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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 / 02 / 2020 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11.02.2020

I – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROJETO DE LEI N° 432/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, DETERMINA QUE PESSOAS
FERIDAS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO SEJAM LEVADAS,
PELO CORPO DE BOMBEIROS OU PELO SERVIÇO MÓVEL
DE URGÊNCIA O SAMU, PARA HOSPITAIS CONVENIADOS
AOS SEUS PLANOS DE SAÚDE NO ESTADO DO MARANHÃO,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA E DA
COMISSÃO DE SAÚDE – RELATOR DEPUTADO DR.
YGLÉSIO.

2. PROJETO DE LEI N° 477/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DETINHA, DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE
DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SONORA E VISUAL NOS
ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS, NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO CÉSAR PIRES E DA COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS – RELATOR
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR.

II – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3.  PROJETO DE LEI N° 466/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, QUE DISPÕE SOBRE A
CAMPANHA EDUCATIVA PUBLICITÁRIA DE ALERTA PARA
A POPULAÇÃO SOBRE O PERÍODO DE “DEFESOS”, NO
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, ACATANDO
SUBSTITUTIVO. RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES.

III - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

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

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

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

IV - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 071/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE, AO
SENHOR GUSTAVO PEREIRA DA COSTA, NATURAL DO RIO
DE JANEIRO.  COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO DR. YGLÉSIO.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 072/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE
CONCEDE, A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO,
TEREZINHA REGO AO SENHOR GUSTAVO PEREIRA DA
COSTA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO DR. YGLÉSIO.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 077/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO
“SARGENTO SÁ”, AO SENHOR SILVIO CARLOS LEITE
MESQUITA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 145/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE
CONCEDE, A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “JOÃO
DO VALE” À SENHORA MARIA DE JESUS ASSIS MARQUES,
DONA COTINHA. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

11.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. – INDEFERIDO PELA
MESA. O AUTOR RECORREU A DELIBERAÇÃO DO
PLENÁRIO, CONFORME ART. N° 159, DO REGIMENTO
INTERNO.

12. REQUERIMENTO Nº 030/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROBERTO COSTA, REQUERENDO DEPOIS DE
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OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA CONVOCADO UMA SESSÃO
SOLENE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DEDICADA ÀS
COMEMORAÇÕES DOS 10 ANOS DO COLÉGIO MILITAR
TIRADENTES DE BACABAL. SUGERINDO COMO DATA PARA
REALIZAÇÃO DA SESSÃO O DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020.
O COLÉGIO TIRADENTES TEM SE DESTACADO COMO
REFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE
BACABAL E EM TODA A REGIÃO DO MÉDIO MEARIM.

13. REQUERIMENTO N° 031/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUERENDO
DEPOIS DE OUVIDA O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO SR. RONALDO
VIANA, PARABENIZANDO POR ASSUMIR O CARGO DE VICE-
PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO
REGIONAL DE CONTABILIDADE – CRC/MA.

14. REQUERIMENTO N° 032/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUERENDO
DEPOIS DE OUVIDA O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO a SENHORA RAQUEL
SOUSA PINHEIRO, PARABENIZANDO-A POR ASSUMIR O
CARGO DE VICE- PRESIDENTE DE DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL DO CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE – CRC/MA.

15. REQUERIMENTO N°033/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUERENDO
DEPOIS DE OUVIDA O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO SENHOR SERGIO
MURILO CRUZ DE OLIVEIRA, POR ASSUMIR O CARGO DE
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE – CRC/MA.

16. REQUERIMENTO N° 034/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUERENDO
DEPOIS DE OUVIDA O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO SENHOR JOÃO
CONRADO AMORIM CARVALHO, POR ASSUMIR O CARGO
DE VICE-PRESIDENTE O TÉCNICO DO CONSELHO
REGIONAL DE CONTABILIDADE – CRC/MA.

17. REQUERIMENTO N° 035/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUERENDO
DEPOIS DE OUVIDA O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO A SENHORA
ENGENHEIRA FRANCISCA MUNIS MARQUES SERRA,
PARABENIZANDO POR ASSUMIR O CARGO DE VICE-
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO DO CONSELHO
REGIONAL DE CONTABILIDADE – CRC/MA.

18. REQUERIMENTO N° 036/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUERENDO
DEPOIS DE OUVIDA O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO SENHOR ELCIMAR
BELÉM, PARABENIZANDO POR ASSUMIR O CARGO DE
VICE-PRESIDENTE DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL
DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE – CRC/MA.

19. REQUERIMENTO N° 037/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUERENDO
DEPOIS DE OUVIDA O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO SENHOR FELIPE
ARNOM MARQUES TAVARES, POR ASSUMIR O CARGO DE
VICE-PRESIDENTE DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO
REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO – CRC/
MA.

VI – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

20.REQUERIMENTO N° 038/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUERENDO
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES, DA SENHORA RITA
MARIA DO AMPARO BACELAR PALHANO, PELO SEU

FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 2 DE FEVEREIRO DO
CORRENTE ANO.

21.REQUERIMENTO N° 039/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, REQUERENDO QUE DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENVIADO A MENSAGEM DE
PESAR AOS FAMILIARES DO SENHOR  NAGIB JORGE NETO,
PELO SEUFALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 4 DE JANEIRO
DO CORRENTE ANO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 11/02/2020

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 025/20, de autoria do Senhor

Deputado Yglésio, que dispõe sobre a proibição da concessão,
pelo Estado do Maranhão, de isenção ou benefício fiscal a pessoas
física ou jurídica envolvida em corrupção ou ato de improbidade
administrativa.

2. PROJETO DE LEI Nº 026/20, de autoria do Senhor
Deputado Yglésio, que institui o Estatuto da Pessoa com câncer
no âmbito do estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI N° 027/20, de autoria da Senhora
Deputada Mical Damasceno, que dispõe sobre a escolha do dia de
vencimento da fatura de energia elétrica por parte do consumidor
no Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 028/20, de autoria do Deputado
Ciro Neto, que determina que os produtos apreendidos pelas
autoridades competentes sejam destinados às instituições
filantrópicas, aos programas e projetos sociais de amparo à criança,
adolescente, idoso e às mulheres desenvolvidos pelo Estado, e dá
outras providências.

5. PROJETO DE LEI Nº 029/20, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre a proibição da circulação
de veículos de tração animal em vias urbanas do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

6. PROJETO DE LEI Nº 030/20, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que institui o Dia Estadual de
Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 006/20,
de autoria do Deputado Zé Inácio, que concede Medalha de Mérito
Legislativo Manuel Beckman ao Senhor Dimas Salustiano da
Silva.

8. MOÇÃO Nº 002/20, de autoria do Deputado Wellington
do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando extensa
admiração ao Capitão do Mar e Guerra Márcio Ramalho Dutra e
Mello, pelo exercício das suas atividades frente a Capitania dos
Portos do Estado do Maranhão.

9. MOÇÃO Nº 003/20, de autoria do Deputado Wellington
do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando extensa
admiração pelo Desembargador Dr. José Bernardo Silva,
parabenizando por assumir o cargo de Vice-Presidente do tribunal
de Justiça do Maranhão para o biênio 2020-2022.

10. MOÇÃO Nº 004/20, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplauso, manifestando
extensa admiração ao Capitão do Mar e Guerra Alekson Barbosa
da Silva Porto, por assumir o comando da Capitania dos Portos
do Estado do Maranhão.

11. MOÇÃO Nº 005/20, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração pelo Desembargador Dr. Lourival Serejo, pela
eleição como Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão para o biênio 2020-2022.

12. MOÇÃO Nº 006/20, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração pelo Desembargador Dr. Kleber Moreira de
Souza, pela eleição como Ouvidor do Tribunal de Justiça do
Maranhão para o biênio 2020-2022.

13. MOÇÃO Nº 007/20, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
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extensa admiração pelo Juiz de Direito da Comarca de Pedreiras,
Dr. Marco Adriano Fonseca, pela obtenção do Selo Prata da baixa
processual.

14. MOÇÃO Nº 008/20, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração pelo Desembargador Dr. Paulo Velten, pela
eleição como Corregedor Geral de Justiça do Maranhão, para o
biênio 2020-2022.

15. MOÇÃO Nº 009/20, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao Senhor Claudio Vale, Policial Militar do
Batalhão Tiradentes, pelo ato de bravura e por salvar a vida do
recém-nascido, João Pedro Ribeiro Campos.

16. MOÇÃO Nº 010/20, de autoria do Deputado Fábio
Macedo, que envia Moção de Repúdio, manifestando repúdio à
Empresa Equatorial Energia pela suspensão de fornecimento de
energia, que vai de encontro à dignidade e a vida da população
maranhense. Em especial, ao fato ocorrido na terça-feira (04),
quando uma idosa de 92 ano, residente do bairro Itamar Guará
em Imperatriz, veio a óbito após ter a energia de sua casa cortada
por um funcionário da referida Empresa.

ORDINÁRIA  2ª 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 dispõe 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
Colônia 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  3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 007/20, de autoria do Senhor

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

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

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

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

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

ORDINÁRIA 4ª  E  ÚLTIMA  SESSÃO:
1. 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”.

2. 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.

3. 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.

4. PROJETO DE LEI Nº 653/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública a Associação
Desportiva 2 de Julho.
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5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. 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.

18. 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.

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

20. 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.

21. 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.

22. 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.

23. 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.

24. 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.

25. 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.

26. 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.

27. 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.

28. 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.

29. 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.

30. 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.

31. 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.

32. 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.

33. 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.

34. 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.

35. 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.

36. 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.

37. 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.
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38. 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.

39. 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.

40. 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.

41. 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.

42. 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.

43. 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.

44. 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.

45. 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.

46. 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.

47. 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.

48. 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.

49. 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.

50. 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.

51. 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.

52. 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.

53. 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.

54. 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.

55. 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.

56. 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.

57. 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.

58. 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.

59. 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.

60. 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.

61. 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.

62. 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.

63. 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.

64. 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.

65. 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.

66. 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.

67. 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.

68. 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.

69. 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.

70. 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.

71. 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.
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72. 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.

73. 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.

74. 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.

75. 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.

76. 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.

77. 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.

78. 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.

79. 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.

80. 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.

81. 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.

82. 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 10 DE FEVEREIRO DE 2020.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto

Costa.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

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

Damasceno, Pastor Cavalcante Ricardo Rios, Rigo Teles e Zé Inácio
Lula.

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 do texto bíblico e a Ata da sessão anterior.

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a
leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 006 /2020

São Luís, 06 de FEVEREIRO  de 2020.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que
altera a Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, a Lei nº 8.246, de 25
de maio de 2005, e a Lei nº 11.184, de 10 de dezembro de 2019.

É consabido que o Estado existe para a consecução do bem
comum e, para atingir tal mister, depende do exercício da atividade
tributária, a qual assume importante papel no financiamento de todas
as atribuições do Estado, dentre as quais se destacam a concretização
de direitos fundamentais e a satisfação das necessidades públicas.

Nesse contexto, o Projeto de Lei em apreço altera a legislação
tributária estadual para aperfeiçoar a gestão fazendária, bem como
para incentivar o desenvolvimento social e econômico do Estado.

Dentre as medidas propostas, está a adequação da Lei nº 7.799,
de 19 de dezembro de 2002, às disposições do art. 33 da Lei
Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir),
o qual estabelece, a partir da alteração promovida pela Lei Complementar
Federal nº 171, de 27 de dezembro de 2019, novos prazos para
compensação dos créditos do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

Por meio da Lei nº 11.184, de 10 de dezembro de 2019,
considerando instituto já utilizado pelos demais entes da Federação, a
exemplo dos Estados do Mato Grosso e do Pará, foi instituída nova
condição para utilização de tratamento tributário diferenciado no
Estado. A proposta legislativa em apreço, considerando reivindicação
do setor produtivo, reduz a contribuição de 3% para 1,8% sobre valor
da tonelada de soja, milho, milheto e sorgo produzidos, armazenados
ou transportados no Estado do Maranhão.

Além disso, faz-se oportuno ressaltar que a receita arrecadada
com a contribuição facultativa será destinada integralmente para
investimentos e custeio da infraestrutura rodoviária estadual, sendo
admitida a participação de um representante dos produtores
maranhenses de soja, milho, milheto e sorgo no que tange à aplicação
desses recursos.
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No mesmo sentido de atender ao setor empresarial, é proposta

a redução de 5% para 4% da contribuição não compulsória prevista no
art. 30 da Lei nº 11.184, de 10 de dezembro de 2019, lembrando que,
em alguns estados, a citada contribuição chegou até 10%, conforme
diretriz proposta pelo Governo Federal e aprovada pelo Fórum de
Governadores, em 2017.

Importante frisar que a contribuição incide apenas para
empresas submetidas a tratamento tributário diferenciado, a exemplo
dos benefícios fiscais, que, em alguns casos, chega a até 95% do valor
do ICMS devido.

Por fim, relativamente ao Programa Moto Legal, que tem por
finalidade promover a conscientização sobre a segurança e preservação
da vida no trânsito, por meio da concessão de benefícios para pagamento
do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e da
Taxa de Licenciamento, o Projeto de Lei altera a legislação regente para
permitir que o Programa seja executado de forma contínua, nos termos
em que especifica, removendo dúvidas e inseguranças jurídicas.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar
a importância da presente proposta legislativa, minha expectativa é de
que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N. 031/2020

Altera a Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002,
a Lei nº 8.246, de 25 de maio de 2005, e a Lei nº
11.184, de 10 de dezembro de 2019.

Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de
2002, a Lei nº 8.246, de 25 de maio de 2005, e a Lei nº 11.184, de 10 de
dezembro de 2019.

Art. 2º O inciso I, a alínea “d” do inciso II e a alínea “c” do
inciso IV, todos do § 1º do art. 35, o art. 70, o inciso I do art. 239-B, o
art. 239-C e o caput do art. 239-F da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro
de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 35. (...)
§ 1º (...)
I - somente darão direito a crédito as mercadorias destinadas
ao uso ou consumo do estabelecimento, nele entradas a
partir de 1º de janeiro de 2033;
II - (...)
(...)
d) a partir de 1º de janeiro de 2033, nas demais hipóteses.
III - (...)
(...)
IV - (...)
(...)
c) a partir de 1º de janeiro de 2033, nas demais hipóteses.
(...)
Art. 70. O Poder Executivo poderá submeter o contribuinte
do imposto a sistema especial de controle e fiscalização
conforme estabelecer, sempre que julgar insatisfatórios os
elementos constantes dos documentos, livros fiscais e
comerciais, bem como para aperfeiçoar a gestão tributária.
(...)
Art. 239-B. (...)
I - depósito integral em dinheiro;
(...)
Art. 239-C. (...)
I - no caso de depósito integral em dinheiro, com cópia do
respectivo comprovante;
II - (...)
III - (...)
IV - (...)

V - (...)
§1º Na hipótese do inciso I, o devedor será notificado para
comprovar a discussão judicial do crédito no prazo máximo
de 30 dias sob pena de conversão do depósito em renda.
§2º Nas hipóteses dos incisos IV e V, os bens ou direitos
serão avaliados pelo valor de mercado, conforme
parâmetros informados em veículo de d ivulgação
especializado ou laudo de órgão oficial.
(...)
Art. 239-F. Com exceção do depósito integral em dinheiro, a
aceitação da oferta antecipada de garantia em execução
fiscal não suspende a exigibilidade dos créditos inscritos em
dívida ativa, mas viabiliza a emissão da certidão de
regularidade fiscal, desde que em valor suficiente para
garantia integral dos débitos garantidos, acrescidos de juros,
multas e demais encargos exigidos ao tempo da propositura
da ação de execução fiscal.” (NR).

Art. 3º O inciso XI do art. 2º, o inciso VI do art. 3º e o caput do
art. 3º-A da Lei nº 8.246, de 25 de maio de 2005, passam a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 2º (...)
(...)
XI - investimentos e custeio da infraestrutura rodoviária
estadual;
(...)
Art. 3º (...)
(...)
VI - contribuição de 1,8% (um vírgula oito por cento) sobre
valor da tonelada de soja, milho, milheto e sorgo produzidos
ou transportados no Estado do Maranhão.
(...)
Art. 3º-A A contribuição não compulsória de que tratam o
inciso VI e o parágrafo único do art. 3º desta Lei fica
instituída como produto da arrecadação decorrente e
vinculada à fruição de tratamentos diferenciados por
contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS).
(...)” (NR).

Art. 4º O art. 3º da Lei nº 8.246, de 25 de maio de 2005, passa
a vigorar acrescido do parágrafo único, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 3º (...)
(...)
Parágrafo único. A contribuição a que se refere o inciso VI
deste artigo também se aplica sobre o valor da tonelada de
soja, milho, milheto e sorgo armazenada no Estado do
Maranhão.”

Art. 5º O art. 4º da Lei nº 8.246, de 25 de maio de 2005, passa
a vigorar acrescido do parágrafo único, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 4º (...)
Parágrafo único. Haverá participação de um representante
dos produtores maranhenses de soja, milho, milheto e sorgo,
na forma de ato do Poder Executivo, quando se tratar de
deliberação sobre a aplicação da contribuição não
compulsória de que trata o art. 3º-A desta Lei.”

Art. 6º O art. 3º-B da Lei nº 8.246, de 25 de maio de 2005,
passa a vigorar acrescido do inciso III, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 3º-B (...)
(...)
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III - condição para manutenção de regime especial para
apuração e recolhimento mensal do ICMS nas operações
interestaduais e de exportação e de saídas com o fim
específico de exportação, incluídas as remessas destinadas
à formação de lote, quando couber.”

Art. 7º Os incisos I e II do art. 4º e o art. 30 da Lei nº 11.184,
de 10 de dezembro de 2019, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º (...)
I - fica reduzido em 50% (cinquenta por cento) o débito do
imposto referente ao exercício corrente e subsequentes;
II - ficam reduzidos ao valor de R$ 30,00 (trinta reais), por
exercício, os débitos do imposto referentes aos exercícios
anteriores ao corrente.
(...)
 Art. 30. Constitui condição para fruição de créditos
presumidos e créditos outorgados, previstos na legislação
tributária estadual, inclusive na Lei nº 10.259, de 16 de
junho de 2015, na Lei nº 10.401, de 29 de dezembro de
2015, e na Lei nº 10.690, de 26 de setembro de 2017, sem
prejuízo das condições já previstas em lei específica, a
contribuição de 4% (quatro por cento) sobre o valor dos
incentivos utilizados em cada período de apuração, o qual
deverá ser aplicado na despesa a que se refere o inciso XI
do art. 2º da Lei nº 8.246, de 25 de maio de 2005.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos
atacadistas que comercializem exclusivamente milho,
milheto, sorgo e soja e que sejam credenciados, junto à
Secretaria de Estado da Fazenda, para recebimento do
tratamento tributário a que se refere este artigo.”. (NR)

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação:
I - retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2020, em relação

ao disposto:
a) no art. 2º, quanto às alterações no art. 35, no inciso I do art.

239-B, no art. 239-C e no caput do art. 239-F da Lei nº 7.799, de 19 de
dezembro de 2002;

b) no art. 7º, quanto às alterações no art. 4º da Lei nº 11.184, de
10 de dezembro de 2019;

II - produzindo efeitos a partir de 1º de junho de 2020, em
relação ao disposto no art. 4º desta Lei.

III - produzindo efeitos a partir de 1º de abril de 2020, em
relação aos demais dispositivos.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 007/2020

São Luís, de 06 de fevereiro 2020.
Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei
Complementar que dispõe sobre a concessão da pensão militar, sobre
a contribuição dos militares e pensionistas para custeio da inatividade
e da pensão militar, altera a Lei nº 6.513, de 30 de novembro de 1995,
altera a Lei Complementar nº 040, de 29 de dezembro de 1998, em
cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro
de 2019, e dá outras providências.

É consabido que, com o advento da Emenda Constitucional nº
103, de 12 de novembro de 2019, a União passou a ter competência
privativa para legislar sobre normas gerais de inatividades e pensões
das polícias e corpos de bombeiros militares (art. 22, XXI, Constituição
Federal).

No âmbito federal, foi recentemente editada a Lei nº 13.954, de
16 de dezembro de 2019, que além de alterar diversos diplomas

legislativos que regem os direitos e deveres dos militares das Forças
Armadas, com fundamento na simetria, vincula os servidores militares
estaduais aos parâmetros federais.

A referida norma estabelece, dentre outros ditames, regras para
cálculo da remuneração do militar quando em inatividade, idades-limites
para a transferência para a reserva-remunerada e para a reforma, além
de fixar as alíquotas da contribuição a ser realizada, pelos servidores,
para o custeio da inatividade e das pensões militares.

