenho autorização de discutir.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – É na hora da votação, Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Faz...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Tem alguma diferença significativa para V.Exa.?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Porque eu não sei se
o Deputado César, vai. Eu vou verificar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Vossa Exa. tem a palavra como autor, se quiser. Em discussão,
a emenda nº 001, de autoria dos Deputados César Pires, Adriano e
Wellington do Curso. Rejeitada pela CCJ. Nos termos do parágrafo
204, aliás, do artigo 204, parágrafo 6º, inciso I do Regimento Interno.
O Deputado Wellington do Curso tem dez minutos, com direito a
partes para discutir. Deputado Adriano, V.Exa., prefere ir à tribuna
agora ou após o Deputado Wellington? Deputado Adriano, por dez
minutos.

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, maranhenses. Senhor Presidente, eu, com outros membros
da oposição, nós assinamos uma emenda ao projeto de lei do Governador
Flávio Dino. Esta emenda vem aprimorar o projeto de lei. Como eu
disse ontem, é uma demanda dos professores. Nós nos reunimos ontem
com os professores, muitos estão presentes aqui, nós fizemos uma
emenda a quatro mãos, uma emenda que atenderá de fato o pleito dos
professores e não uma propaganda barata para que o governador possa
usar nas suas redes sociais para fazer média em nível nacional. Nós
estamos falando aqui de um pleito real dos professores e professoras
do estado do Maranhão que serão contemplados com esta emenda que
os senhores deputados e deputadas irão votar neste momento em
destaque nesta Casa. É a oportunidade que nós temos aqui, como
legisladores, de corrigir um projeto de lei do Executivo. Todo projeto
de lei do Executivo que passa por aqui, nós não conseguimos emendar,
nós não conseguimos aprimorar porque nós não ouvimos a população,
então é a oportunidade única que nós temos, nesta Casa, para que a
gente possa melhorar e atender o pleito real dos professores e das
professoras. Essa emenda vem nada mais, nada menos do que dar, de
fato, um aumento real para os professores de todas as categorias e não
apenas de uma categoria específica. Essa emenda que vamos votar
agora aqui em destaque a este projeto de lei representa o real reajuste
de 17% para todas as classes, preserva a mesma estrutura de reajuste
da Medida Provisória nº 272/2018, deputado Marco Aurélio, deputado
Zé Inácio, deputado Rafael Leitoa. V.Ex.ªs se lembram da Medida
Provisória 272/2018 que nós aprovamos aqui em 2018 e que previa um
aumento, uma regra para os aumentos e os reajustes dos professores e
das professoras? Pois bem, é justamente isso que nós estamos pedindo
nessa emenda porque nós votamos uma medida provisória que foi
também combatida aqui por muitos professores. Votamos e aprovamos
e hoje não estamos cumprindo o que essa medida provisória, que hoje
é lei, estabeleceu. Que incoerência é essa que, em 2018, aprovamos
uma lei enviada pelo Executivo e hoje estamos aprovando outra lei,
dois anos depois, um ano e pouco depois, contrariando o que aprovamos
há um ano! Aqui eu direciono este meu discurso, esta parte do discurso
para aqueles deputados que estavam aqui, principalmente os governistas
que estavam aqui em 2018, e que aprovaram essa medida provisória,
que é nada mais, nada menos do que a repetição, o cumprimento daquela
medida provisória que estamos pedindo aqui para dar reajuste real aos
professores e professoras. Não é o deputado Adriano, não é a oposição,
não é o César, não é o Wellington que está pedindo isso, mas isso é um
clamor dos próprios professores que se sentaram com a gente para
fazer esta emenda que vamos votar agora em destaque e que representa
um reajuste real entre professores de nível médio e superior. Quer
dizer, não atinge somente 500 professores para fazer mídia nacional
do seu Flávio Dino, mas atinge quase toda a totalidade de 30 mil
professores e professoras, se ele quer colocar para fazer média em
nível nacional, porque quer ser candidato a presidente e ficar falando
para o Brasil que aqui se paga o melhor salário, que ele é o melhor
governador, o melhor do Brasil e basta a imprensa nacional vir aqui e
conversar com os professores e professoras para saber a realidade que
se passa aqui nesse nosso Estado, para saber que uma coisa é o governo
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dele nas redes sociais e outra coisa é o governo dele é aqui no sol, no
ferro, no Maranhão. Então, Senhor Presidente, reafirmo e encaminho
mais uma vez solicitando que os deputados e deputadas, vários aqui
pré-candidatos a prefeito de nossa capital e também do interior, a
capital tem professores e professoras que votam e que influenciam, no
interior tem professores e professoras que votam e influenciam, não
vamos contra os professores e professoras, vamos atender o pleito
dos professores e professoras votando a favor da emenda a este projeto
de lei que aqui estamos e que aqui estamos apresentando, e repito,
mais uma vez, não é a emenda do Adriano, do Wellington, do César
Pires. É a emenda feita pelos professores aqui representados, Senhor
Presidente. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington, V. Ex.ª tem 10 minutos, com apartes.
Deputado Wellington, V. Ex.ª está discutindo a emenda. Correto?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais deputados, professores
que ocupam a galeria, só para fazer uma retomada que eu iniciei no
Pequeno Expediente e somente dois minutos só pra que vocês possam
compreender, governador de duas caras, governador da mentira,
governador da demagogia, governador da embromação e da “ludibriação”.
Governador que tenta ludibriar os professores, a população do
Maranhão e a população do Brasil, só que professor não cai mais
nessa, só é triste e lamentável porque alguns professores ficam com
medo de perseguição, com medo de retaliação. Professor tem que se
libertar, se libertar desse sindicato pelego, se libertar dessa política de
arrocho salarial do governador Flávio Dino, tem que se libertar, porque
o governador Flávio Dino, que é um dos piores governadores do Brasil,
o pior governador do Brasil, mas gasta o dinheiro público para mentir,
gasta o dinheiro público para enganar, só para vocês terem a ideia, o
governador Flávio Dino veio segunda-feira aqui na Assembleia, para
mentir, “mente que dá bom dia a jumento”, veio mentir. E de tanto
mentir, ele fez uma revista só para trazer a mensagem para a Assembleia,
só para mentir fez uma revista para trazer para a Assembleia. Professor
não quer propaganda, professor quer valorização e professor quer
reajuste, somente isso. Flávio Dino foi para o Twitter e disse: “O novo
piso de remuneração para os professores de 40 horas no Maranhão
deve passar para R$ 6.358,00”. Isso é uma vergonha! É muita cara de
pau! É muito cinismo! Deputado Rafael Leitoa, líder do governo, eu
estou com 10 minutos, deputado Zé Inácio, e mais uma vez eu volto ao
assunto porque, se o governador Flávio Dino tivesse pelo menos
dignidade e respeito pelos professores, ele tinha que se retratar no
Twitter diante dessa mentira, diante dessa manipulação de informações,
como é peculiar nesse governo comunista, mas que é uma decepção
para a esquerda, é uma decepção para os sindicatos, é uma decepção
para quem votou nele. Ele propagava o “governo da mudança”, mas
que mudança? Mudança para pior? Deputado Rafael Leitoa, o governo
diz que o piso de remuneração de 40 horas é de R$ 6.300,00, vocês
sabem o que isso significou? Em São Paulo, tem deputado atacando o
governo do estado, dizendo que Flávio Dino paga o piso de R$ 6 mil,
que professor no Maranhão ganha mais de R$ 12 mil, R$ 15 mil. Olha
o que a vice-governadora de Pernambuco falou, que é do PCdoB, diante
da mentira do governador, igual Hitler fez, propaganda mentirosa ao
longo do tempo. A vice-governadora de Pernambuco foi elogiar o
governador nas redes sociais: “Vice-governadora de Pernambuco
comemora o piso dos professores do Maranhão de R$ 6.300,00”,
sendo que do Pernambuco é só de R$ 2.500,00. Os internautas caíram
matando. “Seria bom se o governador do Pernambuco colocasse pelo
menos de R$ 5 mil”. Meus amigos, o governador está mentindo para
todo o Brasil. Os professores têm a responsabilidade de desmascarar
essa mentira. Não é o piso, é o teto. O piso é R$ 2.800,00, presidente.
O presidenciável, o candidato a presidente da República, Flávio Dino,
fixa o piso de salários de professores e dá exemplo. Os professores do
Maranhão recebem o melhor salário do Brasil, chega a quase R$ 12
e 15 mil. Outra matéria de veiculação nacional: Flávio Dino propõe

fixar o piso dos professores em R$6 mil no Maranhão. Flávio Dino,
governador comunista do Maranhão, aumenta salários e os
professores do Maranhão são os mais bem remunerados do Brasil.
Senhoras e senhores, para desmascarar o governador Flávio Dino, o
piso de vocês é de R$ 6 mil ou é de R$ 2.800,00? O piso dos professores,
senhoras e senhores, é de R$ 2.800. O governador Flávio Dino mente
descaradamente. “Mente que dá bom dia a jumento”. Em 2017, ele fez
essa mesma prática. Nós não tivemos força para rebater essa prática,
mas agora sim, porque os olhos do Brasil têm que se voltar para o
Maranhão. Assim como ele se reuniu com o Luciano Huck para discutir
as eleições presidenciais, ele está iniciando o segundo ano... Governador
Flávio Dino, pare de viajar com o dinheiro público, pare de gastar o
dinheiro público para fazer campanha de presidente. Venha governar,
venha administrar o estado do Maranhão. A população está padecendo
na fila do Socorrão, na fila dos hospitais. Ah, o Socorrão é municipal.
E cadê a parceria com o prefeito de São Luís? As pessoas estão morrendo
por falta de tratamento de hemodiálise, tratamento de câncer, o governo
da mentira é o mesmo que aumentou os impostos três vezes, o governo
da mentira é o mesmo que tomou sessenta mil carros de trabalhadores
maranhenses, é o mesmo que leiloou quinze mil carros e motos dos
trabalhadores maranhenses e sabe como o governador parou? Com a
luta do deputado Wellington - com a luta do deputado Wellington - só
assim ele parou de apreender carros e motos dos trabalhadores. E a
força não está com o deputado Wellington, com o deputado César, com
o deputado Adriano da Oposição, a força está com vocês, a força está
com a população, a força está com os professores, vocês têm o poder
de dizer para a opinião pública, para a imprensa que esse projeto ele
está destruindo a categoria. Esse projeto está destruindo a categoria,
esse projeto que está sendo votado hoje, tenho o cartaz de vocês vai de
4.32 a 17. O Estatuto do Magistério, no seu Artigo 32, ele é bem claro,
o reajuste tem que ser concedido de forma única e para todos, de forma
linear, de forma integral, não é escalonando. Quando o deputado
Adriano, deputado César Pires, deputado Wellington apresentam
emenda ao projeto, não é essa pouca vergonha do sindicato. Cadê o
presidente do sindicato? Se o projeto é tão bom cadê o presidente do
sindicato? Ontem, durante a entrevista, o deputado Rafael Leitoa disse
que se reuniu com os professores, quais professores? Com o presidente
de sindicato? Eu desafio hoje, eu desafio agora, eu desafio o deputado
Rafael Leitoa, deputado Rafael Leitoa, pegar o telefone ligar para o
governador Flávio Dino, e dizer: Governador Flávio Dino, os
verdadeiros representantes dos professores estão aqui, e eles querem
uma audiência pública, eles querem discutir, eles querem que Vossa
Excelência, já que diz que tem diálogo, tenha pelo menos a hombridade,
a humildade, em dizer que é professor, para discutir esse Projeto com
os professores, senão, governador Flávio Dino, a partir de hoje respeite
os professores e não use mais essa terminologia de professor, porque
professor que é professor respeita o professor, professor que é
professor defende o professor, deputado Rafael Leitoa, eu desafio a
Vossa Excelência como líder do governo ligar para o governador do
estado e solicitar ao governo do Estado para que possa segurar essa
votação, adiar essa votação, e tenha diálogo com os professores, que a
Comissão de Educação possa estar presente, a CCJ, a de Administração,
e possam discutir esse Projeto com os professores, e mais ainda, senhoras
e senhores, o Projeto foi rejeitado, na CCJ, nós estamos diante da
primeira batalha, e eu tenho que estar concluindo, estamos diante da
primeira batalha Antonisio, primeira batalha, já perdemos na CCJ,
porque o deputado Adriano falou por dez minutos, o que eu estou
tentando sensibilizar os deputados, por dez minutos é que esse Projeto
não pode ser votado sem essa emenda. Essa emenda é fruto de estudos
dos professores, não é da cabeça de Adriano, da cabeça de César Pires
e nem da cabeça de Wellington. É fruto de estudos dos professores.
Com essa emenda, todos os professores serão contemplados e não
com 4.32%, e sim com 17% para todos. Deputado Rafael Leitoa tem
que compreender...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington, conclua, por gentileza.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Vou concluir, presidente. Deputado Rafael Leitoa tem que compreender
que esse reajuste escalonado fere de morte o Estatuto do Magistério.
Ele está acabando com a carreira de professor do Estado do Maranhão.
V.Ex.ª e outros deputados foram para à cidade de Sobral para verificar
a educação de Sobral, que é uma das melhores do Brasil, como que
V.Ex.ª quer transformar a educação do Maranhão, mesmo com o exemplo
que V.Ex.ª foi ver em Sobral, se V.Ex.ª não coloca na prática, não ouve
o professor, não respeita o professor? Base do governo, o mínimo que
tem que ser feito é que essa emenda seja acatada para que o projeto
possa ser votado integralmente a fim de contemplar os professores.
Concluindo, senhor presidente, vai agradar os professores que vão
passar a borracha na mágoa, na decepção da falta de reajustes em 2016,
falta de reajuste em 2017 e a lambança e o golpe de 2018, em 2017 na
GAM, 2018 e 2019. Flavio Dino está tendo a oportunidade de se
reconciliar com os professores do Maranhão, porque professor não é
gado, professor não é pau mandado, professor é o que há de mais
importante nessa nação que, em momentos de democracia, que nós
temos falta de ética, somos homens e mulheres dignos de respeito.
Deputados, por gentileza, aprovem essa emenda que não é de oposição,
aqui é a luta dos professores. Deputados, ao votarem nas suas bases,
como vão olhar para a cara dos professores? Deputados que são
candidatos a prefeito, como V.Ex.ªs vão olhar na cara dos professores
se V.Ex.ªs votam contra os professores? Solicitamos aos deputados
que aprovem a emenda de autoria do deputado Adriano, deputado
César, deputado Wellington, que está acatando o pedido, uma súplica,
um pedido de socorro dos professores.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, peço a atenção de todos. Em votação a
emenda. Os deputados que aprovam a emenda permaneçam como estão.
Os que forem contrários fiquem de pé. Emenda rejeita. Em discussão o
projeto de lei.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Pela ordem, senhor
presidente. Só para declinar os votos vencidos, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Adriano, fale mais alto para eu conseguir ouvir
aqui.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (Questão de Ordem) –
Só para o senhor declinar os votos vencidos, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Os votos vencidos, deputado Adriano, deputado César,
deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Fazendo justiça, eu se não me engano deputado Vinícius não, V.Exa.
levantou não? Levantou.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, a Mesa faz a conferência. Em discussão
o Projeto de Lei. Senhores, só para esclarecer a todos, nós vamos votar
agora, rejeitada a Emenda, nós vamos votar agora o Projeto. Ok.
Entendido? Deputado Wellington, V.Exa. tem dez minutos para discutir.
V.Exa. está inscrito para discutir contra ou a favor?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deputado
Othelino, eu, pela Oposição.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Só um instante, Deputado Wellington, V.Exa. está inscrito
para discutir contra ou a favor? Deputado César, já eu lhe concedo a
palavra. Deputado César, pois não, V.Exa. está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Não, Presidente,
perdão, eu vou encaminhar pela Oposição, só para o senhor anotar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – V.Exa. vai encaminhar?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Vou, sim senhor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – A votação logo após a fala do deputado Wellington que está
inscrito para discutir. Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITORA (questão de
Ordem) – Senhor Presidente, gostaria de pedir a conferência de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael, V.Exa. pediu a conferência de quórum?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – É. Pedi a
conferência de quórum, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que zere o painel e os deputados que desejarem confirmem
suas presenças. Confirmado. Deputado Wellington, V.Exa., tem 10
minutos. V.Ex.ª está inscrito para discutir a favor ou contra?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhoras e senhores deputados, professores da
galeria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, o tempo do seu pronunciamento está
em andamento. Peço que V.Ex.ª inicie seu pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – O
aumento de mentirinha e uma imprensa desinformada. Esse texto é de
um renomado advogado maranhense, Abdon Marinho, que trata dessa
questão e desse assunto que não está passando despercebido da
sociedade. Por isso que a presença de vocês, na Assembleia, para
acompanhar os trabalhos desta Casa, e vocês tiveram a oportunidade
de hoje acompanhar, de forma árdua, o trabalho que realizamos em
defesa da sociedade, em defesa da população, em defesa dos professores.
O deputado Rafael Leitoa, na terça-feira, no início da votação do projeto,
tentou constranger o deputado Wellington perguntando: “Deputado
Wellington, V.Ex.ª vai votar contra ou a favor do projeto que vem para
esta Casa?”. Eu não sou inconsequente nem sou mais menino, deputado
Rafael Leitoa, é claro que o deputado Wellington do Curso, deputado
César Pires e o deputado Adriano vão ter que votar a favor do projeto,
porque o projeto, de qualquer forma, mesmo atravessado, mesmo sem
discutir com os professores, traz reajuste para os professores. O que
o deputado Wellington, o deputado Adriano e o deputado César
tentaram fazer nas trincheiras da Assembleia, na tribuna desta Casa,
foi apelar para a consciência de cada um dos senhores. Tem uma palavra
de Deus que nos diz que precisamos trazer à memória aquilo que nos
dá esperança. O momento que o povo de Deus estava cativo na
Babilônia, Deus levantou um profeta, o profeta Jeremias, e ele disse:
“Precisamos trazer à memória as coisas que nos dão esperança”. Os
professores não podem perder a esperança! Se hoje vocês foram traídos
pelo sindicato, se hoje vocês foram traídos pelo governo do estado,
que se diz professor, se vocês foram traídos por deputados que vocês
votaram, se vocês hoje foram traídos porque aqui são representantes
do povo, aqui somos representantes do povo, estamos aqui para
representar população do Estado do Maranhão, representar vocês, e
essa luta que travamos, essa discussão que travamos, ela é pautada nos
anseios de vocês. Vocês não foram ouvidos, vocês não foram
questionados, vocês tomaram um susto,  assim como feito na
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Previdência, Deputado Hélio Soares, na Previdência em 24 horas, com
48 horas, o Governador Flávio Dino tratorou tudo, passou por cima de
tudo e com uma única ligação para o líder do Governo, Rafael Leitoa, e
aí teve que acatar as ordens do governo do Estado. E da mesma forma
agora o projeto está sendo votado no afogadilho sem discutir com os
professores e a partir do momento que o Deputado Wellington,
Deputado César, Deputado Adriano votam contra, hoje vocês estão
presenciando, mas a máquina de destruir reputação do Governo do
Estado vai passar um mês dizendo que o Deputado Wellington é contra
os professores. Nós não somos contra os professores, nós vamos
votar a favor do projeto, sim, mas lutamos até aqui, lutamos até agora
com todas as nossas forças. Professores, a mentira jamais vai ganhar
da verdade, a mentira jamais vai ganhar da verdade e o governo que foi
construído na mentira vai ter o seu triste fim, o governo que chegou ao
poder falando das velhas práticas políticas, o governo que chegou ao
poder falando de um grupo que estava há quarenta anos e hoje não tem
moral nenhuma para falar. E eu ouvi em bom e sonoro tom: Flávio Dino
você não nos engana, você é pior do que Roseana. Eu ouvi, eu ouvi,
Deputado César, Deputado Adriano.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, siga no seu pronunciamento, por
gentileza, estou lhe pedindo gentilmente que siga no seu
pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Nós temos uma árdua responsabilidade, nós professores temos uma
árdua responsabilidade, não estou falando em sala de aula, local de sala
de aula é para ensinar português, matemática, química, física, biologia,
eu não estou falando de sala de aula, eu estou falando no dia a dia, eu
estou falando no dia a dia do professor e o professor tem a
responsabilidade de estabelecer a verdade, desmascarar e desmentir o
governo da mentira. Professores, eu vim para o dia de hoje, eu ia fazer
uma consulta nas redes sociais sobre como seria a votação, mas eu vim
para a sala de aula e, como eu venho para a tribuna de todos os dias de
cabeça erguida, pago um preço muito alto nesta Casa por ser oposição.
Vocês viram que não leram o nome do deputado Wellington em nenhuma
comissão, sabem por quê? Porque eu pago um preço muito alto desde
o início da legislatura. Eu não faço parte de comissões. Eu não tenho
direito a voto nas comissões e, por não ter direito a voto nas comissões,
pela opção que eu fiz, e deixei bem claro desde o início do meu mandato,
eu não sou dinista, nem sou sarneysista, eu estou aqui em defesa do
povo do Maranhão. Eu ia votar a favor do projeto, mas eu quero
declarar que a verdade jamais vai ganhar da mentira. Sou contra o
projeto, vou votar contra o projeto, porque o projeto é ilegal, é imoral,
desrespeita o Estatuto do Magistério e desrespeita os professores.
Meu voto é contra esse projeto ilegal e imoral. Se perdemos aqui,
vamos para a Justiça. Flávio Dino tem que respeitar os professores.
Em 2017, nós fizemos uma representação no Ministério Público para
que fiscalizasse por que o governo do estado não concedeu, desrespeitou
o Estatuto dos Servidores do Magistério e não concedeu reajuste de
2016, 2017, 2018 e 2019. Na próxima segunda-feira, faremos outra
representação ao doutor Paulo Avelar, ao Ministério Público da
Educação, para que possa mais uma vez cobrar do governador Flávio
Dino o que é de direito dos professores. Finalizando o meu
pronunciamento, professores, a todos vocês o nosso respeito e a nossa
luta permanente, luta real, verdadeira, não é de mídia, não é de rede
social, não é de internet, é a luta com os professores permanentemente.
Voto contra o projeto por desrespeitar o Estatuto do Magistério. Que
Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação. Deputado César Pires para encaminhar a votação,
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe todos nós! Senhor Presidente, Senhores