Nessa perspectiva, o Projeto de Lei Complementar em apreço
propõe a atualização das disposições da Lei Complementar nº 040, de
29 de dezembro de 1998, e da Lei nº 6.513, de 30 de novembro de
1995, com vistas a adequar o texto das referidas normas estaduais às
disposições da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019,
evitando conflitos de normas e insegurança jurídica.

Faz-se oportuno ressaltar que as idades-limites para a
transferência para a inatividade fixadas nesta proposta legislativa
guardam estrita observância ao que determina a legislação federal, a
qual estabelece como parâmetro mínimo a idade-limite estabelecida
para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou
graduação.

Relativamente à contribuição para custeio da inatividade e das
pensões militares, a alíquota, em cumprimento ao disposto no art. 24-
C do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, c/c art. Art. 3º-A, § 2º,
da Lei Federal nº 3.765, de 4 de maio de 1960, passa a ser de 9,5%
(nove e meio por cento) incidente sobre a totalidade da remuneração
dos militares (ativos ou inativos) e de seus pensionistas. A receita será
recolhida ao Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do
Maranhão - FEPA.

São estabelecidas, ainda, novas regras para a pensão militar, a
exemplo do valor do benefício que deve corresponder à integralidade
da remuneração do militar da ativa ou em inatividade, bem como da
alteração do rol de beneficiários que, por expressa previsão do art. 24-
B, inciso III, do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, deve ser a
mesma estabelecida para os militares das Forças Armadas.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar
a necessidade da presente proposta legislativa, minha expectativa é de
que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 002/2020

Dispõe sobre a concessão da pensão militar, sobre
a contribuição dos militares e pensionistas para
custeio da inatividade e da pensão militar, altera a
Lei nº 6.513, de 30 de novembro de 1995, e altera
a Lei Complementar nº 040, de 29 de dezembro de
1998, em cumprimento ao disposto na Lei Federal
nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, e dá outras
providências.

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a concessão da pensão militar,
sobre a contribuição dos militares e pensionistas para custeio da
inatividade e da pensão militar, altera a Lei nº 6.513, de 30 de novembro
de 1995, e altera a Lei Complementar nº 040, de 29 de dezembro de
1998, em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 13.954, de 16 de
dezembro de 2019, e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DA PENSÃO MILITAR

Seção I
Disposições Gerais

Art. 2º A pensão militar será devida aos dependentes do militar,



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                          TERÇA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2020 11
definidos nos termos desta Lei, quando do falecimento do servidor.

§1º O benefício da pensão militar é igual ao valor da remuneração
do militar da ativa ou em inatividade.

§ 2º O valor da pensão é irredutível e deve ser revisto
automaticamente, na mesma data da revisão das remunerações dos
militares da ativa, para preservar o valor equivalente à remuneração do
militar da ativa do posto ou graduação que lhe deu origem.

Seção II
Do Processo de Habilitação dos Beneficiários

Art. 3º A pensão militar é deferida em processo de habilitação,
com base na declaração de beneficiários preenchida em vida pelo
contribuinte, na ordem de prioridade e nas condições a seguir:

I - primeira ordem de prioridade:
a) cônjuge ou companheiro designado que comprove união

estável como entidade familiar;
b) pessoa separada de fato, separada judicialmente ou

divorciada do instituidor, ou ex-convivente, desde que perceba pensão
alimentícia na forma prevista no § 3º deste artigo;

c) filhos ou enteados até 21 (vinte e um) anos de idade ou até
24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudantes universitários, desde
que comprovem dependência econômica do militar, ou, se inválidos,
enquanto durar a invalidez; e

d) menor sob sua guarda ou tutela, em razão de decisão judicial,
até 21 (vinte e um) anos de idade ou, se estudante universitário, até 24
(vinte e quatro) anos de idade, desde que comprove dependência
econômica do militar, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez.

II - segunda ordem de prioridade, a mãe e o pai que comprovem
dependência econômica do militar;

III - terceira ordem de prioridade: comprovada a dependência
econômica do militar, o irmão órfão, até 21 (vinte e um) anos de idade
ou, se estudante universitário, até 24 (vinte e quatro) anos de idade, e
o inválido, enquanto durar a invalidez.

§ 1º A concessão da pensão aos beneficiários de que tratam as
alíneas “a” e “c” do inciso I do caput exclui desse direito os beneficiários
referidos nos incisos II e III do caput deste artigo.

§ 2º A pensão será concedida integralmente aos beneficiários
referidos na alínea “a” do inciso I do caput deste artigo, exceto se for
constatada a existência de beneficiário que se enquadre no disposto
nas alíneas “b”, “c” e “d” do referido inciso.

§ 3º A quota destinada à pessoa separada de fato, separada
judicialmente ou divorciada do instituidor, ou ao ex-convivente, desde
que perceba pensão alimentícia, corresponderá à pensão alimentícia
judicialmente arbitrada.

§ 4º Após deduzido o montante de que trata o § 3º deste artigo,
metade do valor remanescente caberá aos beneficiários referidos na
alínea “a” do inciso I do caput deste artigo, hipótese em que a outra
metade será dividida, em partes iguais, entre os beneficiários indicados
nas alíneas “c” e “d” do referido inciso.

 Art. 4º A habilitação dos beneficiários obedecerá, à ordem de
preferência estabelecida no art. 3º desta lei.

§ 1º O beneficiário será habilitado com a pensão integral; no
caso de mais de um com a mesma precedência, a pensão será repartida
igualmente entre eles, ressalvadas as hipóteses dos §§ 2º e 3º seguintes.

§ 2º Quando o contribuinte, além do cônjuge ou companheiro,
deixar filhos, metade da pensão pertencerá à viúva, sendo a outra
metade distribuída igualmente entre os filhos habilitados na forma
desta Lei.

§ 3º Se o contribuinte deixar pai e mãe que vivam separados, a
pensão será dividida igualmente entre ambos.

 Art. 5º Sempre que, no início ou durante o processamento da
habilitação, for constatada a falta de declaração de beneficiário, ou se
ela estiver incompleta ou oferecer margem a dúvidas, o Estado do
Maranhão exigirá dos interessados certidões ou quaisquer outros

documentos necessários à comprovação dos seus direitos.

Seção III
Da Declaração de Beneficiários

 Art. 6º Todo contribuinte é obrigado a fazer sua declaração de
beneficiários, que, salvo prova em contrário, prevalecerá para
qualificação dos mesmos à pensão militar.

§ 1º A declaração de que trata este artigo conterá:
I - nome e filiação do declarante;
II - nome do cônjuge ou companheiro e data do casamento ou

do início da união estável;
III - nome, sexo e data de nascimento dos filhos;
IV - nome, sexo e data de nascimento dos irmãos;
V - nome, sexo, data de nascimento e filiação dos netos;
VI - menção expressa e minuciosa dos documentos

comprobatórios apresentados, citando a espécie de cada um, os ofícios
de registros ou outros que os expediram ou registraram os atos originais,
bem como os livros, números de ordem, das folhas onde constam e as
datas em que foram lavrados.

§ 2º Sob pena de suspensão do pagamento de vencimentos,
vantagens ou proventos, a Declaração de Beneficiários deverá ser feita
no prazo de 6 (seis) meses, contados da data de publicação desta Lei,
do ingresso do militar na corporação ou da ocorrência do fato que
modificar a declaração anteriormente apresentada.

 Art. 7º A Declaração de Beneficiários conterá a assinatura do
militar, a qual deverá ser reconhecida pelo Comandante ou por
autoridade por ele designada, ou por tabelião ou, caso o declarante se
encontre no estrangeiro, por representante diplomático ou consular.

Parágrafo único. Quando o contribuinte estiver impossibilitado
de assinar a declaração, deverá fazê-lo perante tabelião, na presença de
duas testemunhas.

Art. 8º A declaração feita na conformidade do artigo anterior
será entregue ao Comandante, Diretor de Pessoal ou chefe imediato, ao
qual o declarante estiver subordinado, instruída com documentação do
registro civil que comprove, não só o grau de parentesco dos
beneficiários enumerados, mas também, se for o caso, a exclusão de
beneficiários preferenciais.

 Art. 9º Qualquer fato que implique alteração da declaração
anteriormente prestada obriga o contribuinte a fazer outra, aditiva,
que, instruída com documentos comprobatórios, obedecerá às mesmas
formalidades exigidas para a declaração inicial.

Art. 10. A pensão militar será devida ao conjunto dos
beneficiários do contribuinte que falecer, podendo ser requerida a
qualquer tempo, condicionada, porém, à percepção das prestações
mensais à prescrição de cinco anos.

 Art. 11. Perderá o direito à pensão militar:
I - o beneficiário que falecer;
II - o beneficiário que atingir os limites de idade estabelecidos

no art. 3º desta Lei, salvo se for inválido;
III - o beneficiário inválido, pela cessação da invalidez;
IV - pessoa separada de fato, separada judicialmente ou

divorciada do instituidor, ou ex-convivente, em caso de alimentos
temporários, após o término do prazo remanescente ao óbito fixado na
decisão judicial;

V - o beneficiário que tenha sido condenado por crime de
natureza dolosa, do qual resulte a morte do militar instituidor da pensão;

VI - o cônjuge e/ou o companheiro se comprovada, a qualquer
tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a
formalização desses com o fim exclusivo de constituir o benefício de
que trata esta Seção, apurado em processo administrativo no qual seja
assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa;

VII - o menor sob guarda ou tutela se comprovado, a qualquer
tempo, a formalização desses institutos com o fim exclusivo de
constituir o benefício de que trata esta Seção, apurado em processo
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administrativo no qual seja assegurado o direito ao contraditório e à
ampla defesa.

Parágrafo único. A morte do beneficiário que estiver em gozo
de pensão, bem como a cessação do seu direito à mesma, em qualquer
dos casos previstos neste artigo, importará na transferência do direito
aos beneficiários da mesma ordem; não os havendo, a pensão não
reverterá para os beneficiários da ordem seguinte.

Art. 12. Serão observadas, para fins de pagamento de pensão
militar, as regras de cumulação de pensão por morte previstas no art.
24 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019.

CAPÍTULO II
DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA INATIVIDADE E

DAS PENSÕES MILITARES

Art. 13. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração
dos militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota
de 9,5% (nove e meio por cento) cuja receita será recolhida ao Fundo
Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
para custeio da inatividade e das pensões militares.

§1º A alíquota a que se refere o caput deste artigo, a partir de 1º
de janeiro de 2021, será de 10,5% (dez e meio por cento).

§2º O desconto mensal de que trata este artigo será aplicado,
inclusive, para os alunos do estabelecimento de ensino militar destinados
à formação de Oficiais, Sargentos e Soldados PM.

§ 3º A alíquota de que trata o caput será descontada da
remuneração do militar e, relativamente aos pensionistas, incidirá sobre
o valor integral da quota-parte percebida.

Art. 14. O Estado do Maranhão cobrirá, com recursos do
Tesouro Estadual, insuficiências financeiras decorrentes do pagamento
das pensões militares e da remuneração da inatividade.

Art. 15. A receita arrecadada com a contribuição dos militares
ativos, militares inativos e de seus pensionistas será recolhida ao Fundo
Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA,
em conta destinada exclusivamente para as respectivas despesas.

CAPÍTULO III
DAS CONDIÇÕES PARA A TRANSFERÊNCIA PARA A

RESERVA REMUNERADA E PARA A REFORMA

Art. 16. Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 13.954,
de 16 de dezembro de 2019, o inciso II e a alínea “h” do inciso III do
art. 62, o caput do art. 73, o art. 119, o inciso I e o inciso II do art. 120,
a alínea “a” e alínea “b” do inciso I do art. 125 e o art. 128 da Lei nº
6.513, de 30 de novembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 62. (...)
II - os proventos da inatividade calculados de acordo com a
remuneração do posto ou da graduação que o militar possuir
por ocasião da transferência para a inatividade, observado
o disposto no art. 73 desta Lei;
(...)
III - (...)
h) a transferência, a pedido, para a reserva remunerada;
(...)
Art. 73. A remuneração na inatividade é irredutível e deve
ser revista automaticamente na mesma data da revisão da
remuneração dos militares da ativa, para preservar o valor
equivalente à  remuneração do militar da ativa do
correspondente posto ou graduação.
Parágrafo único. (...)
(...)
Art. 119. A transferência para a reserva remunerada será
concedida mediante requerimento do militar, nos seguintes
moldes:
I - com remuneração integral a do posto ou graduação que
o militar possuir por ocasião da transferência para a
inatividade remunerada, desde que cumprido o tempo

mínimo de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, dos quais, no
mínimo, 30 (trinta) anos devem ser de exercício de atividade
de natureza militar; ou
II - com remuneração proporcional a do posto ou graduação
que o militar possuir por ocasião da transferência para a
inatividade remunerada, com base em tantas quotas de
remuneração forem os anos de serviço, se transferido para
a inatividade sem atingir o tempo mínimo a que se refere o
inciso anterior.
§1º (...)
§ 2º (...)
(...)
Art. 120. (...)
I - (...)
a) Para Oficiais:
1. Coronel: 67 (sessenta e sete) anos;
2. Tenente-Coronel: 64 (sessenta e quatro) anos;
3. Major: 61 (sessenta e um) anos;
4. Capitão: 55 (cinquenta e cinco) anos;
5. 1º Tenente: 55 (cinquenta e cinco) anos;
6. 2º Tenente: 55 (cinquenta e cinco) anos.
b) Para os militares do Quadro de Oficiais de Saúde (QOS):
1. Coronel: 67 (sessenta e sete) anos;
2. Tenente-Coronel: 65 (sessenta e cinco) anos;
3. Major: 64 (sessenta e quatro) anos;
4. Capitão: 63 (sessenta e três) anos;
5. 1º Tenente: 63 (sessenta e três) anos;
c) Para Praças:
1. Subtenente: 63 (sessenta e três) anos;
2. 1º Sargento: 57 (cinquenta e sete) anos;
3. 2º Sargento: 56 (cinquenta e seis) anos;
4. 3º Sargento: 55 (cinquenta e cinco) anos;
5. Cabo: 54 (cinquenta e quatro) anos;
6. Soldado: 50 (cinquenta) anos;
(...)
II - completar 6 (seis) anos no último posto do seu quadro,
desde que com mais de 35 (trinta e cinco) anos de
contribuição.
(...)
Art. 125. (...)
I - (...)
a) Para Oficiais:
1.Coronel: 72 (setenta e dois) anos;
2.Tenente-Coronel: 72 (setenta e dois) anos;
3.Major: 72 (setenta e dois) anos;
4.Capitão: 68 (sessenta e oito) anos;
5. 1º Tenente: 68 (sessenta e oito) anos;
6. 2º Tenente: 68 (sessenta e oito) anos.
b) Para Praças: 68 (sessenta e oito) anos.
(...)
Art. 128. O militar da ativa julgado incapaz definitivamente
por um dos motivos constantes dos incisos I, II, III e IV do
artigo anterior, será reformado com a remuneração integral,
calculada com base na remuneração do posto ou da
graduação que possuir por ocasião da transferência para a
inatividade remunerada.
(...)” (NR).

CAPÍTULO IV
ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 040, DE 29 DE

DEZEMBRO DE 1998

Art. 17. O art. 33 da Lei Complementar nº 040, de 29 de
dezembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 33. A contribuição dos segurados do Sistema de
Seguridade Social dos Servidores Públicos Civis Estaduais
e da pensão e inatividade dos militares ao Fundo Estadual
de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                          TERÇA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2020 13
dar-se no quantitativo previsto na legislação específica.”
(NR).

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18. O Poder Executivo fará publicar, no Diário Oficial do
Estado, no prazo de sessenta dias, contados do início da vigência
integral desta Lei, o texto compilado da Lei Complementar nº 073, de
04 de fevereiro de 2004.

Art. 19. O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por
meio da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN,
as providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir
ou utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder
Executivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma
classificação funcional programática, expressa por categorias de
programação em seu menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária
Anual.

Art. 20. Ficam revogados:
I - o caput, inciso, alíneas e o parágrafo único do art. 20 e os

incisos I a III e o parágrafo único do art. 33 da Lei Complementar nº
040, de 29 de dezembro de 1998;

II - o §1º e o § 4º do art. 7º da Lei nº 306, de 27 de novembro de
2007;

III - o inciso IX do art. 120 e as alíneas “c” e “d” do inciso I do
art. 125 da Lei nº 6.513, de 30 de novembro de 1995.

Art. 21. Esta Lei Complementar entra vigor:
I - na data de sua publicação, em relação à revogação promovida

pelo inciso II do art. 20 desta Lei;
II - quanto ao demais dispositivos, em 17 de março de 2020,

em face da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 025 / 2020

DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA
CONCESSÃO, PELO ESTADO DO MARANHÃO,
DE ISENÇÃO OU BENEFÍCIO FISCAL A
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ENVOLVIDA EM
CORRUPÇÃO OU ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.

Art. 1º - Não será concedida isenção ou benefício fiscal se
verificado, em relação ao requerente, alguma das seguintes situações:

I - existência de condenação pelos delitos previstos no título
que versa sobre os crimes cometidos contra a Administração Pública,
do Código Penal brasileiro;

II - existência de condenação por improbidade administrativa
praticada em qualquer nível dos entes públicos federados, nos termos
do Capítulo II da Lei Federal n° 8.429, de 2 de junho de 1992, ou o
diploma normativo que venha a lhe substituir;

III - existência de condenação judicial ou administrativa pela
prática dos atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira,
tipificados no art. 5° da Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto de
2013, ou o diploma normativo que venha a lhe substituir.

Parágrafo único - As condenações previstas no caput somente
produzirão efeitos após o trânsito em julgado de sentença condenatória
ou a coisa julgada administrativamente.

Art. 2° - Os requerimentos solicitando isenção ou benefício
fiscal deverão estar acompanhados de:

I - certidões negativas cíveis e criminais da Justiça local e da
Justiça Federal;

II- declaração do requerente de que não se enquadra nas
vedações do art. 1°;

III - declaração de cumprimento de acordo de leniência, se for
o caso.

Art. 3° - A isenção ou o benefício fiscal concedido será cancelado
se constatada, a qualquer tempo, falsidade nas declarações apresentadas.

Parágrafo único - Havendo cancelamento das isenções ou
dos benefícios fiscais concedidos, o órgão fiscal correspondente lançará
os tributos devidos com a cobrança dos gravames previstos na legislação,
sem prejuízo das sanções cíveis, penais e administrativas.

Art. 4° - Os órgãos fiscais deverão consultar ou cruzar dados
nos registros de inscrição de empresas no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas - CNEP, para avaliação da possibilidade de
concessão, manutenção ou renovação de isenções e benefícios tributários
porventura concedidos.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de

fevereiro de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei ora apresentado a esta Casa tem como objetivo
vedar a concessão, pelo Estado do Maranhão, de benefícios de isenção
ou benefício fiscal a pessoa física ou jurídica envolvida em corrupção
ou ato de improbidade administrativa que estejam tipificados no Código
Penal brasileiro e/ou em leis especiais.

A jurisprudência reconhece que a concessão de benefícios fiscais
de qualquer natureza é ato discricionário do poder público, estando
fora do controle jurisdicional, conforme se verifica na jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal – STF:

O Decreto 420/1992 estabeleceu alíquotas diferenciadas –
incentivo fiscal – visando dar concreção ao preceito
veiculado pelo art. 3º da Constituição, ao objetivo da redução
das desigualdades regionais e de desenvolvimento nacional.
Autoriza-o o art. 151, I, da Constituição. (...) A concessão
do benefício da isenção fiscal é ato discricionário, fundado
em juízo de conveniência e oportunidade do poder público,
cujo controle é vedado ao Judiciário.
AI 630.997 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 24-4-2007, 2ª T, DJ
de 18-5-2007.

Sabe-se que o poder discricionário é aquele no no qual é
permitido a Administração Pública praticar atos com a liberdade de
escolha, pautada na conveniência e oportunidade. Meirelles (2005, ps.
118-119) afirma que “discricionariedade é a liberdade de ação
administrativa, dentro dos limites permitidos em lei”. A proposição
cria justamente uma limitação legal para a discricionariedade da
concessão de isenções e benefícios tributários, o que é perfeitamente
cabível, uma vez que mesmo para a prática de um ato discricionário, o
administrador público deverá ter não só a competência legal para praticá-
lo, como também deve obedecer à forma legal para a sua realização.

A proposta visa desestimular pessoas físicas e jurídicas quanto
à prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa, que
invariavelmente causariam danos ao erário público, afetando
negativamente o património da administração pública, à medida que
estas pessoas não poderão ser beneficiadas por qualquer tipo de isenção
ou benefício fiscal caso sejam condenadas definitivamente por atou
dessa natureza.