da Mesa, galeria, imprensa, senhores servidores, eu quero cumprimentar,
mais uma vez, os professores que tem a oportunidade nesse pequeno
espaço de tempo de colocar para vocês que nem todos tiveram a
oportunidade de ver aqui a Mensagem nº 003, de Sua Excelência, o
Senhor Governador, aqui ele diz que está executando com destaque os
programas como: Escola Digna e Mais IDEB. Sobre Escola Digna, a
dignidade de uma escola vai muito mais do que uma ambiência física ou
de uma construção de tijolos, cimento e areia. Eu nunca vi na minha
vida nada mais importante dentro de uma escola e nem uma revolução
educacional fora feita que não fora feita com conteúdo e metodologia.
Prova disso é que quando chega lá em qualquer escola, a pessoa diz a
metodologia é assim? Porque ela desperta o valor cognitivo do teu
filho, do teu aluno, da pessoa mais nova para o processo de
aprendizado. Se alguém disser com educadores que estão aí que é o
contrário, eu me curvo dessa tribuna e vou para minha mesa por falta
de situação. O que eu quero dizer é a questão do Mais IDEB, eu não vi
esses crescimento do Mais IDEB quando o governo volta as suas
forças todas para dizer que tem Mais IDEB, mas os números não
retratam esse crescimento exagerado, são programas que, na verdade, o
governo fez ao longo do tempo, mas sem sustentação quando de um
processo de avaliação mais apurado, falar é muito bom, avaliar é o
resultado daquilo que você fez. Tive consciência como professor, você
não extrai abacaxi para dar suco de maracujá, você só faz se tiver os
professores qualificados, e minhas mãos qualificaram professores, e
foram os números e ninguém pode dizer ao contrário em relação a isso.
Quando Secretário fiz um seletivo meritório e não aceitei um professor
ser escolhido pelo viés político, porque entendo que o mérito está no
cérebro e não na escolha política, e sou um testemunho vivo de tudo
isso que está acontecendo, quando eu vejo aqui também o Estatuto do
Magistério, e o primeiro que eu tive a oportunidade de participar em
1994, como pró-reitor de graduação  e depois evoluiu muito com a
nossa participação nessa Casa, foi agora triturado e rasgado no governo
Flávio Dino, foi desrespeitado, quantas vezes eu não vi naquela
Assembleia antiga, filas e filas homéricas de professores, às vezes
sendo removido de um lado para outro porque se recusava a aceitar,
faltou sangue, mas não faltou coragem dos professores para reivindicar
os seus direitos assentado no Estatuto do Magistério, agora desprezado
pelo governador Flávio Dino. E não é de agora, já remonta há algum
tempo em relação a essa situação. Quando eu vejo aqui o vencimento
chamado de piso básico de 1.443 adicionado à GAM, gratificação de
atividade do magistério, mas eu tenho professor deslocado de um órgão
para outro, e quando ele vai ele leva apenas o básico, aí sim é o básico
2 mil  e perde a atividade de sala de aula, se quiser ir para outro lugar.
Então ele fica com o piso básico, e o piso é 2.800 e alguma coisa, e não
os seis mil alardeados por ele, 2.866,24, que é o que ele bota no Projeto
de Lei, vamos ainda olhar os nossos pagamentos. Senhores, o que eu
quero dizer para vocês, que ele bota aqui um crescimento de 5% a
17.49% de aumento, mas vende nas redes sociais e joga para o sul do
estado apenas os 17%, não fala dos 5% que receberam o aumento.
Daqueles 5% com 3 que ele subtraiu votado nesta Casa aqui, que vai
ser descontado agora, sobram apenas 2%. Eu pergunto a vocês: vocês
vão aceitar esse tipo de situação? Deveria estar o heroico e bravo
sindicato aqui, mas estão lá os ex, como vice-prefeito, os outros com
as mulheres empregadas nos gabinetes, nas Secretarias de
Administração, outro como secretário de Estado, um aparelhamento, e
a classe sendo penalizada. Não tem aumento, é apenas uma situação de
fachada que o governador faz, desrespeita o Estatuto do Magistério,
mente. Se eu mentisse igual ao governador, eu ia agora me candidatar a
presidente da Rússia, porque mente demais. É um dos governadores
mais mentirosos que eu já vi. Ele não tem nenhum sentimento, mente
e não treme. Senhores, eu vou dizer para vocês: pela primeira vez eu
vou me recusar, vou me abster a votar nesse projeto. Ave, César! Teu
povo te saúda. Eu vou votar contra. É assim que eu digo a vocês. Eu
tenho que atender aos reclames, aos apelos do povo, vou ter que
atender aos reclames e apelos da minha classe. Classe que eu nunca
neguei. Mas eu quero dizer aqui: o governador mente. Se um de vocês
for transferido para outra organização para ser secretário, perde a
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gratificação, perde a GAM. Portanto GAM não quer dizer aumento,
somado, dá muito, mas é um GAM histórico que não foi dado por ele.
Senhores, eu me despeço aqui de vocês com uma certeza: continuem a
sua luta, temos consciência da derrota anunciada que vamos sofrer
daqui a poucos minutos, mas valeu a pena a luta e valerá sempre
quando se tem consciência do que se está fazendo. Agora vamos lutar
para o cumprimento do Estatuto. Presidente, eu peço perdão pelos
dois minutos, mas quero dizer a todos vocês, colegas, ainda há tempo
de repensar, ainda há tempo de vocês começarem a pensar de forma
diferente. Estendo a mão para alguém que um dia possa ser professor
do teu filho, professor do teu neto e que precisa na verdade ser bem
tratado. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Para encaminhar, o último inscrito, deputado Wellington do
Curso, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhoras e senhores, mais uma vez, ocupando a
tribuna desta Casa e já bastante cansativo para alguns dos senhores, já
enfadonho também de estar na tribuna, mas é assim que o deputado
Wellington faz permanentemente, eu tenho a característica de usar a
tribuna várias vezes durante o dia para defender aquilo que eu acredito,
e hoje não foi diferente. Quero cumprimentar todos os professores, de
forma especial, o professor Fernando Novaes, professor da rede pública
estadual, o professor Fernando Novaes é professor de muitos de nós,
professor Fernando Novaes, com mais de 40 anos de magistério, já deu
aulas em mais de 65 instituições de ensino, grande professor Fernando
Novaes, professor de Língua Portuguesa, professor Fernando Novaes
seja bem-vindo à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Como
já foi falado, já foi exaustivamente defendido nesta Casa, durante toda
manhã, eu quero só pontuar alguns aspectos de suma importância.
Primeiro parece que eu falei com relação à mentira e à verdade, só
fazendo a correção, que a mentira jamais vai ganhar da verdade, pode
ter certeza que a verdade sempre vai prevalecer e quem é de verdade
sabe quem é de mentira, quem é de verdade vai sempre desmascarar
quem é de mentira. Mas eu ocupo, eu ocupei a tribuna neste momento
para falar do golpe, esse projeto que veio para a Assembleia Legislativa
trata-se de um golpe, um golpe dado aos professores. O governador
Flávio Dino tenta mascarar por conta do aumento do reajuste concedido
pelo Presidente da República, pelo Presidente Bolsonaro para não
ficar atrás, ele tenta mascarar. Só que ele faz isso prejudicando os
professores. Prejudicando os professores e não fazendo de forma
escalonada e principalmente desrespeitando o Estatuto do Magistério.
Desrespeitando um projeto que foi aprovado pelos próprios deputados.
Alguns deputados que estão aqui que aprovaram a Medida Provisória
nº 272, estão votando contra o que votaram no passado. Porque o que
o Governador Flávio Dino está fazendo agora é desrespeitando o que
ele trouxe nessa Casa antes. Mas, vejam, qual objetivo do Governador
Flávio Dino? Um único objetivo: manipular, enganar, mentir. E é por
isso que eu já deixei bem claro que o Governador Flávio Dino “mente
que dá bom dia a jumento”. Governo perseguidor. Governo mentiroso.
E é o governo impostor. É o governo que aumenta impostos e maltrata
os servidores públicos. Ele briga na Justiça para não conceder os 21,7%,
para não conceder reajustes aos professores e a todos os servidores.
Ele manda para essa Casa, um reajuste que não contempla os demais
servidores da área administrativa da educação do Estado do Maranhão.
Mas vão continuar mentindo com o dinheiro público. Vão continuar
enganando com o dinheiro público. Na manhã de hoje, o que o
Governador Flávio Dino, com esse golpe, aplicar nos professores e
dando migalhas como se os professores fossem se contentar com isso.
Os professores precisam se preparar para o enfrentamento. Precisam
se preparar para o debate. Precisam se preparar para o debate, precisam
se preparar para conquistar, porque a força está com o povo, a força
está com os professores, a força está com vocês. Esses últimos cinco
minutos são para fazer o encaminhamento e solicitar aos deputados
que votem contra esse projeto, porque é um projeto que fere de morte

o Estatuto dos Professores. Estamos votando contra o projeto, porque
o projeto é ilegal. Deixo bem claro que não somos contra o reajuste,
somos a favor do reajuste. Entendam, o projeto vai ser votado.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Vou concluir, presidente. O governo tem maioria, o projeto vai ser
votado porque o governo tem maioria. Os votos do deputado
Wellington, do deputado César e do deputado Adriano só serão mais
alguns votos, só que com uma diferença. Eu estou registrando o meu
voto contrário por ser um projeto ilegal e imoral, uma vez que os
professores não foram ouvidos. Vão publicar que o deputado
Wellington é contra reajuste, mas não sou contra reajuste, o deputado
é a favor do reajuste, mas sou contra um projeto ilegal e imoral que
prejudica e atrapalha os professores da rede pública do estado do
Maranhão. Que Deus abençoe a todos. Continuamos na luta permanente
em defesa dos professores e em defesa de uma educação pública de
qualidade e de verdade, não da propaganda do governador Flávio Dino.
Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, peço a atenção de todos. Em votação.
Os deputados que forem a favor do projeto permaneçam como estão.
Os que forem contrários fiquem de pé ou se manifestem. Aprovado
com o voto contrário do deputado César e o voto anunciado do deputado
Wellington. Dois votos contrários. Deputado Rafael. O projeto de lei
vai à sanção.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Só para
registrar os votos do deputado César e do deputado Wellington que
foram contra o reajuste dos professores.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Projeto de Lei 384/2019, de autoria do deputado Dr. Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Dispensa a necessidade de carimbos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Dispensa a necessidade de carimbos em prescrições, relatórios
e atestados médicos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Rafael, seja homem. Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - E dá outras providências. Eu ainda não concedi a Questão a
Ordem. Concederei já. Projeto de Lei 384/2019. Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai para a redação final. Projeto de Resolução Legislativa
040/2019, de autoria do deputado Professor Marco Aurélio (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à sanção. Deputado César, V.Ex.ª pediu uma
Questão de Ordem?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deputado, é...
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO – Deputado César, só peço que não rediscutamos o projeto.
Deputado César, respeitosamente.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de
Ordem) – Eu concordo também que não deva ser discutido porque é
matéria vencida. O deputado Rafael tentou jogar para a plateia como
se eu estivesse incomodado pela minha decisão política. A minha decisão
nunca foi contra aumento, a minha decisão foi o modus operandi que
foi construído, foi em função disso que eu me posicionei. Nunca vou
me posicionar contra aumento de ninguém, agora o que eu não achei
correto é o governo vender uma cosia que não é verdade.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado,
V.Exa. votou contra, está registrado. Essa discussão é inócua contra o
reajuste.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Não estou
preocupado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - V. Ex.ª votou
contra o reajuste, deputado, vocês dois.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Não estou
preocupado com minha consciência.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - V. Ex.ª só
votou contra, por conta da galeria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores deputados, deixa eu pedir a V. Ex.ªs uma gentileza
para que nós possamos dar prosseguimento à sessão. Nós vamos a
Ordem do Dia, em seguida teremos o tempo dos partidos e dos blocos,
aí V.Exas. terão oportunidade de fazer um novo debate político sobre
esse e sobre outros temas. Projeto de Resolução Legislativa nº 043/
2019, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. À promulgação. Projeto de Resolução Legislativa nº
160/2019, de autoria do Deputado Othelino Neto, (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. À promulgação. Projeto de Resolução Legislativa nº 112/
2019, de autoria do Deputado Dr. Yglésio, (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. A matéria vai a segundo turno. Projeto de Resolução
Legislativa nº 135/2019, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, (lê).
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa nº 136/2019,
de autoria do Deputado Rafael Leitoa, (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, ambos
vão à promulgação. Requerimentos à deliberação do Plenário:
Requerimento nº 753/2019, de autoria do deputado Wellington do
Curso, (lê). O Requerimento foi indeferido pela Mesa, o autor recorreu
ao Plenário.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Wellington para discutir, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Para encaminhar, Vossa Excelência tem 5 minutos para
encaminhar.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados os trabalhos continuam, a pauta já é
outro assunto, deputado Wellington apresentou Requerimento nesta
Casa para que o governo do Estado tivesse transparência e apresentasse
os motivos pelos quais estão atrasados os salários do teleatendimento