Destaque-se que a proposta beneficia a Administração Pública
e a sociedade maranhense, pois ao não se conceder benefícios fiscais
ou isenções às pessoas físicas ou jurídicas condenadas por atos de
corrupção ou de improbidade administrativa, aumenta
proporcionalmente a arrecadação das receitas que seriam afetadas pelos
eventuais benefícios, potencializando a capacidade financeira do Estado
em prestar os serviços públicos de que a população necessita. Aliás,
não há qualquer lógica em beneficiar tributariamente aqueles que já
prejudicaram o patrimônio público de alguma forma anteriormente,
isso geraria um duplo prejuízo ao erário.

Ante o exposto e considerando que o art. 43, parágrafo único,
da Constituição do Estado do Maranhão dispõe que a iniciativa para
legislar sobre matéria tributária só será permitida às proposições que
não resultem em renúncia de receitas, que os arts. 24, I e 12, II, a, da
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Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da
Constituição do Estado do Maranhão, respectivamente, bem como
acompanhando o entendimento jurisprudencial dos Tribunais
Superiores, conto com o apoio dos nobríssimos Pares para a aprovação
dessa relevante proposição.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de
fevereiro de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 026 / 2020

INSTITUI O ESTATUTO DA PESSOA COM
CÂNCER NO ÂMBITO DO ESTADO DO
MARANHÃO.

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica instituído o Estatuto da Pessoa com Câncer no
Estado do Maranhão, destinado a assegurar e a promover, em condições
de igualdade, o acesso ao tratamento adequado e o exercício dos direitos
e das liberdades fundamentais da pessoa com câncer, visando a garantir
o respeito à dignidade, à cidadania e à sua inclusão social.

Parágrafo único - Esta Lei estabelece princípios e objetivos
essenciais à proteção dos direitos das pessoas com câncer e à efetivação
de políticas públicas de prevenção e combate à doença.

Art. 2º - Faculta-se ao Poder Público a promoção do consenso
entre especialistas nas áreas de planejamento em saúde, gestão em
saúde, avaliação em saúde, epidemiologia, oncologia clínica, radioterapia
e cuidados paliativos sobre as formas de prevenção, diagnóstico e
tratamento do câncer, em todos os seus estágios evolutivos, para
subsidiar a implementação desta Lei.

TÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS

Art. 3º - São princípios essenciais deste Estatuto:
I - respeito à dignidade da pessoa humana, à igualdade, à não

discriminação e à autonomia individual;
II - acesso universal e equânime ao tratamento adequado;
III - diagnóstico precoce;
IV - estímulo à prevenção;
V - informação clara e confiável sobre a doença e o seu

tratamento;
VI - transparência das informações dos órgãos e das entidades

em seus processos, prazos e fluxos;
VII - oferecimento de tratamento sistêmico referenciado em

acordo com diretrizes preestabelecidas por órgãos públicos
competentes;

VIII - estímulo à conscientização, à educação e ao apoio familiar;
IX - ampliação da rede de atendimento de forma regionalizada

e de sua infraestrutura;
X - sustentabilidade dos tratamentos; e
XI - humanização da atenção ao paciente e à sua família.
Art. 4º - São objetivos essenciais deste Estatuto:
I - garantir e viabilizar o pleno exercício dos direitos da pessoa

com câncer;
II - promover mecanismos adequados para o diagnóstico

precoce da doença;
III - fomentar a comunicação, a publicidade e a conscientização

sobre a doença, sua prevenção e seus tratamentos;
IV - oportunizar ao paciente e aos seus familiares o acesso às

informações inerentes à doença e ao tratamento;
V - proporcionar o cumprimento da legislação vigente, visando

a reduzir as dificuldades enfrentadas pelos pacientes desde o diagnóstico
até a realização do tratamento;

VI - instituir instrumentos para viabilização da política estadual
para a prevenção e controle da doença na Rede de Atenção à Saúde no
âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS;

VII - criar e fortalecer políticas públicas de prevenção e combate
ao câncer;

VIII - promover a formação, a qualificação e a especialização
dos profissionais envolvidos nos processos de prevenção e tratamento
da doença;

IX - combater a desinformação e o preconceito;
X - autorizar a criação de fundo especial de prevenção e combate

ao câncer;
XI - garantir tratamento diferenciado, universal e integral às

crianças e aos adolescentes, priorizando a prevenção e o diagnóstico
precoce;

XII - estimular a expansão contínua, sustentável e responsável
da rede de atendimento, de acolhimento e de sua infraestrutura;

XIII - incentivar a humanização do tratamento, prestando
atenção diferenciada ao paciente e à sua família.

TÍTULO III
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Art. 5º - São direitos fundamentais do paciente com câncer:
I - obtenção de diagnóstico precoce;
II - acesso a tratamento universal, equânime, adequado e menos

nocivo;
III - obtenção de informações claras, completas, compreensíveis

e precisas sobre sua saúde, diagnósticos, exames solicitados e
tratamentos indicados;

IV - assistência social e jurídica, esta quando hipossuficiente;
V - preservação do sigilo de toda e qualquer informação relativa

à sua saúde;
VI - prioridade;
VII - acesso a prontuário médico ou hospitalar, atestados,

laudos, resultados de exames e biópsias, podendo solicitar cópia integral
deles;

VIII - recebimento de receitas com o nome genérico dos
medicamentos prescritos;

IX - recebimento gratuito dos medicamentos prescritos por
ordem médica, inclusive os de alto custo e quimioterápicos orais,
quando disponibilizados pelo Poder Público;

X - proteção do seu bem-estar pessoal, social e econômico;
XI - liberdade e autonomia para tomar as decisões relacionadas

à sua saúde e para consentir ou recusar, de forma voluntária e
esclarecida, procedimentos médicos de qualquer natureza;

XII - inclusão e participação plena e efetiva na sociedade,
proporcionando melhor qualidade de vida às pessoas em tratamento e
pós-tratamento.

§ 1º - Para efeitos de aplicação desta Lei, considera-se paciente
qualquer pessoa sujeita a tratamento ou cuidado médico relativos ao
câncer, ainda que em fase de suspeição.

§ 2º - Entende-se por direito à prioridade, previsto no inciso
VI do caput deste artigo:

I - assistência imediata, respeitada a precedência dos casos
mais graves e o oferecimento de acomodações acessíveis de acordo
com a legislação em vigor;

II - acolhimento da pessoa com câncer por sua própria família,
em detrimento de abrigo ou instituição de longa permanência, exceto
das que não possuam ou careçam de condições de manutenção da
própria sobrevivência, prevendo:

a) criação e aparelhamento de serviços multidisciplinares de
atenção domiciliar;

b) formação de cuidadores habilitados;
c) orientação familiar;
d) cuidados paliativos;
III - presença de acompanhante durante o atendimento e o

período de tratamento e de internação, devendo a instituição de saúde
proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo
integral, exceto em ambientes de Unidade de Tratamento Intensivo –
UTI;
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IV - prioridade na tramitação dos processos judiciais e

administrativos e no recebimento de créditos decorrentes de ações
judiciais contra o Estado por meio de precatórios judiciais.

§ 3º - Para os efeitos desta Lei, considera-se pessoa com câncer
aquela que tenha o regular diagnóstico, nos termos de relatório elaborado
por médico devidamente inscrito no conselho profissional,
acompanhado pelos laudos e exames diagnósticos complementares
necessários para a correta caracterização da doença.

Art. 6º - O direito à saúde da pessoa com câncer será assegurado
mediante a efetivação de políticas sociais públicas de modo a garantir
seu bem-estar físico, psíquico, emocional e social no sentido da
preservação ou recuperação de sua saúde.

Parágrafo único - A atenção à saúde da pessoa com câncer
será prestada com base nos princípios e nas diretrizes previstos na
Constituição Federal e nas demais legislações vigentes.

Art. 7º - O Sistema Único de Saúde – SUS no âmbito do
Estado do Maranhão, por meio dos seus serviços próprios, conveniados
ou contratados, deve assegurar a realização de exame mamográfico
gratuito a todas as mulheres a partir dos 40 (quarenta) anos de idade.

§ 1º - As mulheres que sofrerem mutilação total ou parcial de
mama, decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer, têm
direito à cirurgia plástica reconstrutiva.

§ 2º - Cabe ao Sistema Único de Saúde - SUS, por meio de sua
rede de unidades públicas ou conveniadas, prestar serviço de cirurgia
plástica reconstrutiva de mama prevista no § 1º deste artigo, utilizando-
se de todos os meios e técnicas necessárias.

§ 3º - Quando existirem condições técnicas, a reconstrução
será efetuada no mesmo tempo cirúrgico.

§ 4º - No caso de impossibilidade de reconstrução imediata, a
paciente será encaminhada para acompanhamento e terá garantida a
realização da cirurgia imediatamente após alcançar as condições clínicas
requeridas.

Art. 8º - Os exames para a detecção precoce do câncer de
próstata são gratuitos e de realização obrigatória, por meio das unidades
integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS, para homens acima de
40 (quarenta) anos, sempre que, a critério médico, tal procedimento
for considerado necessário.

TÍTULO IV
DOS DEVERES

Art. 9º - É dever da família, da sociedade e do Poder Público
assegurar à pessoa com câncer a plena efetivação dos direitos referentes
à vida, à saúde, à alimentação, à assistência social e jurídica, à convivência
familiar, à habilitação e à reabilitação.

Art. 10 - Nenhuma pessoa com câncer será objeto de
negligência, discriminação, tratamento desumano ou degradante, e todo
atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma
da lei.

Parágrafo único - Considera-se discriminação qualquer
distinção, restrição ou exclusão em razão da doença, mediante ação ou
omissão, que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou
anular o reconhecimento dos direitos assegurados nesta Lei.

Art. 11 - Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade
competente qualquer forma de ameaça ou violação a esta Lei que tenha
testemunhado ou de que tenha conhecimento.

Art. 12 - O Poder Público, por meio dos gestores de saúde,
criará mecanismos de acesso e inclusão da pessoa com câncer de acordo
com as leis vigentes no Estado.

Art. 13 - É dever do Estado desenvolver políticas públicas de
saúde específicas voltadas à pessoa com câncer, que incluam, dentre
outras medidas:

I - promoção de ações e campanhas preventivas da doença;
II - garantia do acesso universal, igualitário e gratuito aos

serviços de saúde públicos;
III - estabelecimento de normas técnicas e padrões de conduta

a serem observados pelos serviços públicos e privados de saúde no
atendimento da pessoa com câncer;

IV - criação de uma rede de serviços de saúde regionalizada e
hierarquizada em níveis de complexidade crescente, voltada ao
atendimento da pessoa com câncer, incluindo serviços especializados
no tratamento, na habilitação e na reabilitação;

V - disseminação de práticas e estratégias de atendimento e de
reabilitação baseadas na comunidade, a partir da atuação privilegiada
dos agentes comunitários de saúde e das equipes de saúde da família;

VI - fomento à realização de estudos clínicos, com periodicidade
e abrangência adequadas, de modo a produzir informações sobre a
ocorrência da doença;

VII - estímulo ao desenvolvimento científico e tecnológico que
promova avanços na prevenção, no tratamento e no atendimento das
pessoas com câncer;

VIII - promoção de processos contínuos de capacitação dos
profissionais que atuam no sistema público de saúde, em todas as
áreas, para o atendimento da pessoa com câncer;

IX - capacitação e orientação de cuidadores familiares e grupos
de autoajuda de pessoas com câncer;

X - fornecimento de medicamentos comprovadamente eficazes,
órteses, próteses e demais recursos necessários ao tratamento, à
habilitação e à reabilitação da pessoa com câncer previstos na tabela do
Sistema Único de Saúde - SUS;

XI - cuidados paliativos;
XII - promoção de campanhas de conscientização a respeito de

direitos e benefícios previdenciários, tributários, trabalhistas e
processuais e de tratamentos de saúde da pessoa com câncer.

Art. 14 - O direito à assistência social, previsto no inciso IV
do caput do art. 5º desta Lei, será prestado de forma articulada e com
base nos princípios e nas diretrizes previstos na Lei Orgânica da
Assistência Social - LOAS, de forma harmonizada com as demais
políticas sociais, observadas as demais normas pertinentes.

§ 1º - O Poder Público deverá garantir o acesso da pessoa com
câncer ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao Poder Judiciário
em todas suas instâncias.

§ 2º - O Poder Público estimulará, por meio de assistência
jurídica, o conhecimento e acesso aos incentivos fiscais e subsídios
devidos às pessoas com câncer.

Art. 15 - O acolhimento da pessoa com câncer em situação de
risco social, por adulto ou núcleo familiar, caracteriza a dependência
econômica para os efeitos legais.

TÍTULO V
DO ATENDIMENTO ESPECIAL ÀS CRIANÇAS E AOS

ADOLESCENTES

Art. 16 - O atendimento prestado às crianças e aos adolescentes
com câncer, ou em suspeição, deverá ser especial em todas suas fases,
devendo ser garantido tratamento universal e integral, priorizando a
prevenção e o diagnóstico precoce.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17 - É obrigatório o atendimento integral à saúde da pessoa
com câncer por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS.

§ 1º - Para efeitos desta Lei, entende-se por atendimento integral
aquele realizado nos diversos níveis de complexidade e hierarquia, bem
como nas diversas especialidades médicas, de acordo com as
necessidades de saúde das pessoas com câncer, incluindo assistência
médica e de fármacos, psicológica, odontológica e atendimentos
especializados, inclusive atendimento e internação domiciliares.

§ 2º - O atendimento integral deverá garantir, ainda, tratamento
adequado da dor, atendimento multidisciplinar e cuidados paliativos.

Art. 18 - A conscientização e o apoio às famílias das pessoas
com câncer constituem compromissos fundamentais do Estado e fazem
parte indispensáveis deste Estatuto.

Art. 19 - Os direitos e as garantias previstos nesta Lei não
excluem os já resguardados em outras normas específicas.



TERÇA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2020                                                                                DIÁRIO DA ASSEMBLEIA16
Art. 20 - Na interpretação desta Lei, levar-se-á em conta o

princípio da dignidade da pessoa humana, os fins sociais a que ela se
destina e as exigências do bem comum.

Art. 21 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de

fevereiro de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA
O Projeto de Lei Ordinária ora apresentado institui um Estatuto

da Pessoa com Câncer, para viger no âmbito do Estado do Maranhão,
trazendo em seu escopo princípios, objetivos, direitos fundamentais,
deveres tanto direcionados às pessoas acometidas pelo câncer, seus
familiares e o Poder Público. Um estatuto significa um conjunto de leis
que regem uma estrutura, funcionando como um regulamento, um grupo
de leis ou regras a serem seguidas dentro de uma coletividade específica
ou direcionados à um grupo ou situações específicas.

Nesse sentido, lembram-se que muitos esforços têm sido
empreendidos para que o tratamento do câncer no Estado do Maranhão
seja realizado com maios eficiência e amplitude, ultrapassando as
barreiras das limitações orçamentárias que vêm sendo gradativamente
superadas, essa proposição reúne diretrizes para que o atendimento
seja prestado de maneira humanizada, garantindo que pessoas em
situação de extrema vulnerabilidade possam exercer seu direito a um
serviço de saúde público, gratuito e de qualidade, especialmente em
virtude do progressivo aumento dos casos de câncer no Maranhão,
onde dados de 2018 apontavam a ocorrência de 7.660 novos casos de
câncer por ano e cerca de 3.570 desses casos são atendidos pelo Hospital
Aldenora Bello, que chega a realizar cerca de 220.659 atendimentos
ambulatoriais, entre consultas, exames diagnósticos e procedimentos
diversos.

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 às pessoas acometidas com o câncer e a promoção de tão
importantes direitos fundamentais. Por isso, solicita-se que esta Casa
Legislativa atue pela aprovação deste Projeto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de
fevereiro de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 027 / 2020

Dispõe sobre a escolha do dia de vencimento da
fatura de energia elétrica por parte do consumidor
no Estado do Maranhão.

Art. 1º. Ao consumidor de energia elétrica, no Estado do
Maranhão, fica facultada a escolha do dia de vencimento da fatura.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta lei ficarão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de

fevereiro de 2020. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA
O presente projeto de lei tem por objetivo conceder, no Estado

do Maranhão, a faculdade de escolha do dia de vencimento da fatura do
fornecimento de energia elétrica ao consumidor. Ainda que sejam
oferecidas opções de dias de vencimento, o consumidor não será obrigado
a acatar, visto que por diversas vezes as datas propostas não se encaixam
em sua realidade financeira, gerando inadimplemento e
consequentemente juros e multas que poderiam ser evitados.

Destaca-se, ainda, que o projeto não fere o inciso IV do artigo
22, da Constituições Federal, pois, como entendimento do STF no

Julgamento da ADI 5961/PR em caso análogo, trata-se de disposição
sobre Direito do Consumidor, matéria de competência concorrente
entre União, Estado e Distrito Federal.

Esta é a proposta que submeto à apreciação dos Nobres pares,
para a qual solicito apoio e aprovação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de
fevereiro de 2020. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI N° 028 / 2020

Determina que os produtos apreendidos pelas
autoridades competentes sejam destinados às
instituições filantrópicas, aos programas e projetos
sociais de amparo à criança, adolescente, idoso e
à mulher desenvolvidos pelo Estado, e dá outras
providências.

Art. 1º- Os produtos apreendidos pelas autoridades
competentes serão destinados às instituições filantrópicas, aos
programas e projetos sociais de amparo à criança, adolescente, idoso e
à mulher desenvolvidos pelo Estado, quando findos os prazos para a
interposição de recursos.

Parágrafo único - Tratando-se os bens apreendidos de
alimentos, medicamentos e demais produtos perecíveis, os mesmos
serão imediatamente doados, independentemente do esgotamento dos
prazos recursais, após a devida inspeção do órgão competente.

Art. 2º- Os artigos de vestuário, cama, mesa, banho e calçados
apreendidos pela autoridade competente por irregularidades insanáveis
não poderão ser incinerados, devendo, após observados os
procedimentos legais cabíveis, serem encaminhados ao Estado para
serem doados às entidades filantrópicas, aos programas e projetos
sociais destinados à criança, adolescente, idoso e à mulher.

Art. 3º- As mercadorias de vestuário, cama, mesa, banho e
calçados de que trata o art. 2º desta Lei, apreendidas como falsificação
de marcas registradas, deverão ser destinadas para abrigos de idosos,
orfanatos, instituições para menores infratores, hospitais filantrópicos
e assemelhados, devidamente cadastrados junto ao Estado.

§ 1º- Os produtos doados na forma prevista no caput deste
artigo serão descaracterizados, com a retirada de toda e qualquer marca
e logomarca existentes.

§ 2º- Poderão ser firmadas parcerias com a Secretaria de Estado
de Segurança Pública, bem como com instituições e empresas privadas,
para a descaracterização das marcas falsificadas estampadas nos
produtos.

Art. 4º- Esta Lei será regulamentada de acordo com a
Constituição Estadual.

Art. 5º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO

PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 010 DE FEVEREIRO DE
2020. - Ciro Neto - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 029 / 2020

Dispõe sobre a proibição da circulação de veículos
de tração animal em vias urbanas do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º - Para efeitos desta lei, consideram-se animais aqueles
pertencentes às espécies equina, muar, asinina, caprina, ovina e bovina.

Art. 2º - Fica proibida a circulação de veículos de tração animal
– VTA, em vias públicas urbanas no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 3º - É vedada a permanência desses animais soltos, peados,
atados por cordas, ou por quaisquer outros meios de contenção que
configurem maus tratos, em vias públicas urbanas do Estado do
Maranhão.
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Art. 4º O VTA que contrarie o disposto no art. 2º desta Lei

deve ser removido para depósito determinado pelo Departamento de
Trânsito do Maranhão - DETRAN/MA.

§ 1º Para proceder à remoção do veículo, pode o agente de
trânsito requerer força policial.

§ 2º O agente de trânsito deve lavrar termo de remoção numerado,
em duas vias, do qual deve constar:

I - Local, data e hora da remoção do veículo;
II - Descrição sucinta das características do veículo,

especificando elementos necessários à sua identificação;
III - Identificação do proprietário do veículo, caso seja possível,

ou de seu condutor;
IV - Discriminação de eventual carga;
V - Identificação do agente de trânsito que lavrou o termo de

remoção;
VI - Número do termo de recolhimento do animal.
§ 3º A primeira via do termo de remoção deve ser encaminhada

ao depósito de destino do VTA e a segunda via deve ser entregue ao
condutor do VTA.