do CIOPS. Mas só para compreender rapidinho, já que é outra pauta,
aproveitar o pronunciamento, antes de falar nesse tema, deputado
Rafael Leitoa, que já não se encontra mais no plenário, deputado Rafael
Leitoa, só para dizer para V.Ex.ª que o deputado Wellington do Curso
é deputado estadual do Maranhão e é homem de verdade, não é veste
calça. Eu assumo o que eu faço e assumo o que eu falo. V.Ex.ª deveria
estar aqui para ouvir, mas eu não vou mais tecer comentários porque
eu vou aguardar V.Ex.ª, na próxima segunda-feira, para falar olhando
para V.Ex.ª. V.Ex.ª foi frouxo, covarde em falar e sair, porque o deputado
Wellington assume o que faz e assume o que fala nesta Casa. Assume
o que fala e assume o que faz nesta Casa! Pode ter certeza de que eu
não vou me acuar e nem me acovardar. Já fui da base do governador
Flávio Dino e, se hoje estou na oposição, é por vários motivos, dentre
eles, retaliação por falar a verdade. Muitos deputados não suportavam
ouvir a verdade, muito menos o governador Flávio Dino, mas eu não
mudei para agradar ao rei e eu não fui eleito para babar o governador, eu
não fui eleito para babar o governador. Então, deputado Rafael Leitoa,
pela terceira vez, eu peço a V.Ex.ª que respeite o deputado Wellington,
respeite o mandato do deputado Wellington. Eu não sou veste calça, eu
sou homem de verdade, eu honro o que eu falo e o que eu faço. Votei
contra o projeto, não sou contra reajuste, sou a favor de todo e qualquer
reajuste para professores, mas fui contra o projeto que é ilegal, que é
imoral e que é mentiroso da parte do governador Flávio Dino. Saio
daqui de cabeça erguida. Fui candidato a prefeito de São Luís em 2016,
fui perseguido, monitorado, “tratorado”, e até hoje pago as
consequências das decisões que tomei na política, mas faço política
com seriedade, com responsabilidade e de cabeça erguida. Se tiver que
continuar na política dessa forma, eu vou continuar, mas não tenho
sobre os meus ombros a babação para agradar o governo do estado e
ficar contra os professores. Mais uma vez, deputado Rafael, semana
que vem, eu me encontro com Vossa Excelência aqui nesta Casa
novamente. Respeite o deputado Wellington, respeite o mandato e não
tente manipular informações, não tente jogar informações. O deputado
Wellington votou contra o projeto, mas é a favor de reajustes dos
professores sim. Mais uma vez, já não tem mais quase quórum,
presidente, o projeto, ou melhor, o requerimento, solicito informações
do governo do estado para que tenhamos transparência. Assim como o
governador mente, ele também não pagou, há três, quatro meses, as
pessoas que trabalham no teleatendimento no Ciops. Então solicito
aos demais deputados que possam aprovar o requerimento. É o que eu
tinha para o momento, senhor presidente. Aos professores, a gente se
encontra no plenarinho na reunião com os professores.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Os deputados que mantêm a decisão da Mesa permaneçam
como estão. Mantida. Requerimento n.º 756/2019, de autoria da
deputada Helena Duailibe, (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 013/2020, de autoria do deputado Adriano, (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Registro a presença no plenário do ex-deputado
Talvane Hortegal, seja bem-vindo, a pedido da deputada Thaiza.
Requerimento nº 16/2020, de autoria do deputado Zé Inácio Lula, (lê).
Em discussão. Em votação. Os Senhores Deputados que aprovam
permaneçam como estão, aprovado. Deputado Zé Inácio, peço a V.
Exa. que depois confirme com a Mesa a data da realização da Sessão
Solene. Requerimentos à deliberação da Mesa, Deputada Thaiza, V.
Exa. pode vir à Mesa para apreciar aqui quatro requerimentos.
Requerimento à deliberação da Mesa: Requerimento nº 748/2019, de
autoria do deputado Edivaldo Holanda, (lê). Deferido. Requerimentos
n.º 15/2020, de autoria do deputado Zé Inácio Lula, (lê). Deferido.
Requerimento nº 017/2020, de autoria do deputado Zé Inácio Lula,
(lê). Deferido. Requerimento nº 018/2020, de autoria da deputada Dra.
Thaiza Hortegal. Vossa Excelência não pode votar, mas o deputado
Glalbert está na Sessão, Deputado Glalbert, vou anunciar aqui o
Requerimento e Vossa Excelência pode votar daí. Requerimento n.º
018/2020, de autoria da deputada Dra. Thaiza Hortegal, (lê).  Deferido.
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V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos:
Bloco Parlamentar de Oposição, Deputado Adriano, declina. Bloco
Parlamentar Solidariedade/PP, declina. Bloco Unidos pelo Maranhão,
declina. Bloco Parlamentar Democrático, Deputado Vinícius, Vossa
Excelência vai à tribuna? Deputado Vinícius Louro, por oito minutos,
com 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 deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje a essa
Tribuna é para falar da reunião que nós tivemos ontem com a Diretoria
da Equatorial, antiga Cemar, para tratar da questão da forma como foi
cortada a luz de uma senhora de 92 anos, da cidade de Imperatriz, do
bairro Guará, que no dia seguinte veio a óbito. Nós escutamos o senhor
José Jorge, diretor da Equatorial, com outros diretores tanto da área de
marketing como a área do público, dos clientes. E a reunião foi muito
importante, onde a gente tem que agradecer à diretoria da Equatorial
por ter, de antemão, vindo logo à Assembleia Legislativa, à Sala das
Comissões, fazer os devidos esclarecimentos. Mas haja vista dos
esclarecimentos que ali foram colocados onde a própria Equatorial está
esperando serem apurados os fatos, porque eles acreditam que, antes
mesmo daquele vídeo, houve algum problema. Então eles vão escutar o
funcionário, escutar as testemunhas ali que estavam lá perto, na rua.
Mas, a meu ver, o que eu vou falar aqui é uma opinião pessoal. No
vídeo que eu olho ali Presidente Othelino, não tem uma explicação, foi
uma forma desumana, foi uma forma em que não houve bom senso por
se tratar de uma senhora de 92 anos de idade. Deputado Inácio, vamos
imaginar que aquela senhora não fosse nem uma pessoa que estivesse
acabando de vim de um hospital, doente, com problemas respiratórios
e só no fato de ela ter 92 aos de idade, deputado Zé Inácio, já era para
aquele funcionário da Equatorial ter o bom senso. Haja vista, deputado
Zito Rolim, que hoje qualquer tipo de produto que você vai comprar
aqui no Estado do Maranhão você tem a opção de escolher. Por exemplo,
se V. Ex.ª resolver ir a um show ou tiver um show aqui na cidade de São
Luís ou lá na cidade de Codó, V. Ex.ª tem a opção, a faculdade de ir ou
não ir para esse evento. Se V. Ex.ª for a um supermercado tem lá vários
tipos de arroz, V. Ex.ª pode optar por qual tipo de arroz V. Ex.ª leva,
mas a energia pública do Estado do Maranhão você não tem opção.
Você é obrigado a comprar. Você é obrigado a pagar. Não tem nenhum
tipo de concorrência, deputado Duarte. E aí é que nos chama atenção:
será se aquele caso da senhora, de 92 anos, iria quebrar ou enricar mais
a Equatorial? Se tratando de uma pessoa humilde. Será que aquele
cidadão que foi ali cortar a energia daquela senhora, não tem avó, não
tem mãe? Para ele ver uma senhora de 92 anos de idade em que foi
preciso uma segunda pessoa ali, terceiros, defendê-la, porque ela não
tinha condições sequer de se expressar. Só o fato de ela estar
presenciando aquela ocorrência, a discussão do cidadão, filmando,
pedindo para não cortar energia e ela ali enferma, já era um problema
sério de estresse, um problema traumático que ela não podia ali se
manifestar e a gente se revolta diante dessas circunstâncias, mas até
queria aqui, viu deputado Yglésio, V.Ex.ª. está criando um projeto de
lei que a gente pega aqui incentive a Cemar, se torne lei e obrigatoriedade
da Cemar, a comprar as maquininhas para cobrar ali na hora e dar
oportunidade para as pessoas pagarem, por um lado até naquele
momento eu concordei, mas por outro eu não concordo mais não, sabe
por quê, deputado Yglésio? Porque nós vamos favorecer quem tem
dinheiro, eu quero saber aquela senhora que está lá na zona rural,
aquela senhora que está lá na periferia, ela não tem o cartão de crédito,
aí nós vamos trabalhar em prol dessa empresa Equatorial? Ok, e por
que não ter a tolerância desses enfermos? Eu já trabalho o contrário,
deputado Yglésio, eu já penso naquela pessoa que está ali enferma
porque às vezes tem as pessoas que ficam enfermas, mas saem daquele

período que ela adoeceu, mas nós temos várias pessoas especiais
acamadas, nós temos várias pessoas com CA, dentro de uma casa e
outros casos ai que nós temos de problemas de saúde e pessoas e
principalmente de pessoas de idade. O que nós vamos criar aqui esse
projeto de lei, ou ementar o projeto de lei que aí for colocado, é para
que a Equatorial tenha toda relação de pessoas enfermas na cidade,
porque aquele cidadão funcionário da Equatorial que for lá cortar a luz,
ele vai chegar olhar o endereço e já vai saber que ali tem uma pessoa
doente naquela residência. Isso sim, deputado Yglésio, aí sim, porque
nós vamos obrigar a Equatorial ter a relação direta com a assistência
social do município, uma relação direta com o sindicato ou com
conselheiros tutelares, com o conselho dos agentes comunitários de
saúde dos municípios, que são as pessoas que sabem realmente onde é
que está localizado nas cidades, o enfermo. A senhora ali cadeirante, a
senhora que está ali com CA, uma criança que está adoentada, que está
precisando também de uso de um aparelho e até mesmo de uma
comodidade. Lá tinha um aparelho de nebulização, como também vamos
imaginar a geladeira daquela senhora com alguma fruta, leite, que ali
estragou. O próprio ventilador que tinha no quarto dela, que nós
sabemos que o sol, o calor do inverno é maior do que o do verão e à
noite tem as muriçocas e o ventilador até aí também, ex-deputado Zé
Raimundo, contribui, colabora, para com na saúde dessa senhora, ou
seja, nós sabemos que os nossos atos aqui na Assembleia, as nossas
providências que estamos tomando não vão trazer essa senhora de
volta. Que Deus a tenha e que ela esteja em paz ao lado do Senhor, mas
que não aconteça novamente com outras famílias, que isso acontece,
diuturnamente. Deputado Zito Rolim, essa senhora que aqui faleceu
agora, imaginemos nós, quantas senhoras aconteceu no mesmo momento
aquilo que aconteceu com a senhora de Imperatriz. Só que lá teve a
sorte de uma pessoa filmar e tornar público. Mas imagino, lá em Codó,
quantas pessoas tem lá, a Cemar neste momento passando a faca lá de
pessoas que estão enfermas, pessoas que estão adoentadas, acamadas,
crianças, e é essa a minha reivindicação, é isso minha indignação e aí
nós vamos agora esperar o relatório da Equatorial, eu acho que aqui
nós temos agora que nos juntar para fazer um relatório dentro do
acontecido chamando as autoridades competentes de Imperatriz,
chamando o Ministério Público, o delegado que está apurando este
caso, as empresas até a questão do óbito para realmente a gente deliberar
e esclarecer e clarear até para gente criar aí um projeto de lei em benefício
popular. Meu muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Dr. Yglésio, pela liderança do bloco Unidos pelo
Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Bom dia a todos e a todas! Os últimos remanescentes aqui,
os moicanos que aqui ficaram, na verdade, eu optei nessa questão aí na
situação dos professores, viu Senhor Presidente, em aguardar para
pronunciar um pouquinho tendo em vista que a gente sabe como
funciona isso aqui esse tipo de conurbação e distúrbio dentro de uma
Sessão a gente sabe que muitas vezes servem a motivações que não são
relacionadas a classe, os professores do Maranhão têm tido uma política
de valorização salarial que vem sendo desde o primeiro ano do governo
Flávio Dino, essa política. Proporcionalmente, incluindo a GAM,  eles
têm sim o melhor salário do Brasil, a melhor remuneração, o que cai na
conta desses professores, se comparar com qualquer professor... a
gente voltou agora de Sobral, dessa visita  que vários deputados daqui
da Casa fizeram, todos os professores em Sobral, na educação infantil,
ao entrar recebem piso, piso cru, sem qualquer tipo de gratificação. A
gratificação que eles podem vir a ter é: batendo meta, uma gratificação
que inicia em 300 reais e pode chegar até 600 reais e que apenas 30% os
docentes fazem jus a essa gratificação. Portanto é uma falácia plantada
aqui pela oposição, é má-fé pura, quando a gente vê esse tipo de
espetáculo, de estardalhaço aqui que presenciamos por parte de alguns
deputados de tentarem dizer que o aumento não foi feito porque teria
que ser linear. Para contradizer esse tipo de afirmação, que tem base aí
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no Estatuto do Magistério do Maranhão, no seu Artigo 32, o estatuto
diz que você deve fazer o reajuste em consonância com o reajuste do
piso federal do magistério, dos professores. E entraram aqui com um
mandado de segurança no TJ. Vou ler aqui. Professor educação básica,
reajuste de vencimento, percentual definido nos termos da lei federal,
os 12,83%, aplicação aos professores que recebem o piso nacional,
recebimento acima do piso. Que é o caso de todos os professores aqui
do Maranhão. Vinculação dos reajustes desses vencimentos estaduais
à variação do piso nacional, indexação inconstitucional. Violação dos
artigos 18, 37, inciso 13, e 61, parágrafo 1º, inciso II, alínea “a” da
Constituição Federal. Pois bem, vou ler aqui da decisão do TJ, que
teve uma reunião do pleno. A Lei Federal 11.738 institui o piso salarial
nacional para os profissionais do magistério público de educação
básica como critérios para o reajuste anual. Em caso, a impetrante
não se desincumbiu do ônus de provar receber abaixo do valor mínimo
correspondente ao piso. Ou seja, quem entrou com ação não conseguiu
comprovar que ganhava menos que o piso. Em verdade, do cotejo
entre o piso nacional informado na petição inicial e as fichas financeiras,
os contracheques juntados nos autos, depreende-se que é a impetrante,
que tem jornada semanal de 20h  percebe vencimento base
proporcionalmente acima do piso estabelecido na lei 11.738/2008 para
professores com jornada de 40h. Não prosperando, portanto, a tese
de inobservância de piso salarial nacional da categoria. E aí vamos às
fundamentações técnicas, jurídicas, aqui em cima. De igual modo a
tese não prospera no sentido dos professores que já recebem valor
superior ao piso nacional terem direito, com base neste artigo 32, da
Lei Estadual 9.860/2013 um reajuste no mesmo percentual em que é
reajustado o piso nacional, com base na referida lei federal. Tendo em
vista, primeiro, que existe um pacto federativo em que os Estados têm
direito de fazer os seus próprios estudos financeiros e seus planos de
carreira. O governador tem a discricionariedade senão a gente não
existiria dentro de uma República Federativa, o Estado tem a condição,
a possibilidade de dizer com quem ele vai gastar, então isso fere
obviamente a Constituição, sabidamente, aqui no artigo 18 da
Constituição e também veda o artigo 61, parágrafo 1º, inciso II, alínea
“a” da Carta Magna porque viola a iniciativa do Chefe do Executivo de
dizer quanto ele pode pagar para os professores. E aqui no Maranhão
se pagou acima do teto para todos eles, não pode se dizer que ninguém
perdeu aqui, ao contrário, por exemplo, dos profissionais de saúde que
esses estão há bastante tempo sem reajuste, mas os profissionais da
educação têm sido valorizados e além de tudo, a Constituição diz que
não é possível que ninguém estabeleça uma indexação automática para
vencimentos de União para os Estados, não é permitido porque cada
Estado tem a sua realidade. Imagina chegar com isso aqui dizer lá no
Rio Grande do Sul que está falido, que está pagando agora o 13º do ano
passado, a segunda parcela que a gente tem que aumentar aqui porque
o piso nacional aumentou e a gente tem que dar 12% para todo mundo
até para quem estava recebendo acima do piso. Então é uma
irresponsabilidade eu chamo, eu chamo é de irresponsável o deputado
que está aqui que sabe do cenário de dificuldade que o Estado do
Maranhão vem passando nas suas finanças e diz que o governo tinha
que aumentar linearmente para todo mundo, já no melhor salário aqui
do Brasil. Então, considerando isso foi dito aqui pelo TJ, o artigo 32 da
Lei Estadual viola também o artigo 37 da Constituição Federal no seu
inciso XIII, segundo o qual é vedada essa veiculação, equiparação de
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal de
serviço público, considerando que não demonstrou receber valor inferior
ao piso salarial do magistério em função da inconstitucionalidade dessa
lei, ou seja, já decretaram a inconstitucionalidade do artigo 32 do
Estatuto do Magistério do Maranhão, inexiste direito líquido e certo
ao percentual de reajuste requerido no presente Mandamus e também
nenhuma irregularidade cometida pelo Governo do Estado. É vergonhoso
que uma Oposição ao Sindicato, ao Sinproesemma, que participou
dessa discussão de maneira ativa junto à Secretaria de Educação, junto
à Secretária de Planejamento, vem aqui a esta Casa conturbar os
trabalhos, chamar deputado de todo nome possível, constranger, jamais
constrangerão, porque quem está aqui falando, trabalha sério, trabalha

com seriedade pensando no Estado, não agora, não apenas do bolso do
professor, mas de quem precisa aí de políticas públicas estaduais, de
complementação de renda. De bolsa gestante, de manutenção dos
hospitais do Estado, há quem esteja pensando única e exclusivamente
no seu bolso e para esses eu digo, jamais nos calarão aqui dentro desta
Casa.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. THAIZA HORTEGAL – Não tem ninguém inscrito.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. THAIZA HORTEGAL – Nada mais havendo a tratar, declaro
encerrada a presente Sessão.