Art. 5º- O animal encontrado nas situações vedadas pelos arts.
2º e 3º desta Lei deve ser retido pelo agente de trânsito, que deve
acionar a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Pesca -
SAGRIMA e requisitar força policial, se necessário.

Art. 6º Os animais recolhidos devem ser encaminhados para o
local indicado pela SAGRIMA ou, em caso de emergência, a local onde
se lhes possa prover atendimento veterinário imediato e devem ser
submetidos aos seguintes procedimentos:

I - Exame clínico realizado por médico-veterinário para avaliação
das condições físicas gerais dos animais;

II - Coleta de material para exames necessários;
III - Manutenção em local isolado, até que exames e avaliação

clínica afastem a hipótese de moléstias infectocontagiosas ou zoonoses;
IV - Manutenção em condições que lhes proporcionem

comodidade, abrigo das intempéries, alimentação e manejo adequado;
§ 1º Os agentes públicos responsáveis pela apreensão e pelos

cuidados com os animais apreendidos devem observar estritamente as
normas vigentes de proteção aos animais, respondendo administrativa,
civil e penalmente por maus-tratos que cometam no exercício de suas
atribuições.

Art. 7º. Os animais recolhidos têm as seguintes destinações:
I - Resgate pelo proprietário;
II - Doação prioritária para associações civis, sem fins

lucrativos, que tenham por finalidade estatutária a proteção aos animais;
III - Encaminhamento a fiel depositário;
IV - Doação para pessoa física ou jurídica;
V - Guarda pela SAGRIMA para uso em serviço;
Parágrafo único. Na impossibilidade de destinação dos animais

conforme as hipóteses previstas no caput, I a VI fica o Governo do
Estado do Maranhão responsável pela guarda do animal, que deve ser
alocado em santuário a ser criado para esse fim.

Art. 8º. Do termo de doação ou depósito, deve constar que o
donatário ou o fiel depositário recebe o animal mediante as seguintes
obrigações:

I - Ministrar-lhe os cuidados necessários;
II - Não exibi-lo em rodeios e similares;
III - não o utilizar como meio de tração em meio urbano;
IV - Não transferi-lo a terceiros;
V - Não destiná-lo a particulares ou a instituições que possam

submetê-lo a procedimentos de ensino, teste ou pesquisa;
VI - Não o destiná-lo a consumo;
VII - comunicar os casos de morte do animal, do fiel depositário

ou do donatário.
§ 1º No caso de animais com problemas físicos ou de saúde,

devem ser respeitados os limites e as orientações constantes do termo
de doação ou depósito.

§ 2º Deve o donatário ou o depositário apresentar comprovante
de propriedade, locação ou arrendamento do local para o qual o animal
seja destinado.

Art. 9 º. O Governo do Estado do Maranhão deve desenvolver
políticas públicas para formação e qualificação de trabalhadores que
desejem migrar do uso de VTAs para a coleta seletiva de lixo com
outros meios de transporte ou para outras atividades.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor 120 dias após sua publicação
e lhe deve ser dada ampla publicidade, revogadas as disposições em
contrário.

Art. 11. Esta Lei deve ser regulamentada em 90 dias.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO

PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 010 DE FEVEREIRO DE
2020 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
 A defesa dos animais contra atos cruéis é um preceito

constitucional estabelecido pelo artigo 225 que incube   ao poder público
a proteção da fauna e da flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que
coloque em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies
ou submetam os animais a crueldade.”.

Do mesmo modo, a lei federal 9.605/98, Lei de Crimes
Ambientais, é claro ao definir a conduta de “praticar abuso, maus-
tratos, ferir, mutilar, animais domésticos, silvestres ou exóticos” como
crime.  Diante disso, é claro o sofrimento dos equídeos usados em
tração nas áreas urbanas do Estado.  É inegável a importância das
atividades econômicas realizadas pelos condutores de veículos de tração
animal (VTA), porém, tais pessoas não podem depender sua vida da
exploração e maus-tratos de milhares de animais, dessa forma, é
necessário o estímulo às cooperativas com meios de transportes
sustentáveis em todo Estado.

Não são raros os casos de entidades que resgatam esses animais
em situações de maus-tratos e abandono quando são considerados
inservíveis para o serviço. São animais desnutridos, prenhes,
desidratados, submetidos a tração de cargas maiores do que conseguem
suportar. Além disso, é comum observar nas cidades maranhenses
diversos acidentes ocasionados com este tipo de veículo e/ou animais
mortos na beira das estradas.

No que se refere à constitucionalidade do projeto, a
Constituição Federal prevê que cabe ao Poder Legislativo legislar a
respeito dos temas de interesse da coletividade. Na presente proposição,
há claro interesse coletivo, uma vez que se trata de direito ambiental e
proteção dos animais. Desse modo, a Constituição estabelece a
competência legislativa concorrente para legislar sobre a matéria,
prevista no artigo 24 e incisos.

Ante o exposto, cumpre ressaltar que o presente projeto de lei
é fruto de intensas reivindicações de entidades de proteção e de
protetores animais e segue a nova tendência nacional de que os animais
não são mais considerados “coisas”. Desse modo, conclamo os nobres
pares para aprovação deste projeto e sua transformação em lei.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 010 DE FEVEREIRO DE
2020 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 030 / 2020

Institui o Dia Estadual de Conscientização e
Enfrentamento à Fibromialgia.

Art. 1º É instituído o Dia Estadual de Conscientização e
Enfrentamento à Fibromialgia, a ser celebrado, anualmente, no dia 12
de maio.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 05 de fevereiro de 2020. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A fibromialgia, de acordo com a definição da Sociedade Brasileira

de Reumatologia, é uma síndrome dolorosa crônica, não inflamatória,
cujas causas ainda não estão esclarecidas, sendo caracterizada por dores
musculoesqueléticas difusas, em pontos anatomicamente determinados.
Frequentemente, associam-se às dores quadros sintomáticos de fadiga,
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rigidez muscular, distúrbios do sono, distúrbios cognitivos e transtornos
de ansiedade e depressão, entre outros. O desconhecimento em relação
à fibromialgia não afeta apenas o leigo, mas também o profissional de
saúde. Em seus lares, no trabalho ou nos hospitais, clínicas e postos de
saúde, os portadores dessa síndrome têm seus males, muitas vezes,
atribuídos a problemas psíquicos, quando não a simples fantasias.

Por sua vez, esse não reconhecimento pleno da doença,
inclusive para obtenção de licença médica, pode afetar, verdadeiramente,
o equilíbrio psicológico dos fibromiálgicos, que já têm que lidar com
uma síndrome incurável, que prejudica consideravelmente sua qualidade
de vida e seu desempenho profissional. É fato que a fibromialgia vem
sendo estudada há menos de dois séculos e pouco foi comprovado,
ainda, a respeito de suas causas. Anormalidades na recepção dos
neurotransmissores, como a dopamina e a serotonina, são frequentes
em pacientes com fibromialgia, mas não se sabe se elas causariam a
síndrome ou constituiriam, tão somente, consequências da mesma ou
de suas comorbidades.

De qualquer modo, é bem provável que a fibromialgia esteja
relacionada a um problema na percepção dos sinais dolorosos –
neurológico, portanto –, que pode ser agravado por situações de estresse
ou sofrimento psíquico e por condições ambientais. Ademais, o
diagnóstico da fibromialgia não é simples, sendo necessária a realização
de diversos testes e exames para excluir a possibilidade de os sintomas
estarem relacionados a outras enfermidades. O tratamento, por sua
vez, não conta com medicamentos específicos, devendo ser conjugado
o uso de analgésicos e de outras substâncias que atuam sobre os sintomas
com a prática da fisioterapia e da psicoterapia, além da possibilidade
do emprego de diversas outras técnicas terapêuticas complementares.
Uma questão das mais relevantes é a necessidade de padronizar, no
Sistema Único de Saúde (SUS), os procedimentos de diagnóstico e de
tratamento multiprofissional, que não desconsiderem, tampouco, a
especificidade de cada paciente, garantindo que eles sejam adotados
nas diversas unidades do SUS.

Ante o exposto, convoco os nobres pares desta casa legislativa
para aprovação deste presente projeto que cria o Dia Nacional de
Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 006/2020

EMENTA: Concede Medalha do Mérito Legislativo
Manuel Beckman ao Senhor Dimas Salustiano da
Silva.

Art. 1 ° - Fica concedido a Medalha do Mérito Legislativo
“Manoel Bequimão” ao doutor DIMAS SALUSTIANO DA SILVA,
natural de São Luis-MA.

Art. 2° - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 06 de fevereiro
de 2020. Deputado ZÉ INÁCIO – Deputado Estdual-PT

JUSTIFICATIVA
Dimas Salustiano da Silva nasceu em São Luis/MA, em 11 de

agosto de 1964. Formou-se em Direito pela Universidade Federal do
Maranhão (1990), fez mestrado em Direito pela Universidade Federal
do Paraná (1996) e doutorado pela Pontífica Universidade Católica de
São Paulo (2000).

Atualmente Dimas Salustiano é professor adjunto da
Universidade Federal do Maranhão, advogado, fundador da Faculdade
São Luis, Fundador da UNISULMA (Imperatriz), Membro da
Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal
da OAB e sócio do escritório “Garcia e Silva - Advogados”. Tem
experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Constitucional,
Direito Administrativo, Direito Ambiental e Direito Urbanístico,
atuando principalmente nos seguintes temas: constituição, direito
étnico, diferença étnica, direitos metaindividuais e acesso à justiça,

hermenêutica jurídica e história do direito.
Foi agraciado com as medalhas: Mérito Legislativo da Câmara

Municipal de Imperatriz e Simão Estácio da Silveira da Câmara
Municipal de São Luis.

O professor Dimas Salustiano, é um renomado profissional,
onde já ocupou vários cargos em instituições superiores privadas e na
Universidade Federal do Maranhão. Daí a homenagem que o Poder
Legislativo prestará ao ilustre professor do nosso Estado, concedendo-
lhe a Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman.

MOÇÃO Nº 002 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao Capitão de Mar e Guerra MARCIO RAMALHO
DUTRA E MELLO, pelo o exercício das suas atividades frente a
Capitania Dos Portos Do Estado Maranhão.

O Capitão de Mar e Guerra MARCIO RAMALHO DUTRA
E MELLO, da Capitania Dos Portos Do Estado Maranhão, exerceu
com grandiosidade a Capitania Dos Portos Do Estado Maranhão, tendo
sido realizado diversos trabalho de grande importância para o Estado

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao
Capitão de Mar e Guerra MARCIO RAMALHO DUTRA E MELLO,
que exerceu a Capitania Dos Portos Do Estado Maranhão, com
grandiosidade na sociedade maranhense.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de fevereiro de 2020.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 003 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração pelo Desembargador Dr. JOSÉ BERNARDO
SILVA, parabenizando por assumir o cargo de Vice-Presidente do
Tribunal de Justiça do Maranhão para o biênio 2020-2022.

Cumpre mencionar que o Dr. JOSÉ BERNARDO SILVA, foi
eleito como vice-presidente para o biênio 2020-2022.

Desse modo, os desembargadores eleitos para a Mesa Diretora
têm plena consciência da nova missão que passam a assumir a partir de
abril no Poder Judiciário e trarão muito dos seus conhecimentos e
vivências para desenvolver uma gestão de excelência, levando a Justiça
às portas da sociedade, a quem devemos respeito e consideração.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao
Excelentíssimo Dr. JOSÉ BERNARDO SILVA, pelos os desafios a
serem enfrentados na Corte Estadual.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de fevereiro de 2020.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 004 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao Capitão de Mar e Guerra ALEKSON BARBOSA
DA SILVA PORTO, por assumir o comando da Capitania dos portos
do Estado Maranhão.

O Capitão de Mar e Guerra ALEKSON BARBOSA DA SILVA
PORTO, da Capitania dos portos do Estado Maranhão, que assumiu
a Capitania dos portos do Estado Maranhão, com o propósito de
contribuir para a orientação, coordenação e controle das atividades
relativas à Marinha Mercante e organizações correlatas, no que se
refere à segurança da navegação, defesa nacional, salvaguarda da vida
humana e prevenção da poluição hídrica.
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Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao

Capitão de Mar e Guerra ALEKSON BARBOSA DA SILVA PORTO,
pelo cargo de Comandante da Capitania dos portos do Estado
Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de fevereiro de 2020.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 005 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração pelo Desembargador Dr. LOURIVAL SEREJO, pela
eleição como Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão para o
biênio 2020-2022.

O desembargador Dr. Lourival Serejo, foi eleito para exercer
a Presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão, para o biênio 2020-
2022.

Desse modo, os desembargadores eleitos para a Mesa Diretora
têm plena consciência da nova missão que passam a assumir a partir de
abril no Poder Judiciário e trarão muito dos seus conhecimentos e
vivências para desenvolver uma gestão de excelência, levando a Justiça
às portas da sociedade, a quem devemos respeito e consideração.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao
Excelentíssimo Dr. Lourival Serejo, pelos os desafios a serem
enfrentados na Presidência da Corte Estadual.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de fevereiro de 2020.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 006 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração pelo Desembargador Dr. KLEBER MOREIRA DE
SOUZA, pela eleição como Ouvidor do Tribunal de Justiça do Maranhão
para o biênio 2020-2022.

Cumpre mencionar que o Dr KLEBER MOREIRA DE
SOUZA, foi eleito como Ouvidor do Tribunal de Justiça do Maranhão
para o biênio 2020-2022.

Desse modo, os desembargadores eleitos para a Mesa Diretora
têm plena consciência da nova missão que passam a assumir a partir de
abril no Poder Judiciário e trarão muito dos seus conhecimentos e
vivências para desenvolver uma gestão de excelência, levando a Justiça
às portas da sociedade, a quem devemos respeito e consideração.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao
Excelentíssimo Dr. KLEBER MOREIRA DE SOUZA, pelos os
desafios a serem enfrentados na Corte Estadual.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de fevereiro de 2020.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 007 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao Juiz de Direito da Comarca de Pedreiras Dr.
MARCO ADRIANO FONSECA, pela obtenção do Selo Prata de
baixa processual.

Cumpre mencionar que o Dr Dr. MARCO ADRIANO
FONSECA, juiz de Direito da Comarca de Pedreiras, pelo exercício
de seus serviços como juiz ao reduzir em quase 10% a taxa de
congestionamento de baixa processual, ou seja, reduziu assim o acervo
da unidade em arquivado definitivamente 1144 processos.

Desse modo, o resultado torna-se mais expressivo visto que
na Comarca de Pedreiras possui competência exclusiva de Vara de

Fazenda Pública, em virtude que os processos têm tramitação mais
demorada.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Juiz
de Direito da Comarca de Pedreiras Dr. MARCO ADRIANO
FONSECA, pela obtenção do Selo Prata de baixa processual, assim
como pelos esforços diários dentro do Poder Judiciário Maranhenses

 Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de fevereiro de 2020.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 008 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração pelo Desembargador Dr. PAULO VELTEN, pela
eleição como Corregedor Geral de Justiça do Maranhão, para o biênio
2020-2022.

Cumpre mencionar, que o Desembargador o Dr. PAULO
VELTEN, foi eleito para exercer a função de Corregedor Geral de
Justiça do Maranhão, para o biênio 2020-2022.

Em seu discurso o Dr. Paulo Velten, ressaltou-se “o
engrandecimento do Poder Judiciário do Maranhão. As instituições
democráticas precisam ser aperfeiçoadas a cada dia, e o nosso trabalho
será nesse sentido, para que seja entregue o melhor serviço possível ao
destinatário dos nossos serviços que é o cidadão”

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao
Excelentíssimo Desembargador o Dr. PAULO VELTEN, pela eleição
da Corte Estadual.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de fevereiro de 2020.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 009 / 20

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao Sr. Claudio Vale, Policial Militar do Batalhão
Tiradentes, pelo ato de bravura e por salvar a vida do recém-nascido,
João Pedro Ribeiro Campos.

Os policiais militares do batalhão Tiradentes estavam fazendo
o patrulhamento de rotina no bairro da Liberdade, quando foram
acionados para prestar socorro a um bebê de apenas 13 (treze) dias de
vida e a salva, por conta o mesmo estar desfalecido e cianótico devido
a engasgo por leite materno.

Cumpre mencionar que o soldado Claudio Vale que dispõe de
conhecimentos universitário em sua graduação em enfermagem, iniciou-
se os primeiros socorros realizando massagens em posição “decúbito
ventral”, havendo êxito e posteriormente entregue a mãe Gislandy
Matos e familiares

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao
Excelentíssimo Sr. Claudio Vale, Policial Militar do Batalhão
Tiradentes, é de se ressaltar a atitude louvável do policial militar em
epígrafe, o qual demonstrou total interesse em salvar a criança, de
modo que, solidificou na ação, princípio de voluntariedade, coragem e
audácia, ultrapassando os limite normais do cumprimento do dever,
haja vista que, esse tipo de ocorrência ou atividade é atribuição do
corpo de bombeiro militar. portando, é mais um exemplo de policial
militar cheio de coragem, eficiência, humanidades e amor ao próximo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de fevereiro de 2020.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 010 / 20

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
Poder, requeiro a aprovação de MOÇÃO DE REPÚDIO, manifestando
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repúdio à Empresa Equatorial Energia. O deputado estadual Fábio
Macedo vem a público manifestar seu repúdio a política de suspensão
de fornecimento de energia praticada pela empresa Equatorial
Energia, que vai de encontro à dignidade e a vida da população
maranhense.  Na última terça-feira (04), uma idosa de 92 anos, residente
do bairro Itamar Guará em Imperatriz, veio a óbito após ter a energia
de sua casa cortada por um funcionário da referida empresa.

 Com uma abordagem ríspida e desumana registrada em vídeo
divulgado nas redes sociais, o funcionário da Equatorial realiza a
suspensão do fornecimento mesmo com os apelos da família e com a
promessa da quitação da conta em até 24hrs. Momentos antes do
corte, a idosa havia chegado do hospital, onde recebeu atendimento
respiratório. Os médicos recomendaram a ela repouso e nebulizações
frequentes, o que não foi possível devido à falta de energia.

“Lamentável o episódio em que uma idosa de 92 anos, com um
estado de saúde fragilizado, veio a óbito após o corte de energia em sua
casa. É absurdo, cruel e desumano, naquele momento a energia elétrica
era fundamental para manutenção da vida daquela senhora.  Como
parlamentar e ser humano repudio veementemente a atitude do
funcionário da Equatorial Energia, o que reflete a política apenas de
obtenção de lucros aplicada pela empresa. Não vamos permitir que
tais ações coloquem em risco a vida da nossa população. Infelizmente
nada vai trazer a vida da senhora de volta, mas vamos lutar para que
isso não aconteça com outros maranhenses. É preciso qualificar e
humanizar o atendimento ao público.

PLENARIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís
– MA, 05 de fevereiro de 2020. - FÁBIO MACEDO - Deputado
Estadual - PDT

REQUERIMENTO Nº 030 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Augusta
Casa, requeiro que, depois de ouvido o plenário, seja convocada por
Vossa Excelência Sessão Solene, no mês de fevereiro de 2020, dedicada
às comemorações dos 10 anos do Colégio Militar Tiradentes de
Bacabal. Sugiro como data para realização da sessão o dia 20 de fevereiro
de 2020.

O Colégio Militar Tiradentes tem se destacado como referência
de educação pública na cidade de Bacabal e em toda a região do Médio
Mearim.

Plenário Nagib Haickel do Palácio “Manoel Beckman”. - São
Luís, 06 de fevereiro de 2020. - ROBERTO COSTA - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.02.2020
EM: 10.02.2020

REQUERIMENTO Nº 031 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação ao Sr. Ronaldo Viana,
parabenizando por assumir o cargo de Vice-presidência de
Administração do Conselho Regional de Contabilidade - CRC/MA.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 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. 11.02.2020
EM: 10.02.2020

REQUERIMENTO Nº 032 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação a Srª. Raquel Sousa
Pinheiro, parabenizando por assumir o cargo de Vice-presidência de
Desenvolvimento Profissional do Conselho Regional de Contabilidade
- CRC/MA.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 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. 11.02.2020
EM: 10.02.2020

REQUERIMENTO Nº 033 / 20

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação ao Sr. Sérgio Murilo Cruz
de Oliveira, parabenizando por assumir o cargo de Presidente do
Conselho Regional de Contabilidade - CRC/MA.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 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. 11.02.2020
EM: 10.02.2020

REQUERIMENTO Nº 034 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação ao Sr. João Conrado Amorim
Carvalho, parabenizando por assumir o cargo de Vice-presidência de
Técnica do Conselho Regional de Contabilidade - CRC/MA.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 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. 11.02.2020
EM: 10.02.2020

REQUERIMENTO Nº 035 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação a Srª. Engracia Francisca
Muniz Marques Serra, parabenizando por assumir o cargo de Vice-
presidência de Controle Interno do Conselho Regional de Contabilidade
- CRC/MA.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 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. 11.02.2020
EM: 10.02.2020
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REQUERIMENTO Nº 036 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação ao Sr. Helcimar Belém,
parabenizando por assumir o cargo de Vice-presidência de
Desenvolvimento Operacional do Conselho Regional de Contabilidade
- CRC/MA.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 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. 11.02.2020
EM: 10.02.2020

REQUERIMENTO Nº 037 / 2020

Senhor Deputado,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação ao Sr. Filipe Arnon Marques
Tavares, parabenizando por assumir o cargo de Vice-presidência de
Fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade - CRC/MA.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 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. 11.02.2020
EM: 10.02.2020

REQUERIMENTO N° 038 / 2020

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento da
Srª RITA MARIA DO AMPARO BACELAR PALHANO, externando
o mais profundo sentimento de Pesar pelo seu falecimento, ocorrido
no dia 04 de janeiro do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 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. 11.02.2020
EM: 10.02.2020

REQUERIMENTO N.º 039/2020

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, que sejam
registrados nos anais da Casa, mensagem de pesar pelo falecimento do
Senhor NAGIB JORGE NETO, ocorrido no dia 02 deste mês, na
cidade de Recife/PE.

Nagib Jorge Neto nasceu em 1937 no Povoado Olho d’ Água,
à época pertencente ao Município de Pedreiras, e atualmente
pertencente ao Município de Santo Antônio dos Lopes.

Primeiro filho do comerciante libanês Paulo Jorge Sabá,
originário da cidade de Kaytouli, e Bernardina de Sousa Morais, cujo
casal teve 11 (onze) filhos. Deixa a esposa Eunice Sobral.

Logo jovem o pai o levou para iniciar os estudos em Pedreiras
e depois para São Luís, onde começou a vida profissional como

repórter, na Rádio Timbira, em 1958. E atuava na área desde 1956, ano
em que - juntamente com Brandão Monteiro, jornalista, advogado, ex-
deputado federal e secretário de Estado no Rio - redigia, editava e
vendia o jornal “Tribuna Estudantil” .

Em 1959 entra no “Jornal do Dia”, colabora com o “Jornal
Pequeno”, o “Tribuna Estudantil”, órgão da União Maranhense dos
Estudantes Secundários, que presidiu entre 1958 e 1959. Entre 1961 e
1963 assume a Secretaria de Redação do “Jornal do Povo”, de
propriedade do jornalista Neiva Moreira e dirigido pelo poeta Bandeira
Tribuzzi.

Nessa fase foi presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade
de Direito de São Luís e Secretário Geral da UME, entidade universitária.

Nagib Jorge Neto foi preso e perseguido pelo golpe civil/militar
de 1964, havendo sido exonerado do serviço público estadual, em
razão de suas convicções político-ideológicas.

Devido a perseguição teve que se fugir do Maranhão. No ano
de 2008, o Governador Jackson Lago decidir reintegrar Nagib Jorge
Neto ao serviço público estadual.

No Golpe de 64, com o “Jornal do Povo” fechado, deixa São
Luís e passa a integrar, com ajuda do poeta Lago Burnett, a equipe do
“Jornal do Brasil”, na sucursal do Recife. Então decide ficar na capital
pernambucana e passa a atuar no Jornal do Brasil como repórter, chefe
de Redação e sub-chefe da Sucursal Nordeste. Nessa época, também
colabora com as revistas “Realidade”, “Veja”, “Jornal da Tarde”, “Jornal
do Commercio” e “Jornal da Semana”, do qual foi editor chefe.

Em 1968, com o texto “O Progresso Do Nordeste e A Difícil
Vez De José”, publicado no Jornal do Brasil e no “Jornal do
Commercio”, ganha o Prêmio Esso Nacional de Informação Econômica.

Como escritor, publicou os livros “Longe do País dos Sonhos”
(reportagens, histórias, 1981); “Que Zorra, Camarada!” (textos
políticos, 1991) e participou da elaboração do livro “Onde Está Meu
Filho?” (1982), fazendo o texto final do trabalho que enfoca o
desaparecimento de Fernando Santa Cruz e Eduardo Collier. Ainda
nessa área publicou “Elogio da Resistência” (CEPE, 2001), na coleção
“Perfil Parlamentar, Século XX”, da Assembleia Legislativa de
Pernambuco. O trabalho evoca as ideias e lutas do advogado, escritor,
político e militante comunista Paulo Cavalcanti.

Na área de ficção publicou “O Presidente de Esporas”, “As
Três Princesas Perderam o Encanto na Boca da Noite”, e “O Cordeiro
Zomba do Lobo”, todos de contos.

Em 2002 publica “A Fantasia da Redenção”, romance, e em
2003 o trabalho “A Literatura em Pernambuco”, na coleção “Ícones
Pernambucanos”, da Assembleia Legislativa, revista e ampliada entre
2007/2009.

Quero externar nossos sentimentos, e nossa solidariedade à
sua esposa Eunice Sobral, aos irmãos Nabi Sabá, Francisca Sabá, Sara
Sabá e Saide Sabá, aos amigos, e demais familiares em razão do
falecimento desta grande pessoa humana que muito orgulhou ao
Maranhão. Transmita-se o teor deste Requerimento à família enlutada.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 05 de Fevereiro de 2020. Deputado ZÉ INÁCIO – Deputado
Estadual-PT

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.02.2020
EM: 10.02.2020

REQUERIMENTO Nº 040 / 2020

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Art. 155 do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, à Comissão de Obras e Serviços Públicos e a Comissão
de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias da Assembleia do
Maranhão que seja realizada audiência pública, em data, horário e local
a serem definidos nas cidades de São Luís (Assembleia Legislativa) e
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Pinheiro. A audiência irá discutir sobre a atual situação do serviço de
transporte ferry-boat ofertado à população.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 10 de fevereiro de
2020. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE À
DIRETORIA LEGISLATIVA PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 10/02/2020

INDICAÇÃO Nº 021 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Senhor Prefeito do município de São Luís, Edivaldo
Holanda Junior, para que solicite junto ao Secretário Municipal de
Saúde, Lula Fylho, a construção de uma unidade básica de saúde (posto
de saúde) no Bairro VILA RIOD na Capital.

Apresento o presente expediente indicatório com a finalidade
de atender essa reivindicação antiga e resguardar o direito básico dos
moradores daquela localidade, que sofrem diariamente com a falta de
local apropriado para tratamento de problemas de saúde. Em virtude
da precariedade da atenção básica aos cidadãos, anseio a aprovação do
pleito e a especial atenção de vossa excelência.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 20 de janeiro de 2020. – ADRIANO –
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 022 / 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 Luís, Senhor Edivaldo Holanda, ao Secretário de Obras
e Serviços Públicos de São Luís, Senhor Antonio Araújo e ao Secretário
de Educação, Moacir Feitosa, solicitando construção de uma escola na
Vila Geniparana.

Tal solicitação se fundamenta na necessidade iminente de
garantia aos direitos básicos de atenção a educação de qualidade às
nossas crianças. A comunidade dessa localidade sofre com a falta de
recursos adequados para a manutenção da educação de suas crianças,
principalmente aquelas na idade entre 0 e 12 anos, ou seja, educação
básica, o que justifica o envio desta propositura ao executivo municipal.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 20 de janeiro de 2020. - ADRIANO –
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 023 / 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 Pinheiro, Senhor Luciano Genésio, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva e ao Secretário de
Infraestrutura de Pinheiro, Senhor João Batista, solicitando serviços
de saneamento básico e infraestrutura, tais como instalação da rede de
água e esgoto, pavimentação e asfaltamento das ruas do bairro SANTA
VITÓRIA em Pinheiro.

As ruas daquela localidade 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

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

INDICAÇÃO Nº 024 / 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 Grajaú, Senhor Mercial Lima, solicitando a aquisição de
novos equipamentos para a Guarda Municipal.

Atualmente na cidade de Grajaú são 56 bravos guerreiros que
diariamente arriscam suas vidas para proteger os cidadãos, e para
diminuir os riscos inerentes à profissão esses nobres combatentes
precisam de novos equipamentos, os mais necessários agora são: Placas
Balísticas e Dispositivos elétricos Incapacitantes do tipo SPARK.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 20 de janeiro de 2020. - ADRIANO –
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 025 / 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
revitalização da iluminação pública no bairro COROADO na Capital.

Os moradores daquele bairro denunciam que atrás da Av. Dr.
Carlos Macieira as obras de iluminação pública encontram-se atualmente
paradas, o que enseja o aparecimento da insegurança pública, com
assaltos frequentes e o uso abusivo de drogas. Tal solicitação se
fundamenta na necessidade iminente de garantia aos direitos básicos
de atenção à saúde e segurança dos cidadãos daquela localidade que há
anos tiveram suas garantias negligenciadas pelo Poder Público.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 20 de janeiro de 2020. - ADRIANO –
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 026 / 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
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da rede de água e esgoto, pavimentação e asfaltamento das ruas do
bairro SÃO FRANCISCO (PARTE BAIXA) 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

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

INDICAÇÃO Nº 027 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Senhor Prefeito do município de São Luís, Edivaldo
Holanda Junior, para que solicite junto ao Secretário Municipal de
Saúde, Lula Fylho, a continuidade da reforma da maternidade da Cidade
Operária na Capital.

Apresento o presente expediente indicatório com a finalidade
de atender essa reivindicação dos moradores, que acreditaram nas
promessas de campanha e agora esperam ansiosamente a continuidade
da reforma que encontra-se parada a muito tempo. Em virtude da
precariedade da atenção básica aos cidadãos, anseio a aprovação do
pleito e a especial atenção de vossa excelência.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 20 de janeiro de 2020. - ADRIANO –
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 028 / 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, ao
Secretário de Saúde, Carlos Eduardo de Oliveira Lula e a Presidente da
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH, IANIK
LEAL, solicitando A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE
REABILITAÇÃO  DISPONDO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA NO
MUNICIPIO DE SÃO LUIS.

Esta é uma antiga reivindicação da classe dos fisioterapeutas
que denunciam que em nosso Estado há uma carência no Setor de
Reabilitação. A oferta é muito escassa nos serviços de Fisioterapia,
Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia. Existe o atendimento dentro
dos hospitais, mas há pouca disponibilidade e muita burocracia para
atendimento ambulatorial, o que justifica a presente proposição.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 20 de JANEIRO de 2020. - ADRIANO –
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 029 / 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 RIO DOS CACHORROS 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

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

INDICAÇÃO Nº 030 / 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 ILHA DOS PRETOS 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

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

INDICAÇÃO Nº 031 / 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 Turilândia, Alberto Magno, ao Secretário Estadual de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto Silva e ao Secretário de Infraestrutura de
Turilândia, Senhor Jose Goes, solicitando construção de uma quadra
poliesportiva no município de Turilândia.

Tal solicitação se fundamenta na necessidade iminente de
garantia aos direitos básicos de atenção à 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



TERÇA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2020                                                                                DIÁRIO DA ASSEMBLEIA24
distanciá-los definitivamente das drogas e outros vícios. 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, 20 de janeiro de 2020. - ADRIANO –
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 032 / 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
Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva, e
ao prefeito de Governador Edison Lobão, Geraldo Braga,  solicitando
serviços de saneamento básico e infraestrutura, tais como instalação
da rede de água e esgoto, pavimentação e asfaltamento PARA O
POVOADO RIBEIRÃOZINHO DO MUNICIPIO DE GOV.
EDISON LOBÃO

As ruas daquela localidade sofrem com a falta de um tratamento
adequado, não há hospitais apenas postos de saúde, o povo vem
sofrendo com o descaso, principalmente neste povoado. 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

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

INDICAÇÃO Nº 033 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Flavio
Dino de Castro e Costa, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário da
Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social – SEDES, Rubens Junior,
e demais secretarias responsáveis, a adoção de medidas legais e
administrativas necessárias, no sentido de viabilizar a Implantação de
um sistema simplificado de abastecimento de água (poço artesiano) no
município de Peri-Mirim.

Apresento o presente expediente indicatório com a finalidade
de atender a demanda de mais de 17 famílias que diretamente sofrem
com a falta de abastecimento de água no local, o que acarreta problemas
tanto na esfera social quanto da saúde pública, direitos básicos de todo
cidadão. Desta forma, a implantação de um poço artesiano é de
considerável importância para aquela localidade, o que virá a contribuir
para uma relevante melhora das condições de vida dos seus habitantes.
Anseio a aprovação do pleito e especial atenção dos órgãos competentes.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 20 de janeiro de 2020. - ADRIANO –
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 034 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Senhor Prefeito do município de São Luís, Edivaldo
Holanda Junior, para que solicite junto ao Secretário Municipal de
Saúde, Lula Fylho, a aquisição de equipamentos adequados para a
unidade mista do Coroadinho na Capital.

A unidade não tem equipamentos para um atendimento de
urgência e emergência, principalmente para pacientes cardíacos, por
isso apresento o presente expediente indicatório com a finalidade de
atender essa reivindicação antiga e resguardar o direito básico dos
moradores daquela localidade, que sofrem diariamente com a falta de
local apropriado para tratamento de problemas de saúde. Em virtude
da precariedade da atenção básica aos cidadãos, anseio a aprovação do
pleito e a especial atenção de vossa excelência.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 20 de janeiro de 2020. - ADRIANO –
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 035 / 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, a Prefeita
EM EXERCICIO de PAÇO DO LUMIAR, MARIA PAULA
AZEVEDO DESTERRO, ao Secretário Estadual de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto Silva e ao Secretário de Infraestrutura de Paço,
Senhor Ribeiro Neto, solicitando serviços de saneamento básico e
infraestrutura, tais como instalação da rede de água e esgoto,
pavimentação e asfaltamento na rua das GOIABEIRAS em Paço do
Lumiar

A rua daquela localidade, que possui creches, escolas,
HOSPITAIS e centros comerciais encontra-se totalmente intrafegável,
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

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

INDICAÇÃO Nº 036 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Flavio
Dino de Castro e Costa e ao secretário de Educação, Felipe Camarão,
a adoção de medidas legais e administrativas necessárias, no sentido de
garantir a revitalização das CASA DOS ESTUDANTES
SECUNDÁRIOS DO MARANHÃO, na Cidade de São Luís.

É um pleito dos próprios estudantes que atualmente vivem
sob péssimas condições de vida, sofrendo com a falta de segurança e
sem uma estrutura adequado para aprendizagem e estudo. É uma
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entidade filantrópica que recebe estudantes de todo o Estado e que
precisa urgentemente da atenção do Poder Público.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 20 de janeiro de 2020. - ADRIANO –
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 037 / 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 ANJO DA GUARDA 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

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

INDICAÇÃO Nº 038 / 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, a Prefeita
EM EXERCICIO de PAÇO DO LUMIAR, MARIA PAULA
AZEVEDO DESTERRO, ao Secretário Estadual de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto Silva e ao Secretário de Infraestrutura de Paço,
Senhor Ribeiro Neto, solicitando serviços de saneamento básico e
infraestrutura, tais como instalação da rede de água e esgoto,
pavimentação e asfaltamento das ruas do bairro RESIDENCIAL
ORQUÍDEAS II em Paço do Lumiar

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

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

INDICAÇÃO Nº 039 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja

encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Flavio
Dino de Castro e Costa, ao prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda, ao
Secretário das Cidades, Rubens Junior, ao secretário de Meio Ambiente,
Rafael Carvalho, e a secretária municipal de meio ambiente, Maria de
Lourdes, a adoção de medidas legais e administrativas necessárias, no
sentido de garantir a construção de uma lagoa de pesca esportiva no
Parque do Rangedor na Capital. Esta ação promoveria o contato com a
natureza, ensinando a respeitá-la, preservando o meio ambiente e
atenderia à solicitação de vários praticantes de pesca esportiva que
precisam sair de São Luís para praticar o esporte, devido a falta de
incentivo em nossa cidade.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 20 de janeiro de 2020. - ADRIANO –
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 040 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Flavio
Dino de Castro e Costa, ao prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda, ao
Secretário das Cidades, Rubens Junior, ao secretário de Meio Ambiente,
Rafael Carvalho, e a secretária municipal de meio ambiente, Maria de
Lourdes, a adoção de medidas legais e administrativas necessárias, no
sentido de garantir a construção de uma lagoa de pesca esportiva no
bairro Recanto dos Vinhais na Capital. Esta ação promoveria o contato
com a natureza, ensinando a respeitá-la, preservando o meio ambiente
e atenderia à solicitação de vários praticantes de pesca esportiva que
precisam sair de São Luís para praticar o esporte, devido a falta de
incentivo em nossa cidade.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 20 de janeiro de 2020. - ADRIANO –
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 111/2020

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, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário Estadual
da Fazenda, Senhor Marcellus Ribeiro Alves, solicitando isenção
do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação - ICMS nas faturas de energia elétrica nos imóveis
residenciais que possuam aparelhos vitais e/ou equipamentos de
sobrevida.

Em virtude da proposição dispor sobre atribuições das
Secretarias de Estado (a saber, a Secretaria de Estado da Fazenda), em
observância aos artigos 30, VII e 64, III da Constituição do Estado,
bem como ao parágrafo único, do artigo 43 do mesmo diploma
normativo, que veda o Poder Legislativo de criar leis das quais decorram
renúncias totais ou parciais de receitas, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 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.
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INDICAÇÃO Nº 155 / 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, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito do Município de
Milagres do Maranhão, o Senhor Leonardo José Caldas Lima,
solicitando, em caráter de urgência:

a) o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro 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 156 /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, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito do Município de
Pio XII, o Senhor Carlos do Biné, respectivamente, solicitando, em
caráter de urgência:

a) o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro 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 157 / 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, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito do Município de

Primeira Cruz, o Senhor Ronilson Araújo Silva, solicitando, em
caráter de urgência:

a) o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro 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 158 /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, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito do Município de
Santana do Maranhão, o Senhor João Sebastião Silva de Almeida,
solicitando, em caráter de urgência:

a) o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro 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 159/2020

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, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito do Município de
São João do Paraiso, o Senhor Roberto Regis de Albuquerque,
solicitando, em caráter de urgência:

a) o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
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ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro 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 160/2020

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, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito do Município de
São Luís Gonzaga do Maranhão, o Senhor Francisco Pedreira
Martins, solicitando, em caráter de urgência:

a) o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro 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 161/2020

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, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito do Município de
Senador Alexandre Costa, o Senhor Orlando Mauro Sousa
Arouche, solicitando, em caráter de urgência:

a) o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro 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 162/2020

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, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito do Município de
Satubinha, o Senhor Dulce Maciel Pinto da Cunha, solicitando,
em caráter de urgência:

a) o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro 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 163/2020

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, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente da
Câmara de Vereadores do Município de Arame, os Senhores Jully
Menezes e João Ribeiro, respectivamente, solicitando, em caráter de
urgência:

a) o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - 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 164/2020

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, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Junco do Maranhão
os Senhores Aldir Cunha Lopes e Nailton Abas, respectivamente,
solicitando, em caráter de urgência:

a) o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro 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 165/2020

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, sejam
encaminhados ofícios a Excelentíssima Prefeita do Município de
Jatobá, a Senhora Francisca Consuelo Lima da Silva, solicitando,
em caráter de urgência:

a) o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do
decurso do prazo para a realização do programa, que coincide com o
mandato do gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que
em 2020 o UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as
ações ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro 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 166/2020

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, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Itaipava do Grajaú, os

Senhores João Gonçalves de lima Filho e José Wilson da
Conceição, respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

a) o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro 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 167/2020

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, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito Município de
Senador Alexandre Costa, os Senhor Orlando Mauro Sousa
Arouche, solicitando, em caráter de urgência:

a) o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do
decurso do prazo para a realização do programa, que coincide com o
mandato do gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que
em 2020 o UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as
ações ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro 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 168/2020

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, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Godofredo Viana, a
Senhora Shirley Viana Mota e o Senhor Jorge Alberto,
respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

a) o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
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UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro 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 169/2020

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, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Feira Nova do
Maranhão, os Senhores Tiago Dantas e Joci Goes de Arruda,
respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

a) o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro 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 170/2020

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, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Centro do Guilherme,
os Senhores José Soares de Lima e Dilson Fernandes,
respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

a) o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro 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 171/2020

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, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Cedral, os Senhores
Jadson Passino Goncalves e Mauricio Reis, respectivamente,
solicitando, em caráter de urgência:

a) o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro 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 172/2020

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, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Apicum-Açu os
Senhores Claudio Luís Lima Cunha e José Gilson,
respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

a) o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - 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 172/2020

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, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Apicum-Açu os
Senhores Claudio Luís Lima Cunha e José Gilson,
respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

a) o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro 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 173/2020

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, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Axixá, a Senhora Maria
Sonia Oliveira Campos e o Senhor Josenilson Gomes Pires,
respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

a) o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro 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 174/2020

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, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Amarante do
Maranhão, a Senhora Joice Marinho e o Senhor Professor
Netinho, respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

a) o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de
janeiro 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 175/2020

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, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Anajatuba, o Senhor
Sidney Costa Pereira e a Senhora Maria do Neco, respectivamente,
solicitando, em caráter de urgência:

a) o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de
janeiro 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 176/2020

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, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
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da Câmara de Vereadores do Município de Anapurus, os Senhores
Vanderly de Sousa do Nascimento Monteles e Antônio Gomes,
respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

a) o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de
janeiro 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 177/2020

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, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Governador Nunes
Freire, os Senhores Indalecio Wanderley Vieira Fonseca e Luís
Fernando Pereira, respectivamente, solicitando, em caráter de
urgência:

a) o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro 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 178/2020

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, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Graça Aranha, os
Senhores Josenewton Guimaraes Damasceno e Ubirajara Rayol
Soares, respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

a) o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro 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 179/2020

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, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Maracaçumé, os
Senhores Ruzinaldo Guimaraes de Melo e Aparecida Amaral,
respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

a) o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro 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 180/2020

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, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Montes Altos, os
Senhores Ajuricaba Sousa de Abreu e Nil Gomes, respectivamente,
solicitando, em caráter de urgência:

a) o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
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internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.  Por
isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos, Vereadores,
Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o cumprimento
das metas propostas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro 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 181/2020

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, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Peritoró, os Senhores
Jozias Lima Oliveira e Constantino Santos Neves,
respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

a) o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro 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 182/2020

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, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de São Raimundo do
Doca Bezerra, os Senhores Seliton Miranda de Melo e Edvan
Livramento Silva, respectivamente, solicitando, em caráter de
urgência:

a) o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro 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 183/2020

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, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Fortaleza dos
Nogueiras, os Senhores Aleandro Gonçalves Passarinho e Antônio
Felix, respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

a) o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro 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 184 / 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 34, Quadra
36, Jardim América, 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 185 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr.  Edivaldo
Holanda júnior, ao Secretário Municipal de Obras e serviços
públicos, o Sr. Antônio Araújo Costa, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de infraestrutura, tais como
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pavimentação e asfaltamento da Rua do Retiro Natal, no bairro Eldorado
- Turu, nas proximidades do Hospital HTO.