Resumo da Ata da Segunda Sessão Ordinária de Segunda
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. 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: Duarte Júnior, Doutora Thaiza Hortegal, Daniella
Tema e Wellington do Curso. Não havendo mais oradores inscritos no
Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando em único turno, os Pareceres nºs 827, 828 e 829/2019, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) favoráveis à
redação final do Projeto de Lei nº 138/2019, do Deputado Carlinhos
Florêncio, que dispõe sobre a proteção de defesa dos consumidores de
combustível;  Projeto de Lei nº 272/2019, 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,
maternidade e demais estabelecimentos de atenção à saúde da rede
pública e privada, no Estado do Maranhão, com cobertura do Sistema
Único de Saúde-SUS e o Projeto de Lei nº 505/2019, do Deputado
Adelmo Soares, que estabelece diretrizes sobre a obrigatoriedade, no
âmbito do Estado do Maranhão, da realização de treinamento e
apresentação do plano de evacuação em clínicas, hospitais, das redes
pública e particular, imóveis comerciais e residenciais do Estado do
Maranhão nos casos que especifica. Estes Pareceres foram aprovados
e os respectivos Projetos de Lei encaminhados à sanção governamental.
Em primeiro turno, tramitação ordinária, foram aprovados: Projeto de
Lei n° 432/2019, do Deputado Ciro Neto, determinando que pessoas
feridas em acidentes de trânsito sejam levadas, pelo Corpo de Bombeiros
ou pelo Serviço Móvel de Urgência (SAMU), para hospitais
conveniados aos seus Planos de Saúde no Estado do Maranhão, com
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parecer favorável da CCJC e da Comissão de Saúde; Projeto de Lei n°
477/2019, da Deputada Detinha, dispõe sobre a obrigatoriedade de
instalação de sinalização sonora e visual nos estabelecimentos de
serviços, no âmbito do Estado do Maranhão, com parecer favorável da
CCJC e da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias.
Sujeito à apreciação do Plenário, o Presidente anunciou o requerimento
nº 004/2020, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, solicitando que
fosse discutido e votado em regime de urgência, em Sessão extraordinária
a ser realizada logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei nº 002/
2020 (Mensagem nº 003/2020), de autoria do Poder Executivo. Na
sequência, concedeu a palavra ao Deputado Wellington do Curso para
discutí-lo. A pedido do Deputado César Pires foi feita a verificação de
quórum, constatando-se a existência de número regimental necessário
a apreciação do Requerimento, o Presidente anunciou a votação do
mesmo e concedeu a palavra ao Deputado Adriano para encaminhá-lo
pelo Bloco Parlamentar de Oposição, que se manifestou contra o pedido
de urgência, assim como o Deputado Wellington do Curso. Posto em
votação, este Requerimento foi aprovado contra os votos dos
Deputados Adriano, César Pires e Wellington do Curso. Sob a
deliberação da Mesa, foram deferidos o Requerimento nº 002/2020, de
autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, solicitando que seja
consignado nos Anais da Casa mensagem de pesar a Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e aos familiares do Bispo Dom
Enemésio Ângelo Lazzaris, pelo seu falecimento ocorrido no dia 02 de
fevereiro de 2020 e o Requerimento nº 003/2020, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, para que seja retirado de tramitação o Projeto de
Lei nº 621/2019, de sua autoria. Por força de acordo das lideranças, o
Presidente anunciou o Projeto de Lei n° 002/2020, de autoria do Poder
Executivo, que dispõe sobre o valor do vencimento-base dos servidores
públicos estaduais do subgrupo Magistério da educação básica e
suspendeu os trabalhos para que as competentes comissões técnicas
emitissem os pareceres. Reabertos os trabalhos, o Presidente da CCJC
informou que foi concedido vista ao Projeto por vinte e quatro horas
aos Deputados César Pires e Rafael Leitoa. Dessa forma, o referido
Projeto de Lei foi retirado da Ordem do Dia. Inscrito no primeiro
horário do Grande Experiente, ouviu-se o Deputado Doutor Yglésio.
No tempo dos Partidos e Blocos, ouviu-se o Deputado Doutor
Leonardo Sá, falando pelo Bloco Parlamentar Democrático. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente
Final, se pronunciou o Deputado Vinícius Louro. 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, 06 de fevereiro de 2020.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 069/2020

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 734/2019, ocorrido
na Sessão Ordinária realizada no dia 04 de dezembro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período
de 26 a 28 de novembro de 2019 do deputado Felipe dos Pneus, tendo
em vista o mesmo encontrar-se participando de evento junto à
Defensoria Pública, nos municípios de Santa Inês e Bela Vista,
representando esta Casa

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 09 de
dezembro de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE.
Deputada Drª Cleide Coutinho - SEGUNDA SECRETÁRIA. Deputado
Pará Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 070/2020

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e

considerando o deferimento do Requerimento nº 732/19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 04 de dezembro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada nos
dias 25, 26 27 e 28 11/2019 do deputado Zé Gentil, tendo em vista o
mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 09 de
dezembro de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE.
Deputada Drª Cleide Coutinho - SEGUNDA SECRETÁRIA. Deputado
Pará Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 071/2020

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento dos Requerimento Nº 712/2019 ocorrido
na Sessão Ordinária realizada no dia 02 de dezembro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada no
período de 19 a 25 de 11/2019 do Deputado Wellington do Curso,
tendo em vista o mesmo encontrar-se participando da Conferência
Nacional da UNALE, representando essa Casa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 17 de
dezembro de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE.
Deputada Drª Cleide Coutinho - SEGUNDA SECRETÁRIA. Deputado
Pará Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 072/2020

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento dos Requerimento Nº 711/2019 ocorrido
na Sessão Ordinária realizada no dia 02 de dezembro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada no
dia 23 e 25 de 10/2019 do  deputado Wellington do Curso, tendo em
vista o mesmo encontrar-se participando do Programa Assembleia em
Ação. representando essa Casa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 17 de
dezembro de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE.
Deputada Drª Cleide Coutinho - SEGUNDA SECRETÁRIA. Deputado
Pará Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 073/2020

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento dos Requerimento Nº 713/2019 ocorrido
na Sessão Ordinária realizada no dia 02 de dezembro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada no
período de 30/10 a 02 de 11/2019 do deputado Wellington do Curso,
tendo em vista o mesmo encontrar-se participando da Reunião
Ampliada do Parlamento Amazônico, representando esta Casa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 17 de
dezembro de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE.
Deputada Drª Cleide Coutinho - SEGUNDA SECRETÁRIA. Deputado
Pará Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO.
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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 074/2020

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 738/19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 10 de dezembro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada no
dia 02 de dezembro/2019 do Deputado Wendell Lages, tendo em vista
o mesmo encontrar-se participando de uma Audiência Judicial.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 17 de
dezembro de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE.
Deputada Drª Cleide Coutinho - SEGUNDA SECRETÁRIA. Deputado
Pará Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 075/2020

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 740/19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 10 de dezembro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período
de 21 a 24 de outubro de 2019 do deputado Adelmo Soares, tendo em
vista o mesmo encontrar-se sob cuidados médicos

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 17 de
dezembro de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE.
Deputada Drª Cleide Coutinho - SEGUNDA SECRETÁRIA. Deputado
Pará Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 076/2020

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 741/19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 10 de dezembro do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período
de 25 a 28 de novembro de 2019 do deputado Adelmo Soares, tendo
em vista o mesmo encontrar-se participando de reunião na Assembleia
Legislativa de São Paulo representando esta Casa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 17 de
dezembro de 2019. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE.
Deputada Drª Cleide Coutinho - SEGUNDA SECRETÁRIA. Deputado
Pará Figueiredo - TERCEIRO SECRETÁRIO.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 084/2020, de 10 de fevereiro de 2020, Tornando sem efeito
a Resolução Administrativa nº 083/2020, que nomeou DAIANA
PATRICIO CARDOSO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
3 de Chefe de Gabinete, publicada no Diário da ALEMA Nº 014 de 07
de fevereiro do ano em curso.

Nº 085/2020, de 10 de  fevereiro de 2020, nomeando
ERINALDO FERREIRA DA SILVA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM
CONJUNTO COM A COMISSÃO DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
E DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REALIZADA AOS 06 DIAS
DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO  DE 2020,  ÀS  10 HORAS E 40
MINUTOS, NO PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ZÉ INÁCIO – PRESIDENTE, em exercício
RAFAEL LEITOA
WENDELL LAGES
CÉSAR PIRES
DOUTOR IGLÉSYO (Suplente)
HÉLIO SOARES
RICARDO RIOS
MICAL DAMASCENO
ARNALDOI MELO
VINICIÚS LOURO
ADRIANO (Suplente)

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

002/2020 (Mensagem nº 003/2020) - que DISPÕE sobre o valor do
vencimento-base dos Servidores Públicos Estaduais do Subgrupo
Magistério da Educação Básica.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO
DECISÃO: APROVADO por maioria, nos termos do voto do

Relator, contra o voto dos Deputados César Pires e Adriano, que
votaram com Emenda apresentada pelos respectivos Deputados.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  06 de  fevereiro  de 2020.