A presente indicação visa a melhoria da qualidade de vida dos
moradores locais. As atuais condições são péssimas: ruas sem
pavimentação, excesso de buracos, o que ocasionou inclusive a retirada
da linha de ônibus que atendia aos moradores da região, prejudicando a
qualidade de vida dos que ali residem.

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 186 / 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, 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 das ruas 01 e 06,
Residencial Carlos Augusto, bairro adjacente ao Maiobão, no município
de Paço do Lumiar/MA.

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 187 / 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, Secretário Municipal de Obras, Habitação,
Serviços Públicos e Urbanismo, o Sr. Isau Alves Angelim Filho,
ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e
ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de
pavimentação asfáltica no bairro Alto do Turu, no município de São
José de Ribamar /MA.

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 188 / 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 do Instituto Municipal da Paisagem
Urbana, o Sr. Fábio Henrique Farias Carvalho e ao Prefeito do
Município de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior, solicitando
serviços de roçagem na Praça do Cohatrac IV, próximo ao ponto final
dos ônibus, bairro Cohatrac, São Luís/MA.

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 189 / 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 Rua 16,
Cohatrac 3, 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 190 / 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 na Rua 26, loteamento Jardim Araçagy III,
bairro adjacente ao Cohatrac, no município de São José de Ribamar /
MA.

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 191/ 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. José Eudes
Sampaio Nunes e ao Secretário Municipal de Transporte
Coletivo, Trânsito e Defesa Social, o Sr. Coronel Gonçalo Alves
de Sousa, solicitando serviços de sinalização no bairro Trizidela,
adjacente ao Cohatrac, 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 192/ 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 à Presidente do Comitê Gestor de Limpeza Urbana, a
Sra. Carolina Moraes Estrela, 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 limpeza e
pavimentação asfáltica da Rua 50, bairro Coroado, 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 193 / 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, 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 JUNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 194 / 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 de Estado de Infraestrutura,
o Sr. Clayton Noleto, ao Secretário de Estado de Esporte e Lazer,
o Sr. Rogério Rodrigues Lima e ao Governador do Estado, o Sr.
Flávio Dino, solicitando dois kits de equipamentos de ginástica para
serem instalados na praça pública localizada nos Povoados Curralinho
e Trincheiras do município de Magalhães de Almeida, tendo em vista
que tais equipamentos vão servir de opção de lazer e qualidade de vida
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 N° 195 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito de São Luís, Edvaldo Holanda Júnior, para que autorize ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, senhor Antônio
Araújo, determinando a pavimentação asfáltica da estrada do Pimenta
que liga a avenida Luís Eduardo Magalhães aos bairros do Vinhais,

Altos do Calhau, Vila Conceição, Parque Shalom, dentre outros,
perfazendo o total de apenas 01 (um) quilômetro, no município de São
Luís – MA.

Tal solicitação se constitui por ser uma importante via de ligação
para os bairros acima citados, onde foi realizado um serviço paliativo
de tapa-buracos mas infelizmente a via encontra-se novamente
intrafegável e com sua via de acesso totalmente impossibilitada
para o tráfego de veículos e pedestres, sem calçamento, com crateras
por toda a sua extensão, tornando-se altamente perigosa não somente
para os motoristas, mas também para os pedestres que por ali se
locomovem, atendendo desta forma milhares de pessoas.

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 05 de fevereiro de 2020. - FELIPE DOS PNEUS
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 196/ 2020

Senhor Presidente,

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

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

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

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 05 de fevereiro de 2020. - FELIPE DOS PNEUS
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº197/2020

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 Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, FLÁVIO DINO e aos
Excelentíssimos Senhores Secretário de Estado de Educação Senhor
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Felipe Costa Camarão e o Reitor do IEMA Senhor Jonathan Almada ,
solicitando que encaminhe para a cidade de Presidente Dutra
dois ônibus escolares para fazer o transporte dos alunos até a
nova sede do IEMA de Presidente Dutra, sendo que o mesmo fica
distante do centro da cidade, mas ainda se encontra dentro do
perímetro urbano do município.

A presente indicação atende à demanda das comunidades que
tem como anseio o translado de seus filhos com segurança até o IEMA
de Presidente Dutra.

Reconhecemos o empenho e o trabalho de Vossas Senhorias,
com vistas a melhorar a cidadania dos maranhenses. Na qualidade de
representante do município de Presidente Dutra no Parlamento
Estadual, solicito de Suas Excelências, atenção especial à nossa
propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 10 DE FEVEREIRO DE
2020. - Ciro Neto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 199 /2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno, deste Parlamento,
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado – Dr. Flavio Dino, e ao Secretário de
Estado da Educação – Dr.  Felipe Camarão, solicitando a reforma
CENTRO DE ENSINO LUCÍLIA MOREIRA, Povoado Pacas, Zona
Rural Pinheiro – Maranhão

Esta indicação se justifica pelo fato de garantir melhorias para
a escola, levando qualidade e comodidade aos estudantes, professores
e funcionários. Temos que ter um local melhor para nossas crianças,
professores e funcionários da educação pois precisamos valorizar nossa
escola. Por isso esta reforma é de urgência, para um melhor conforto e
segurança para os alunos e funcionários.

No inverno, a situação torna-se insuportável, dificultando ainda
o aprendizado e o desconforto dos alunos. A água invade todo o lugar,
impedindo com que as aulas ocorram.

Dessa forma, a comunidade encontra-se em dificuldades para
ter o acesso básico e fundamental a educação.

Nestes termos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palacio “Manuel Beckman”.
São Luís, 10 de fevereiro de 2020 – Dra. Thaiza Hortegal – Deputada
Estadual.

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

INDICAÇÃO Nº 200/2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Reitor da Universidade Estadual do Maranhão -
UEMA, Senhor Gustavo Pereira da Costa, solicitando a implantação
de um Campus da UEMA no município de Tuntum/MA, bem como
a reforma do Campus da UEMA no município de Barra do Corda/
MA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 05 de fevereiro de
2020. - FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 201/2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, bem como
ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto,
solicitando a construção de uma Quadra Poliesportiva, no Centro
de Ensino Isaac Martins, em Tuntum/MA.

Certo de sua presteza e colaboração agradeço desde já.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de fevereiro de

2020. - FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 202 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, informamos que até o presente
momento a indicação nº:204/2019 que solicitamos no dia 18 de fevereiro
de 2019 não foi atendida. Desta forma, solicitamos que a presente
Indicação( de mesmo cunho da retro mencionada) seja encaminhada ao
Secretário de Infraestrutra do Maranhão o Senhor Clayton Noleto
para obter recursos junto ao Governador do Estado do Maranhão, o
excelentíssimo  Sr. Dr. Flávio Dino, para viabilizar a recuperação da
MA 034, bem como o alargamento da via, que liga o município de
Caxias/MA aos povoados Barriguda, Caxirimbú, Baú, e outros.
Ressalte-se que a estrada está em condições ruins para o tráfego sendo
ocasionados vários acidentes com moradores dos referidos povoados.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de
fevereiro de 2020. - Deputado Estadual  -   JOSÉ GENTIL

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

INDICAÇÃO Nº 203/2020

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, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito do Município de
São Roberto, o Senhor Raimundo Gomes de Lima, solicitando, em
caráter de urgência:

a) o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA - 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, senhoras deputadas, alguém gostaria de
se inscrever no Pequeno Expediente? Deputado Neto Evangelista, por
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, imprensa, internautas, os que nos acompanham
por meio da TV Assembleia. Eu venho a esta tribuna, hoje, para destacar
um Projeto de Lei de nossa autoria, que virou Lei a partir da sanção do
governador Flávio Dino. Era um Projeto de Lei, agora Lei, Lei nº 11.189,
de 13 de dezembro de 2019, que garante às gestantes, que fizerem
concurso público, a possibilidade da remarcação do teste de aptidão
física em virtude do estado de gravidez. Obviamente a lei, com a
comprovação de um atestado de um profissional médico, também
juntado o exame laboratorial comprobatório, deputado Adelmo. Essa
candidata que pedir à banca realizadora esse adiamento da data do seu
teste de aptidão física, após comprovação, terá por parte da banca
realizadora do concurso público a marcação do novo dia, do local e do
horário a ser realizado esse teste de aptidão física em um prazo não
inferior a 60 dias e não superior a 90 dias do término do estado de
gravidez. Portanto, essa lei já está valendo aqui no Estado do Maranhão.
O governador Flávio Dino sancionou, deputado Pará Figueiredo, o
projeto de lei aprovado por esta Casa. Venho agradecer em nome das
mulheres maranhenses, porque isso aqui é algo que já foi debatido
muito e na Justiça, inclusive, há processos que tratam sobre essa
necessidade da remarcação em caso de mulheres que estão gestante e
agora nós temos uma legislação, deputado doutor Yglésio, que trata
exatamente sobre o tema, facilitando assim a vida dessas mulheres,
facilitando assim também a vida, obviamente, do Judiciário que perderá,
deputada Andréa Rezende, a essa demanda judicial trazida por parte
dessas mulheres até a realização desse concurso público. Portanto,
passa a ser lei, Lei n.º 11.189, de 13 de dezembro de 2019. Era esse o
registro, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Alguém mais gostaria de se inscrever no Pequeno Expediente?
Deputado Duarte, Vossa Excelência levantou a mão? Agora ou depois?
Pode utilizar o microfone, porque fica mais fácil.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, posso fazer o uso da palavra em seguida, após o parlamentar
que pediu o espaço agora no Pequeno Expediente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não tem inscrito ...

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Então, posso
fazer agora.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pode. Cinco minutos, sem apartes

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Utilizo a Tribuna, nessa tarde de segunda, para destacar
uma grande operação que fizemos na manhã de hoje, meu querido
amigo Deputado Edivaldo Holanda, feliz em revê-lo, após esse período
de recesso. E nessa manhã, às 7h, nós iniciamos uma grande operação
de fiscalização nas embarcações, nos serviços de ferry, e esse serviço

de extrema importância para o cidadão maranhense, serviço de extrema
relevância em nosso estado. Realizamos pela Comissão de Direitos
Humanos a qual ainda respondo como Presidente, ao meu lado estavam
os deputados: Wellington do Curso e a Deputada Thaiza Hortegal.
Operação que foi realizada também por um conjunto de órgãos de
fiscalização e defesa do consumidor, como o Procon, como a Mob, a
Emap, a Marinha, a Vigilância Sanitária. Nós fiscalizamos no trecho
São Luís/Cujupe, a embarcação da Internacional Marítima e no retorno
fiscalizamos a embarcação da Servi-Porto. Foi possível identificar uma
série de falhas para com o consumidor, desde questões como a falta de
precificação na lanchonete, produtos sendo comercializados sem a
emissão da nota fiscal. E ainda testemunhamos a falta de acessibilidade,
foi possível também identificar o descumprimento de leis estaduais,
como a lei de autoria da deputada Thaiza Hortegal, que exige que nas
embarcações possuam condições mínimas para o serviço de urgência e
emergência para com os consumidores. Percebemos ainda que as
embarcações se encontram sem as adequações sanitárias devidas. E é
por essa razão que, no dia 20, às 14h, nós vamos realizar uma audiência
pública, aqui na Assembleia. Audiência com todos esses órgãos para
que os relatórios dessa fiscalização possam ser apresentados e
debatidos. O que nós queremos são melhorias imediatas, melhorias
para que, durante o período de carnaval, período onde esse serviço
será utilizado por vários maranhenses seja possível garantir mais
qualidade e a segurança aos consumidores. Além disso, vamos debater
sobre a necessidade, a importância da realização da licitação desse
serviço. É importante licitar para garantir ao consumidor mais qualidade,
mais conforto e segurança. Senhor Presidente, era o que eu tinha para
o momento, prestar contas com o consumidor e convidar para, no dia
20, às 14h, debatermos esse assunto de extrema importância e relevância
para o nosso Estado.

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

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Senhor presidente, senhoras e senhores, eu venho a esta
tribuna hoje para denunciar um fato que, há muito tempo, vem
acontecendo no Maranhão, que é a utilização de clínica de oftalmologia
por parte de optometristas para realizar evidente exercício ilegal da
medicina. Eu trouxe hoje um documento que a Associação Maranhense
de Oftalmologia encaminhou ao CRM com a seguinte denúncia: no
início do mês de fevereiro, chegou ao conhecimento da associação a
atuação rotineira de optometristas em endereços fixos com consultórios
abertos ao público neste local. Segundo os documentos em anexo, que
são muitos, tem nome aqui de optometrista atendendo diretamente
como médico. Esses profissionais estão exercendo ilegalmente a
medicina por meio da prescrição de óculos e lentes. No primeiro
momento, pode parecer inócuo um optometrista, com todo esse
equipamento que existe hoje disponível, com toda essa tecnologia que
existe, dizer qual o grau de uma pessoa, mas é perigosíssimo, uma vez
que existe uma série de patologias que o optometrista, que é um
profissional técnico e não tem nenhuma condição de determinar aquilo,
portanto, gerando possibilidades de prejuízos gravíssimos à saúde da
população. É muito claro: a prescrição de óculos e lentes de contato é
atividade privativa do médico, principalmente do médico oftalmologista,
que faz uma residência hoje de três anos no mínimo, além das
subespecialidades que pode fazer. Os óculos e lentes de contato
prescritos estão no seguinte endereço: Edifício Atenas, sala 202, nº 76,
Rua Grande, nesta capital. Colocaram um serviço de oftalmologia
terceirizado para não médicos na Rua Grande, ou seja, é o cúmulo da
mercantilização da coisa. Diante dos fatos, a Associação Maranhense
de Oftalmo requer, junto ao Conselho Regional de Medicina, a apuração
dos fatos dentro das competências do conselho. Nós acompanharemos
isso pela comissão de saúde e com certeza vamos seguir combatendo a
atuação indevida, o exercício ilegal da medicina por quem quer que seja
no estado do Maranhão. Eram essas as minhas palavras.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO - Com a palavra, o deputado Rildo Amaral, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão
do orador) - Boa tarde a todos. Cumprimento todos os deputados, na
pessoa do nosso presidente Othelino Neto. Senhor presidente, eu
venho reforçar o convite a todos os deputados para se fazerem presentes
na nossa capital do sul do estado, Imperatriz. Nós teremos a primeira
Assembleia em Ação do ano de 2020, uma Assembleia em Ação que,
principalmente, vamos levar para a cidade de Imperatriz os deputados
e as deputadas que vão discutir os temas já debatidos em outros
municípios. E levando aos vereadores, eu que fui vereador durante três
mandatos sei da importância do mandato de vereador e de prefeito,
que teremos lá, onde levaremos a palavra da Assembleia Legislativa
para aqueles munícipes e principalmente os municípios ali, os 42
municípios da nossa região. O deputado Marco Aurélio que entra
agora no Plenário, inclusive estamos reforçando os convites não somente
para os deputados, mas para os prefeitos e vereadores da Região
Tocantina para se fazerem presente, para que possamos levar o Estado
àqueles municípios o ar da Assembleia Legislativa. E eu queria também,
Senhor Presidente, reforçar que naquela ocasião eu irei entregar para V.
Ex.ª uma carta denominada Carta de Imperatriz, onde vamos pedir
coletivamente, pedir inclusive para os prefeitos e vereadores lá presentes
para que possamos ter celeridade na conclusão da obra da BR-010. A
obra de duplicação ali nossa área urbana está parada, tem causado
muitos prejuízos. Hoje é mais difícil passar por Imperatriz do que
entrar na cidade de São Luís e a gente acredita que juntos, a força
coletiva de todos os deputados, com os vereadores, com a classe política
dos prefeitos, com a Associação Comercial e com as pessoas que
fazem a Região Tocantina, porque o problema não é só de Imperatriz,
o problema é do Maranhão, é do Pará, porque Imperatriz passa as
cargas dos municípios, inclusive da capital paraense, da capital
maranhense também. E eu vou entregar uma carta denominada Carta de
Imperatriz, que pede para que o DNIT, com o Exército, assuma aquela
obra e possa concluir em tempo hábil para que cause o menor estrago
possível à população imperatrizence, à população maranhense e do
Estado do Pará. Porque o que não pode ficar é que em um trecho
urbano muito pequeno a gente tenha dificuldade de mobilidade urbana,
porque é na área urbana que vai do Distrito do Bananal, no município
de Ribeirãozinho, até a Lagoa Verde, um povoado de Imperatriz. Sendo
que no Estado do Tocantins, a BR-010 toda em área urbana já é
duplicada e lá só temos 08 deputados federais, sinal de que realmente
falta articulação política. E nós precisamos dizer ao povo, especialmente
de Imperatriz, da Região Tocantina que a Assembleia Legislativa também
está apta e está atenta a resolver aquele grave problema. Muito obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Mesa Diretora, deputados e deputadas.
Aqui neste momento, Senhor Presidente, vou ler, deputado Edivaldo
Holanda que é da sua época, que eu faço aqui o registro, V. Ex.ª,
Arnaldo Melo, aqui é a coluna que o Sarney publicou agora neste
último final de semana, no editorial do Estado do Maranhão, a Coluna
do Sarney: “O grande e sempre saudoso poeta José Chagas eternizou
a ponte que ligaria o centro de São Luís ao São Francisco, num poema
que até hoje é lembrado e ganhou lugar na literatura maranhense.
João Cabral de Melo Neto, que era parente do Deputado Arnaldo
Melo, outro grande e dos maiores da poesia brasileira, conhecia o
poema e certa vez me disse: Sarney, o poema do Chagas da ponte é um
raro momento épico da poesia brasileira. É que a ponte, mesmo antes
de existir, era motivo de propaganda dos governos que me
antecederam, (antecedeu o Governo do José Sarney) e a ponte não
existia, mas era real a comunicação daqueles governos. Chagas, de
tanto ouvir badalação sobre a ponte inexistente, fez o poema, “O
Caso da Ponte do São Francisco”, que tomei de empréstimo (José
Sarney) para o título deste meu artigo de domingo, interrompendo