Dulcimar Cutrim Fonseca
Secretária de Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 022/2020

RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de

parecer, o Projeto de Lei nº 576/2019, de autoria do Senhor Deputado
Marco Aurélio, que Considera de Utilidade Pública a “Obra Social
Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança”, com sede e
foro no Município de Imperatriz, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de uma entidade de caráter civil, sem fins
lucrativos, de duração por tempo indeterminado e de caráter
cultural e socioeducativo, com sede e foro na Rodovia Pe. Josimo
Morais Tavares, KM 27, S/N Coquelândia-Imperatriz-Ma. E tem
como objetivos: A comunidade Terapêutica para atendimento de
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usuário de substância psicoativa/álcool e drogas (Dependentes
Químicos) do sexo Masculino/Feminino. O atendimento é
realizado em regime residencial, com período de 12 meses.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 576/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 06 de fevereiro de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Zé Inácio
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 023/2020

RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de

parecer, o Projeto de Lei nº 571/2019, de autoria do Senhor Deputado
César Pires, que Considera de Utilidade Pública a “Associação
Clube de Mães Curva da Liberdade Remanescentes de Quilombo
do Povoado Curva de Ascêncio”, do Município de Olinda Nova do
Maranhão, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de uma associação de direito privado, constituída
por tempo indeterminado, sem fins econômicos, de caráter
organizacional, filantrópico assistencial, promocional, recreativo
e educacional, sem cunho político ou partidário, com a finalidade
de atender a todos que a ela se dirigir, independente de classe
social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 571/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 06 de fevereiro de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Zé Inácio
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 024 /2020

RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de

parecer, o Projeto de Lei nº 577/2019, de autoria da Senhora Deputada
Helena Duailibe, que Considera de Utilidade Pública o “Instituto
Educacional Vovó Marcolina”, com sede e foro no Município de
São José de Ribamar, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de pessoa jurídica de direito privado de caráter
civil, beneficente e sem fins lucrativos, tendo sua duração por
tempo indeterminado, podendo desenvolver os seus objetivos em
todo Território Nacional, tendo sua sede provisória localizada na
rua 05, nº 585, Vila Sarney Filho - São José de Ribamar –Ma.

O Instituto Educacional Vovó Marcolina tem como
objetivos principais trabalhar em beneficio das pessoas carentes,
pelo progresso da comunidade, prestando assistência de ordem
material e social aos seus associados, dependentes e a comunidade
em geral.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 577/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 06 de fevereiro de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Zé Inácio
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Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 025/2020

RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de

parecer, o Projeto de Lei nº 578/2019, de autoria da Senhora Deputada
Helena Duailibe, que Considera de Utilidade Pública o “Instituto
Educacional Tia Ana”, com sede e foro no Município de São José
de Ribamar, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de
Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao
disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de
24 de junho de 2004 (Regimento Interno).

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na
forma do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste recurso de um décimo dos Membros da
Assembleia (Art. 32, §2º, inciso I, da CE/89).

Trata-se de pessoa jurídica de direito privado de caráter
civil, beneficente e sem fins lucrativos, tendo sua duração por
tempo indeterminado, podendo desenvolver os seus objetivos em
todo Território Nacional, tendo sua sede provisória localizada na
rua São José, nº 39, Cidade Nova- São José de Ribamar –Ma.

O Instituto Educacional Tia Ana tem como seus objetivos
principais trabalhar em beneficio das pessoas carentes, pelo
progresso da comunidade, prestando assistência de ordem
material e social aos seus associados, dependentes e a comunidade
em geral.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e
regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 578/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 06 de fevereiro de 2020.

Presidente, em exercício: Deputado Zé Inácio
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Doutor Yglésio

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 47/2019-AL.

PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
SOUSA BARROSO ENGENHARIA.  OBJETO: A Nota de Empenho
nº 2019NE003291, datada de 30 de dezembro de 2019, anulou
parcialmente o saldo de empenho nº 2019NE002699. NOTA DE
EMPENHO: Em 31/01/2020 foi emitida a Nota de Empenho nº
2020NE000168, no valor de R$ 169.738,82 (cento e sessenta e nove
mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos), para
fazer face às despesas inerentes a este Contrato durante o corrente
exercício. 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 (MANUTENÇÃO). Natureza Despesa: 33.90.33.16 –
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis. Fonte: 0.1.01.000000 –
Recursos Ordinários – Tesouro - 0101000000. Histórico: Objeto:
serviços de engenharia para reforma e adaptações para este Poder.
Informações Complementares: Empenho realizado na totalidade para
o exercício/2020. BASE LEGAL: art. 65, §8º da Lei Federal 8.666/93 e
Processo Administrativo nº 0072/2020. ASSINATURA: Deputado
Othelino Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. DATA DA ASSINATURA: 07/02/2020.São Luís–
MA, 07 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 31/2019-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
SOUSA BARROSO ENGENHARIA.  OBJETO: A Nota de Empenho
nº 2019NE003059, datada de 17 de dezembro de 2019, anulou o saldo
residual do contrato, empenhado através da Nota de Empenho nº
2019NE001574. NOTA DE EMPENHO: Em 31/01/2020 foi emitida
a Nota de Empenho nº 2020NE000167, no valor de R$ 183.481,29
(cento e oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e
nove centavos) para fazer face às despesas inerentes a este Contrato
durante o corrente exercício. 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 (MANUTENÇÃO). Natureza Despesa: 33.90.33.16
– Manutenção e Conservação de Bens Imóveis. Fonte: 0.1.01.000000
– Recursos Ordinários – Tesouro - 0101000000. Histórico: Objeto:
serviços de engenharia para reforma e adaptações para este Poder.
Informações Complementares: Empenho realizado na totalidade para
o exercício/2020. BASE LEGAL: art. 65, §8º da Lei Federal 8.666/93 e
Processo Administrativo nº 0071/2020. ASSINATURA: Deputado
Othelino Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. DATA DA ASSINATURA: 07/02/2020.São Luís–
MA, 07 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 50/2019-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
SOUSA BARROSO ENGENHARIA.  OBJETO: A Nota de Empenho
nº 2019NE003060, datada de 17 de dezembro de 2019, anulou o saldo
residual do empenho de nº 2019NE002804. NOTA DE EMPENHO:
Em 31/01/2020 foi emitida a Nota de Empenho nº 2020NE000166, no
valor de R$ 339.652,09 (trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e
cinquenta e dois reais e nove centavos) para fazer face às despesas
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inerentes a este Contrato durante o corrente exercício. 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 (MANUTENÇÃO).
Natureza Despesa: 33.90.33.16 – Manutenção e Conservação de
Bens Imóveis. Fonte: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários – Tesouro
- 0101000000. Histórico: Objeto: serviços de engenharia para reforma
e adaptações para este Poder. Informações Complementares: Empenho
realizado na totalidade para o exercício/2020. BASE LEGAL: art. 65,
§8º da Lei Federal 8.666/93 e Processo Administrativo nº 0070/2020.
ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto–Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. DATA DA
ASSINATURA: 07/02/2020.São Luís–MA, 07 de fevereiro de 2020.
Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/
2020-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1521/2019-AL

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na
modalidade Pregão Eletrônico, no dia 27 de fevereiro às 15:00h, pelo
sitio www.comprasnet.gov.br para contratação de empresa
especializada para aquisição de material ergonômico (apoio de pés)
para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados nos sítios
www.comprasnet.gov.br e www.al.ma.leg.br no link Licitações,
podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, através
da apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen
drive, etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00
às 18:00 horas.  São Luís, 06 de fevereiro de 2020 Gabriel Manzano
Dias Marques. Pregoeiro da ALEMA

P O R T A R I A   Nº  131/2020

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o que   consta do Processo nº 0082/2020-AL.,

R E S O L V E:
PRORROGAR por mais 12 (doze) meses a disposição do

servidor ANSELMO FEITOSA DE SOUSA, matrícula nº 700708,
Assistente Legislativo Administrativo deste Poder, para a Câmara dos
Deputados, a partir do dia 15 de abril do ano em curso, com ônus para
esta Casa Legislativa.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís,  07
de fevereiro de 2020.  Deputado OTHELINO NETO - Presidente

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N.º   001/2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno, requeiro a
Vossa Excelência que seja votado em DESTAQUE à emenda 001/2020,
de autoria do deputado Adriano, apresentado ao Projeto de Lei nº002/
2020, de autoria do Poder Executivo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em 06 de fevereiro de 2020. ADRIANO - DEPUTADO ESTADUAL

Acolhido, conforme Art. N° 204, § 6°, Inciso I do R.I.
Em: 06/02/2020
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