uma série da história recente do Maranhão. O motivo é que a ponte
que não existia, mas que quando governador, eu tornei realidade,
agora, em 2019, completou meio século, 50 anos, data redonda - e as
datas redondas são mágicas. No poema do Chagas, ele dizia: “Quando
a maré vaza, a ponte vaza, quando a maré enche, a ponte enche”.
Segundo ele, mesmo sem a ponte existir, havia uma grande discussão
sobre qual a cor que deveria ser pintada e concluía: “Com o pincel
comprido ou curto? Pinta-se seja como for. Se a ponte é feita de furto,
pinte-se a ponte furta-cor. No nosso programa de renovar a capital,
estava no plano de fazê-la, mas eu não falei nada, nos dois primeiros
anos, porque sabia que se falasse ia haver uma especulação para
compras das terras do outro lado. Quando comecei as primeiras
movimentações para construir a Ponte do Caratatiua, que depois
também fui eu quem fiz, José Sarney, os encarregados do governo
anterior, antes das obras compraram todas as terras. No São
Francisco, só o engenheiro que previu que a ponte era a expansão
natural da cidade, a primeira coisa que fiz foi comprar as terras para
o Estado, onde possivelmente seria localizada a ponte. Eu e ninguém
ressalta isso, na seriedade e honestidade com que administrava.
Guardei o segredo e procurei comprar todas as terras do outro lado
para o Governo do Estado, isto é, o IPEM e outras instituições. E só
depois da transação feita pelo advogado Kleber Moreira, com o antigo
proprietário da fábrica Camboa, Francisco Aguiar, anunciei a ponte.
Alguns amigos meus ficaram zangados e me cobraram que eu tinha
avisado para que eles fizessem um grande negócio, assim, sempre me
comportei como homem público. Então, corremos contra o tempo. Em
dois anos, fizemos o projeto e construção. Em 1970, janeiro,
inauguramos a ponte cortando a fita com a filha do Marechal Castelo
Branco, dona Antonieta, nossa amiga que representou o pai na época
já morto, mas que muito ajudou o Maranhão. Essa ponte, a partir de
lei proposta pelo governador Dino que deu a ela o nome de José
Sarney, mudou São Luís, preservou a cidade velha. Construímos, em
50 anos, na margem esquerda do rio Anil, uma nova cidade que hoje
tem 300 mil habitantes, é moderna, bonita, com acesso às praias.
Assim, posso dizer que fundamos uma nova cidade, a São Luís
moderna, hoje uma das mais bonitas do Nordeste. Senhor Presidente,
eu fiz questão de ler esse artigo aqui de autoria do presidente Sarney
para servir de estímulo aos deputados e àqueles que forem candidatos
a prefeito de São Luís para que tragam novas ideias a fim de que nós
possamos continuar construindo e renovando a nossa querida São
Luís. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Doutora Thaiza, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Presidente,
desculpe, mas eu queria aqui dar minhas escusas por quebrar o
protocolo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Pois não, deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Gostaria que
Vossa Excelência registrasse, nos Anais da Casa, o registro que faço do
artigo do José Sarney de domingo passado. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que registremos, nos Anais da Casa, o artigo comentado
na tribuna pelo deputado Hélio Soares.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª THAIZA HORTEGAL
(sem revisão da oradora) – Boa tarde a todos. Como temos acompanhado
o pronunciamento do colega deputado Duarte Junior, agora há pouco,
hoje eu, o deputado Duarte Junior e o deputado Wellington fizemos a
vistoria mais uma vez, com os órgãos competentes, com os órgão que
acompanham, de responsabilidade do transporte aquaviário do
Maranhão, fizemos uma ida para constatar aquilo que, para mim que
sou usuária semanalmente do transporte, não á mais novidade, aquilo
que eu venho reclamando, há um ano de mandato, há um ano que eu
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venho buscando, levantando essa bandeira, brigando pela melhoria,
brigando pela qualidade do serviço, brigando para que realmente as
empresas prestem um bom atendimento, um bom serviço. Ano após
ano, como passageira, eu me deparo com um serviço de péssima
qualidade, com um serviço que repassa um custo alto, mas que apresenta
banheiros sucateados, preços de lanchonete muito altos. Não se sabe a
forma de armazenamento daqueles alimentos, não se tem informe
nutricional, informação nutricional alguma. Nós nos deparamos com
lixo dentro dos ferrys, grande volume, nos deparamos com os idosos
subindo escada, carregando mala. Passam-se dias e anos, mas nada é
mudado, nada é melhorado. Isso é preocupante! Não só para mim,
presidente Othelino, mas acho que para todos os deputados. Tenho
batido muito nessa tecla, tenho pedido a sensibilidade, tenho pedido
realmente que os deputados se unam, que os deputados possam
realmente incentivar o governo a tomar uma medida efetiva para que se
cobre de uma vez por todas que as empresas prestem um bom serviço.
A falta de venda no cartão de débito, cartão de crédito, visando que
hoje estamos em um século da internet, um século em a gente pode
dizer moderno, século onde a gente busca sempre a forma mais rápida,
eficaz e as empresas se negarem a utilizar a maquineta do cartão, não se
tem um caixa eletrônico de banco 24 horas dentro daquele Terminal.
Então você não vê um gesto dos representantes da empresa por um
grande investimento da parte do governo que foi feito, ano passado,
que foram entregues o Terminal da Ponta da Espera e o Terminal do
Cujupe. Uma obra que há muito tempo o povo da Baixada esperava,
uma obra de grande magnitude onde o governador não mediu esforços
para que ficasse em um padrão elevado, para que ficasse realmente o
povo da Baixada acomodado, para que o povo se sentisse amparado e
pudesse saber que ali tinha um local de esperar o transporte que liga a
Baixada à capital maranhense. E quando se fala dos responsáveis da
empresa só se fala em prejuízo. Um dos responsáveis relatou que de
88 mil passageiros, ano passado, 33 obtiveram a gratuidade e se torna
a falar do prejuízo. Então eu pergunto: se tem prejuízo, por que não
entregar esse serviço? A única solução é entregar o serviço para o
governador e o governador passar a administrar, porque será apenas
mais uma vistoria. Vejo o empenho dos deputados em se colocarem à
disposição, o empenho dos órgãos a nos acompanharem, mas se o
governo não tomar uma decisão e não puxar para si a responsabilidade,
vamos ficar nessa mesmice e o povo padecendo, pagando a cada ano
mais caro, cada vez mais caro e o serviço, pior. Então venho sensibilizar,
venho dizer que eu tenho certeza que se o governador Flávio Dino
assumir essa responsabilidade, assumir o comando desse serviço, não
ficará nessa precariedade que hoje vivemos, não ficará nesse descaso,
na falta de respeito que as empresas estão tendo não só comigo, que
falo, mas com todos os usuários, em especial ao povo da Baixada que
é um povo que precisa e que depende grandemente desse transporte
para chegar até a capital do Estado. Nos deparando com o desconforto,
nos deparando com situações onde, de uma lei que foi sancionada pelo
governador e que fala de kit de primeiros socorros, de reanimação,
quando perguntado se tinha na embarcação e me levaram para olhar eu
fiquei assustada e realmente não tive nem como falar. Mas eu me
deparei com gaze suja, deputado Ciro Neto, o álcool a 70% e água
oxigenada, esse é o kit que o transporte aquaviário do Maranhão hoje
fala de kit de primeiros socorros e de reanimação para salvar uma vida.
Então é triste a realidade, é grave, tragédias vêm sendo anunciadas e
aqui fica o meu repúdio, aqui fica a minha tristeza e fica aqui ao pedido
para que o meu Presidente, nosso Presidente Othelino Neto possa se
sensibilizar, possa também levantar essa bandeira e interceder junto ao
governador para que uma mediada cabível, de forma eficaz, possa ser
tomada de um vez por todas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao deputado Marco Aurélio, por cinco
minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados,
deputadas, imprensa, todos que acompanham esta Sessão. Venho da
mesma forma que o deputado Rildo Amaral, destacar a importância de

recebermos nesta sexta-feira agora, uma grande iniciativa desta Casa de
Leis, sob seu comando, Presidente Othelino, onde Imperatriz sediará
o Parlamento Estadual, por meio do Assembleia em Ação. Para nós da
região Tocantina é de suma importância esse envolvimento, cada vez
mais forte da Assembleia Legislativa, que sempre em toda a legislatura,
traz representantes para esta Casa, mas recebermos esta Casa, em
Imperatriz, dialogando com lideranças, com a população de toda região
Tocantina, é algo muito forte, que prestigia não só o deputado Rildo
Amaral, não só o deputado Antônio Pereira, o deputado Pastor
Cavalcante e a mim, mas prestigia o nosso povo, de maneira muito
especial. E venho, Presidente, dizer o quanto é relevante essa iniciativa
de aproximar a Assembleia Legislativa da população. O Maranhão é
um estado tão grande, o Maranhão é um estado onde nem sempre se
pode notar esta presença da Assembleia, porque muitas vezes há
municípios que não têm uma presença tão forte dos Parlamentares.
Mas esta Casa se faz presente, com toda a sua representatividade,
discutindo os problemas do Maranhão, e participando cada vez mais
da nossa região Tocantina. Faço questão, deputado Rildo, de reforçar o
convite a cada parlamentar desta Casa. Faço questão de reforçar o
convite a toda a população da região Tocantina para que possa
prestigiar este momento sublime. Não é à toa, Presidente, que V.Exa.
tem recebido reconhecimento de todo Maranhão por iniciativas iguais
a estas que aproximam a população do Parlamento e que não a
população vem ao Parlamento, mas o Parlamento vai até a população.
Destaco a importância de toda a região Tocantina em receber o
Assembleia em Ação, nesta sexta-feira. Reitero o convite a todos que
possam participar, aos deputados, aos membros de suas equipes, a
toda população da região Tocantina, às lideranças, à imprensa, porque
eu tenho certeza de que será uma discussão muito importante e que irá
destacar cada vez mais a nossa região Tocantina. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o deputado Wellington do Curso, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial, boa tarde, que Deus seja louvado, que Deus estenda
suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão. Senhor Presidente,
na manhã de hoje, logo muito cedo, técnicos desta Casa, a equipe da
TV Assembleia e mais três parlamentares se deslocaram no trajeto que
milhões de maranhenses fazem durante todo o ano. Estamos falando
da travessia de ferry São Luís para o Porto do Cujupe, que é a porta de
entrada da Baixada Maranhense. Na manhã de hoje, senhor presidente,
deputado Wellington do Curso, deputada Thaíza Hortegal e deputado
Duarte Junior, os três parlamentares desta Casa, juntamente com
membros de organizações que também estão na luta pela melhoria do
serviço, bem como da segurança do transporte de passageiros. São
eles: a Capitania dos Portos do Maranhão, a MOB, a Anvisa, a Vigilância
Sanitária, o Procon, bem como o Ministério Público. Então, a Assembleia
Legislativa fez hoje uma visita, senhor presidente, de fiscalização, de
inspeção, mas eu passo a registar, a partir de agora, a vergonha que
recai sobre os nossos órgãos. Quase todos nós já utilizamos o serviço
de transporte de ferryboat. É uma vergonha! Diariamente, passam
pelo transporte de ferryboat juízes, promotores, médicos, advogados,
deputados, vereadores, a população como um todo. Por ano, são mais
de dois milhões de habitantes que utilizam esse transporte. De carro,
só para se ter ideia, no ano de 2018, foram mais de 300 mil veículos por
dia, aproximadamente 2.500 pessoas saem de São Luís para o Porto do
Cujupe. Todos os dias, aproximadamente 2.500 pessoas atravessam
do Porto do Cujupe para São Luís. E por que é uma vergonha que cai
sobre os nossos ombros, deputado Ciro? Um serviço de péssima
qualidade, latas velhas. Hoje nós conversamos com a população e olha
o retrato da população, o que a população diz: todo dia é uma coisa
diferente, é um casco que fura, é uma embarcação que fica à deriva, que
fica perdida no mar. Na última semana, duas embarcações colidiram.
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Somos obrigados a usar um transporte de péssimas condições e, além
disso, falta segurança para o usuário do transporte aquaviário do estado
do Maranhão. Eu, como usuário, já fiz várias reclamações, mas ninguém
escuta a voz do povo, o povo só vale no dia das eleições, é essa a
sensação de impotência da população, é essa a sensação de impotência
dos baixadeiros. Uma luta desde 2015 nesta Casa, que já se somou a
essa voz do deputado Wellington, deputado Zé Inácio, no ano de 2019,
a voz da deputada Thaiza Hortegal permanentemente nesta Casa. Já
no ano de 2020, a voz da deputada Thaiza Hortegal novamente nesta
Casa, como médica, como cidadã, como usuária do transporte. Temos
uma luta de quatro anos do mandato passado, temos o nosso segundo
ano de mandato se iniciando e uma luta, deputada Thaiza, deputado
Duarte Júnior, que não pode ficar simplesmente nessa fiscalização. Já
temos uma audiência prevista, programada para o próximo dia 20, mas
uma audiência já para paliativo por conta do Carnaval, mas precisamos
fazer esse enfrentamento todos juntos: a Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, que é
quem tem os recursos, a possibilidade de resolver. Não dá mais para
continuar da forma como está. Uma licitação que já foi prometida há
muito tempo, ela precisa sair do papel, ela precisa contemplar de
verdade os anseios, a necessidade em dois aspectos básicos: a qualidade
do transporte e a segurança da nossa população. Básico, simples,
responsabilidade do Poder Executivo, responsabilidade do Governo
do Estado. Nós enquanto parlamentares estamos aqui para legislar e
para fiscalizar o Executivo, a aplicação do Executivo. E precisamos
cobrar com mais eficiência as ações do Executivo, nós não podemos
permitir que essas latas velhas continuem realizando esse trabalho de
péssima qualidade. São quatro embarcações da Internacional Marítima,
são três embarcações da ServiPorto, uma das embarcações está parada.
Nós já temos essa reclamação desde novembro e dezembro. Por dia
2.500 pessoas saem de São Luís para a Baixada, 2.500 pessoas veem
da Baixada para São Luís e no período de Carnaval esse número sobe
para 15 a 17 mil pessoas. Mas os ferrys têm capacidade para
transportar a população. O maior problema, o problema mais grave
ainda é no transporte de veículos. Nós temos o transporte de veículos
de aproximadamente 400 a 500 veículos por dia, chega o período de
Carnaval, por exemplo, aumenta para 2 mil veículos. Uma lista de
espera interminável, as pessoas passam 3, 4, 5 a 6 horas para fazer a
travessia. E esse trajeto já foi feito pelo Presidente Othelino. Presidente
Othelino, eu preciso só concluir. Esse trajeto já foi feito por V. Ex.ª já
foi feito por quase todos os deputados estaduais desta Casa, quase
todos, e precisamos solucionar esse problema. Precisamos solucionar
esse problema, a população não aguenta mais. Presidente Othelino,
demais pares, demais deputados, eu como usuário já fiz várias
reclamações, mas ninguém escuta a voz do povo. O povo só vale no dia
das eleições. Precisamos mudar essa fala, precisamos atender a
população do Estado do Maranhão, os baixadeiros que utilizam o
transporte aquaviario. Que utiliza esse transporte, essa travessia.
Chega! Precisamos dar um basta! Não tem mais como continuar da
forma como está. E aproveitando essa visita que fizemos in loco, de
fiscalização, de inspeção realizada hoje pela Comissão de Direitos
Humanos, presidida pelo deputado Duarte Júnior, com a presença da
deputada Thaiza Hortegal, nós fizemos o primeiro braço da travessia
de São Luís, da Ponta da Espera até o Cujupe pela Internacional
Marítima e voltando pela outra empresa, que é a ServiPorto. E as
falhas e os problemas nas duas empresas. A maquiagem que tentaram
fazer de última hora e, principalmente, sem a fiscalização, sem a nossa
presença, sem o olhar e a denúncia da população e da imprensa,
principalmente diante de uma tragédia anunciada, precisamos unir
esforços, unir as nossas atenções e o nosso trabalho, para que nós
possamos no ano de 2020, colocar essa licitação não só em pauta, mas
possamos ter um transporte de qualidade e segurança para os
maranhenses, que utilizam o transporte aquaviário no Estado do
Maranhão. Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Parecer n° 833, da CCJ, em Redação Final ao Projeto de Lei

n° 472, de autoria do deputado Fernando Pessoa, que modifica e
acrescenta o dispositivo na Lei Estadual n° 5.315. Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado, vai à sanção. Parecer n° 834/2019, da CCJ, em Redação
Final o Projeto de Lei n° 244, de autoria da deputada dra. Helena
Duailibe, que institui no calendário oficial de eventos no Maranhão, a
Semana Estadual de Prevenção à Tuberculose. Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Parecer n° 835, da CCJ, em Redação Final ao Projeto de Lei
n° 297/2019, de autoria do deputado Carlinhos Florêncio, que altera o
dispositivo da Lei n° 9.368, de 2 de maio de 2011, publicado no Diário
Oficial do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 2011. Em discussão.
Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Parecer n° 836, da CCJ, em Redação Final, Projeto de Lei
n° 388, de autoria do deputado Adriano, que dispõe sobre a cassação
da inscrição estadual de empresas que provoquem maus-tratos a animais.
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado, vai à sanção. Projeto de lei nº 399, de autoria
do Tribunal de Contas do Estado, que 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 parecer favorável da CCJ. Em discussão, em votação. Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a segundo turno.
Projeto de Resolução Legislativa nº 047, de autoria do deputado
professor Marco Aurélio, concede Medalha Manuel Beckman ao senhor
Fábio de Sousa Carvalho. Em discussão, em votação. Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Resolução
Legislativa nº 093, de autoria do professor Marco Aurélio, concede
medalha Manuel Beckman ao senhor José de Arimateia Alves Vieira.
Em discussão, em votação, deputados que aprovam permaneçam como
estão, aprovado, ambos vão a segundo turno. Projeto de Resolução
Legislativa, de autoria do deputado Felipe dos Pneus, deputado está
presente, concede medalha Manuel Beckman ao senhor Douglas de
Melo Martins. Em discussão, em votação. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, vai a segundo turno. Projeto de
Resolução Legislativa nº 120, de autoria do deputado professor Marco
Aurélio, concede Título de Cidadão Maranhense à senhora Simone da
Silva Fonseca. Em discussão, em votação, deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa
nº 147, de autoria do deputado Hélio Soares, que concede Título de
Cidadão Maranhense ao senhor Josimar Cunha Rodrigues. Em
discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa n° 149/2019, de
autoria do deputado Hélio Soares, que concede Título de Cidadã
Maranhense à senhora Maria Deusdeth Lima Cunha Rodrigues. Em
discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vão ambos ao segundo turno. Projeto de Resolução
Legislativa do deputado Felipe dos Pneus, que concede Medalha do
Mérito Legislativo Manuel Beckman ao senhor coronel Ismael de Souza
Fonseca.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor
presidente, só queria saber a informação da Mesa. Não sei se um
projeto de resolução legislativa pode ter subscrição. Se puder, eu queria
pedir a anuência do deputado Felipe dos Pneus para subscrever o
Projeto de Resolução Legislativa n° 150/2019.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Glalbert, subscrever não pode, mas eu peço que
faça o registro de sua manifestação em apoio

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Por favor,
presidente. Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Que faça
o meu registro também, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Também do deputado Neto Evangelista apoiando o Projeto
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de Resolução 150/2019, que concede Medalha do Mérito Legislativo
ao coronel Ismael de Souza Fonseca.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente Othelino, Questão de Ordem, Deputado Wellington do
Curso. Na mesma linha do nosso vice-presidente Glalbert, do nosso
presidente da CCJ, Neto Evangelista, deputado Wellington também,
em respeito ao coronel Ismael, para que possa subscrever ou fazer o
registro do deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Feitos os registros. Em discussão. Em votação. Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao segundo
turno. Requerimento à deliberação do Plenário: Requerimento n° 021/
2020, de autoria do deputado Duarte Junior, (lê). Em discussão. Em
votação. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº 029/2020, de autoria do deputado Ricardo
Rios, subscrito pelo deputado Glalbert Cutrim (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Glalbert.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Eu queria
pedir a V.Ex.ª que, com a anuência dos líderes dos blocos, a gente
pudesse votar, ainda na mesma Ordem do Dia, o Projeto de Lei nº 399/
2019, que é de autoria do Tribunal de Contas, aprovando esse
requerimento de urgência que foi aprovado gora há pouco. Que a gente
possa votar ainda na Ordem do Dia de hoje.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não havendo objeção de nenhum dos deputados presentes,
apreciaremos o projeto de lei. Em votação o projeto de lei. Em discussão
o Projeto de Lei n.º 399/2019. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Em votação. À Redação Final.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
sanção. Requerimento à deliberação da Mesa: Requerimento nº 022/
2020, de autoria do deputado Wellington do Curso. Inscrito para
discutir o deputado Wellington. Deputado Glalbert, V.Ex.ª pode vir
até a Mesa?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial, boa tarde. Que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
alguns nobres parlamentares, a sociedade que nos acompanha por meio
da TV Assembleia pode nos questionar: ‘mas o deputado Wellington
está andando em círculos, voltando à pauta da semana passada’? Sim,
estou voltando à pauta da semana passada. ‘Deputado Wellington,
qual o objetivo de voltar à pauta da semana passada’? Primeiro, que
um governador sem transparência, um governador perseguidor e um
governador que traiu a classe dos professores. E não sou eu que estou
dizendo isso. Boa parte da esquerda que acompanha o governador
Flávio Dino também tem falado isso. Matéria do site do PSTU
Nacional, braço do PSTU Nacional. O PSTU Nacional, em uma nota
no site, deixa bem claro: Flávio Dino deveria pedir desculpas aos
professores e garantir os seus direitos integralmente. Por que o PSTU
Nacional dá esse destaque, faz essa referência? O projeto de lei aprovado
na semana passada e com o voto contrário do deputado Wellington do
Curso. O projeto de lei aprovado na semana passada, com o voto
contrário do deputado Wellington do Curso, uma ilegalidade, uma
aberração, senhoras e senhores. Prova disso que no projeto de lei
encaminhado a esta Casa pelo governador Flávio Dino não trata da
porcentagem para que os deputados e a população pudessem

acompanhar como estava sendo escalonado esse reajuste. Um banner,
um panfleto divulgado pelo próprio Sindicato mostra a aberração do
governador Flávio Dino, e aprovada por esta Casa. No banner do
Sindicato dos Professores mostra que 80% dos professores só terão
5% de aumento. Então, 80% dos professores só terão 5% de aumento.
Senhoras e senhores, o que foi votado na Assembleia Legislativa, na
semana passada, foi um escárnio contra os professores. Alguns
professores que ocuparam a tribuna nesta Casa foram professores
corajosos, que passaram por cima do seu medo diante das perseguições
e retaliações que poderiam sofrer. Diante de um Sindicato que come e
bebe no prato do governador Flávio Dino. De um Sindicato que tem
hoje o vice-prefeito de São Luís, ex-presidente do Sindicato. Um
Sindicato que tem na sua diretoria, maridos, esposas, espalhados em
Secretarias do Governo do Estado. O aparelhamento da máquina pública
para que o sindicato não se levante contra o estado. E o sindicato deixa
de defender a sua classe, a sua categoria, deixa de defender os
professores. E o que aconteceu na semana passada um massacre, um
massacre contra os professores do Estado do Maranhão. E essa nota
do PSTU Nacional, ela deixa isso bem claro, piso de seis mil de Flávio
Dino, do PCdoB, para os professores do Maranhão é fake news. O
PSTU Nacional diz que o reajuste do piso de seis mil reais de Flávio
Dino é fake news. É o governador da fake news. Por que que ele insiste
nessa tecla? Por que que apresentamos o requerimento? O requerimento
de nº 022/2020, requeremos depois de ouvida a Mesa seja encaminhado
expediente ao governador do Estado e ao secretário de Educação,
Felipe Camarão, e à secretária de Estado, Gestão e Patrimônio e
Assistência de Servidores, solicitando informações ao quantitativo
atualizado de professores da rede estadual de ensino por classe, por
referência, carga horária, suas respectivas remunerações, bem como
o quantitativo dos contratados temporariamente e inativos. Se o projeto
é tão bom para os professores, por que escondem informações,
escondem dados? Precisamos dessas informações e solicitamos
aprovação da Mesa para que nós tenhamos um número, o quantitativo
de professores, por classe, por referência, a quantidade de professores
que estão ainda na atividade, para que nós possamos confrontar com
essa tabela do sindicato e realmente se é verdade constatar que somente
20% dos professores foram beneficiados com reajuste de 17%, porque
é um absurdo, 80% dos professores não tiveram o reajuste, de acordo
com o piso salarial, de acordo com o piso nacional, não tiveram o que
estabelece a lei. Nós fizemos uma representação de 2017 para 2018,
estamos preparando uma representação novamente e vamos ao
Ministério Público, e vamos ao Tribunal de Contas do Estado e vamos
a OAB para que esse três órgãos possam apreciar a matéria e possam
ajuizar uma ação civil pública para que o governo do Estado possa
respeitar o Estatuto do Magistério e possa pagar o piso salarial e o
reajuste do piso salarial a todos os professores, não às lambanças, não
a desinformação, não a enganação, não fake news, que o governador
Flávio Dino alardeia para todo o Brasil e gastando o dinheiro público.
A verdade dos fatos é que 80% dos professores do Estado do Maranhão,
está aqui um documento oficial, documento oficial do
SINPROESEMMA, destacando que 80% dos professores do Estado
do Maranhão só terão 05% de reajuste. É lambança, é enganação, é
mentira. E o governador Flávio Dino vai para as redes sociais propagar
fake news. A mentira propagada e reiterada várias vezes, assim como
Hitler fazia na Segunda Guerra Mundial. E a população no Brasil anda
dizendo que o professor no estado do Maranhão tem o piso salarial de
R$ 6.300,00. É um absurdo, porque eles estão achando que os
professores do estado do Maranhão têm o piso de R$ 6.300,00, mas
piso é a base, piso é onde se pisa, e R$6.300 não é o piso, é o teto, é o
máximo. E não são todos os professores da rede pública do estado do
Maranhão que ganham os R$ 6.300,00. São poucos professores com
carga horária de 40 horas que, juntando a gratificação da atividade de
magistério, a GAM, e outros benefícios, chegam ao teto de R$ 6.300,00.
No entanto, o governador Flávio Dino mente. E alguns deputados da
base ajudam o governador Flávio Dino a espalhar fake news e a mentir.
O piso é de R$ 2.886,00 e o teto é de R$ 6.300,00 para alguns poucos
professores. 80% dos professores estão na taca, estão na chibata,
estão reclamando que foram traídos por parlamentares, foram traídos
pelo sindicato e foram traídos pelo governador do estado do Maranhão.
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Foram traídos! A nota do PSTU nacional diz que o governo do estado
do Maranhão deveria, no mínimo, pedir desculpas aos professores.
Flávio Dino deveria pedir desculpas aos professores e garantir os seus
direitos integralmente. Respeitar o Estatuto do Magistério e incorporar
a GAM aos salários, em vez de atacá-los como já fez a velha oligarquia
e governos anteriores. Como já está demonstrado que não vai fazer
nada disso, resta a todos os profissionais de educação do estado do
Maranhão superar a direção traidora do PCdoB, que controla o
sindicato, e desatrelá-lo dos braços políticos do governo a fim de
reorganizar a luta da categoria em defesa da educação pública.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Wellington, conclua, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Vou concluir, presidente. Na última sexta-feira, os professores fizeram
uma manifestação em frente ao palácio, mas muitos têm medo da
perseguição, da retaliação do governo comunista. Nós vamos fazer
uma representação ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à
OAB para que possam se posicionar diante dessa ilegalidade e dessa
arbitrariedade do governo do estado. No mais, pedimos à Mesa a
complacência e a benevolência para que possa aprovar o nosso
requerimento solicitando ao governo do estado que mande para esta
Casa o quantitativo de professores por cada classe ou com cada
referência para que nós possamos acompanhar a evolução dessa
remuneração que foi aprovada na última semana. Mais uma vez, o
deputado Wellington votou contra o projeto, por ser irregular e por
não contemplar o reajuste para todos os professores. O deputado
Wellington continua na luta em defesa dos professores do Estado do
Maranhão. E é por isso que pedimos à Mesa que possa aprovar o
Requerimento de nossa autoria.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Como vota a deputada Thaiza Hortegal?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DR.ª THAIZA HORTEGAL - Pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Como vota a deputada Andreia Rezende?

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Indeferido.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Uma Questão de Ordem, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Presidente, só rapidinho, é porque eu tenho um
probleminha de audição e esse problema de audição o prefixo “in” às
vezes me incomoda. É “in” de indeferido, de negado, ou foi deferido?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Isso, exatamente. Negado, deputado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Negado. Vou solicitar a Vossa Excelência, por gentileza, para que
possamos colocar à apreciação do Plenário amanhã, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Peço que fique na Ordem do Dia de amanhã
o recurso do deputado Wellington do Curso. Requerimento nº 024/
2020, de autoria do deputado Doutor Yglésio, (lê). Deferido.

Requerimento nº 025/2020, de autoria do deputado Doutor Yglésio,
assim como os Requerimentos n.º 026, 027, 028/2020 todos são no
mesmo teor, (lê). Deferido. Ficam incluídos na sessão da Ordem do
Dia de amanhã: Projeto de Resolução n.º 071/2019, de autoria do
deputado Duarte Júnior; Projeto de Resolução n.º 072/2019, de autoria
do deputado Duarte Júnior, Projeto de Resolução nº 077/2019, de
autoria do deputado Duarte Júnior, Projeto de Resolução n.º 145/
2019, de autoria do deputado Duarte Júnior, Requerimento n.º 030/
2020, de autoria do deputado Roberto Costa; Requerimentos n.º 031,
032, 033, 034, 035, 036, 037, 038/2020, de autoria do deputado
Wellington do Curso. Requerimento n.º 039/2020, de autoria do deputado
Zé Inácio Lula.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Não há oradores inscritos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Questão de ordem, senhor presidente. Como não tem ninguém no
Grande Expediente e se V. Ex.ª pudesse me conceder o Grande
Expediente eu ficaria agradecido.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Wellington, por 30 minutos, com
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, eu gostaria apenas de registrar a presença, aqui no Plenário,
do pré-candidato a vereador, em São José de Ribamar, João Carlos, da
Região das Vilas.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Seja bem-vindo, Antônio Carlos. Deputado
Wellington, Vossa Excelência tem 30 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, uma das pautas que marcaram
o nosso mandato, de 2015 a 2019, foi a luta incessante contra o Governo
do Estado, que apreendia carros e motos dos trabalhadores maranhenses,
tomava, apreendia sem dó e nem piedade, os carros e motos dos
trabalhadores maranhenses. ah, senhoras e senhores, uma luta
incansável, uma luta permanente, todos os dias, e buscamos a
fundamentação legal, e nessa fundamentação legal, nós encontramos
um amparo na Carta Magna, na Constituição Federal, no seu Artigo
150, tão desrespeitado pelo Governo do Estado, tão desrespeitado
pelo ex-juiz federal, o homem conhecedor das leis, o homem professor
de Direito Constitucional, professor, Flávio Dino, professor de Direito
Constitucional, tão bem conhecedor das leis, ele desrespeita a
Constituição Federal, ele rasga a Constituição Federal, a Constituição
Federal, no seu Artigo 150, diz: é vedada, é proibido a União, os
estados e os municípios utilizarem o tributo para fins de confisco. O
que quer dizer isso? Vou dar um exemplo análogo, o prefeito de São
Luís não pode chegar na casa do cidadão, que está com o IPTU atrasado,
e dizer: olha, a partir de agora você precisa sair de casa e eu vou colocar
um cadeado na porta da sua casa, você vai ter que sair da sua casa,
porque você está com o IPTU atrasado. E se você não pagar o seu
IPTU, em trinta dias, nós vamos colocar a sua casa para leilão. Então,
o governo, a Prefeitura de São Luís não pode utilizar o tributo para fins
de confisco, minha chefinha, não pode, chegar um fiscal da prefeitura,
um auditor fiscal da prefeitura na porta da sua casa e dizer: dona Ester,
a senhora está com a casa, com o IPTU atrasado, a senhora vai ter que
sair de casa agora e daqui a trinta dias, se a senhora não pagar a sua casa
vai para leilão. Não pode fazer isso, não vai fazer isso. Mas a pergunta
que fica para a população: Deputado Wellington, por que o deputado
diz que o Governador Flávio Dino se utilizou e fez isso por muito
tempo? Que ele utilizava o poder de polícia, todo e qualquer cidadão
de bem tem medo da polícia. As blitz que eram realizadas não eram
realizadas para apreensão de drogas, apreensão de armamento, não, as
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blitz tinham um único objetivo, o cidadão parava na blitz, era solicitada
a habilitação e o documento do veículo. Ao constatar que o veículo
estava com o IPVA atrasado, de imediato ele era convidado a se retirar
do veículo que seria conduzido, seria levado, seria carregado, seria
apreendido para o pátio da VIP Leilões. A maldade praticada, não só
na capital, é muito maior quando praticada no interior do estado. Um
cidadão, na cidade de Grajaú, por exemplo, disse: “Deputado, eu tive
meu carro apreendido aqui em Grajaú. O meu carro foi levado para a
cidade de Presidente Dutra. Quando eu consegui juntar um dinheiro
para poder pagar o que eu estava devendo e retirar o meu carro,
deputado, quando eu cheguei lá, tinha multa sobre multa, tinha que
pagar o trajeto em cima do reboque, eu ainda tinha que pagar as diárias
do carro que estava apreendido lá dentro da Vip Leilões. Deputado, foi
muita maldade. Eu não consegui tirar o carro. Voltei de Presidente
Dutra para Grajaú e eu fui juntar mais um pouquinho de dinheiro.
Deputado, quando eu juntei o dinheiro que eu achava que dava para
tirar o meu carro, eu voltei a Presidente Dutra”. É de cortar o coração
ver um pai de família que tem um Fiat Uno já usado, que foi apreendido
pelo governador sem dó nem piedade, ele foi pela segunda vez à cidade
de Presidente Dutra, mas, chegando lá, o carro não estava mais em
Presidente Dutra, o carro já havia sido trazido para São Luís. Olha a
maldade, o carro do cidadão vai para leilão, leiloando o carro do cidadão,
em descumprimento da Constituição Federal, no seu Art. 150, que
proíbe à União, aos Estados e aos Municípios utilizar o tributo para
confiscar o bem do cidadão. Nós apresentamos o Projeto de Lei nº 099/
2017, proibindo a apreensão de veículos com IPVA atrasado. O governo
do estado tem outros mecanismos, outros meios para cobrar esse tributo
atrasado. Depois de muita luta, depois que Flávio Dino já tinha
apreendido 60 mil carros, já tinha leiloado mais de 15 mil carros e
motos de trabalhadores maranhenses, só aí ele parou, mas parou sabe
por quê? Diante da luta do deputado Wellington, da briga do deputado
Wellington, e o governador Flávio Dino, com medo de não se reeleger,
parou temporariamente de apreender carros e motos, mas lucrou muito,
lucrou muito dinheiro, ganhou muito dinheiro com o suor do trabalhador
maranhense, com a apreensão de mais de 60 mil carros, nesse leilão de
mais de 15 mil motos e carros de trabalhadores maranhenses. Hoje,
durante a fiscalização e inspeção do transporte de ferryboat, eu encontrei
um cidadão maranhense que veio me abraçar, que veio me agradecer e
disse: “Deputado Wellington, esse famigerado, “impostor”, esse
governador que gosta de impostos, que tem o olho gordo para imposto,
esse governador só parou de apreender o carro do trabalhador
maranhense por causa da sua luta, da sua insistência, da sua
perseverança, da sua determinação”. Hoje eu recebi essa palavra de um
cidadão durante a travessia no ferry, da Ponta da Espera para o Porto
do Cujupe, e me veio a lembrança, mas me veio a lembrança porque já
seria pauta do nosso pronunciamento hoje, que são os impostos
cobrados pelo governador Flávio Dino. Então a nossa luta insistente,
permanente contra apreensão de veículos no Estado do Maranhão,
hoje se inicia para a redução de impostos no Estado do Maranhão. E eu
tenho legitimidade. Eu tenho legitimidade e a legitimidade quem me
confere é o deputado que votou três vezes contra o aumento de impostos
do governador Flávio Dino. Votei contra o aumento de impostos três
vezes, porque eu não caí na conversinha mole, no queixo, na lábia, no
canto da sereia do governador mentiroso. Eu não caí. A primeira vez eu
fiz resistência nesta Casa. Não podemos votar a favor do aumento de
impostos, votei contra. Lutei! Pequeno Expediente, Grande Expediente,
discutindo o projeto, apresentando emendas, infelizmente o governador
tinha a maioria e aprovou o aumento de impostos. Segundo ano, o
governador Flávio Dino manda para esta Casa o seu segundo pacote de
maldades. Maldades, maldades! Não gerou emprego, não melhorou a
vida do maranhense com o aumento do primeiro imposto, não reduziu
a quantidade de Secretarias, não reduziu a quantidade de cargos
comissionados. Uma máquina pesada, uma máquina inchada, cheia de
gente do PCdoB e de outros aliados. Não vou falar para não causar
constrangimento aos demais Partidos. Partidos esses que ele reclamava,
que fazia parte da oligarquia, que estava do lado do Sarney, aliados
antigos do grupo Sarney e hoje estão dentro do governo Flávio Dino.
Então um governador que não reduziu a quantidade de Secretarias, não
reduziu a quantidade de cargos comissionados, não fez nada para

diminuir a máquina pública, o peso da máquina pública, mas mandou o
seu segundo pacote de maldades para a Assembleia Legislativa, mandou
um segundo pacote de maldade para esta Casa. Pelo segundo ano
consecutivo o deputado Wellington faz resistência. Ah, muita gente
fala em resistência, que ninguém solta a mão de ninguém! Balela.
Resistência é o que nós fazemos aqui! Se ninguém sabe o que é
resistência, resistência é isto aqui. E não importa se não tem mais
deputados para ouvir, não importa, a luta continua. Faço isso com o
trabalho do Poder Legislativo, da TV Assembleia, de técnicos,
jornalistas, de quem acompanha a TV Assembleia, pelas redes sociais,
pela internet. Então é uma luta firme, permanente, corajosa, diária e
pela segunda vez votamos contra o aumento de impostos. A maldade
não estava totalmente completa. Hoje ocupando a galeria alguns
membros e são meus ex-alunos, não é? Sejam bem-vindos à Assembleia
Legislativa. Pelo terceiro ano seguido, o pacote de maldades do
governador Flávio Dino. Terceiro aumento de impostos. Tem uma
charge que mostra um cidadão bem gordo... não estou dizendo que é o
Exmo. Governador Flávio Dino, mas tem uma charge que mostra um
senhor bem gordo, com uma pança bem grande, bem nutrido e segurando
uma colher na boca de um miserável, de um pobre. E essa charge, foi a
charge que notabilizou o terceiro aumento de imposto. A terceira maldade
praticada pelo Governador Flávio Dino. A terceira maldade, a terceira
maldade, o terceiro pacote de maldades. Aumento de impostos. Ah,
mas a conversa fácil, a lábia, o canto da sereia veio novamente para esta
Casa, dizendo que precisava aumentar os impostos para melhorar a
vida dos maranhenses, melhorar a vida dos maranhenses, pela terceira
vez seguida, Deputado Wellington fez resistência. Pela terceira vez
seguida Deputado Wellington disse não, não podemos aprovar esse
aumento de impostos. O Governador Flávio Dino não vai melhorar a
vida dos maranhenses. Não vai mudar a vida dos maranhenses, não vai
fazer isso. Senhor Presidente, só para eu entender, deram a buzinada,
estava em 18, aí fizeram foi zerar tudo? Só me diz aí. Eu não vou usar
o tempo todo não. Me dê só uns 15 minutos está tranquilo, só para eu
concluir. Então, o terceiro pacote de maldades do Governador Flávio
Dino enviado para esta Casa era um pacote de maldades sem justificativa
nenhuma, não melhorou a vida dos maranhenses, pelo contrário. Nos
últimos cinco anos, aumentou a quantidade de maranhense na extrema
pobreza. Nos últimos cinco anos, aumentou a quantidade de
maranhenses desempregados. E aí, como pode? Como pode? Como
um cidadão que diz que era para ser a mudança do Estado do Maranhão,
aumenta os impostos três vezes, e diz que era para melhorar a vida do
maranhense. Melhorar como? Melhorar a vida dele, fazer mais
propaganda para ele se reeleger, para eleger quem ele quisesse, deputado
federal e deputado estadual, era só isso. Deputado Wellington, por que
V.Exa. está relembrando o passado? Trazendo essa triste parte da
história recente do Maranhão nessa tarde de hoje? Senhoras e senhores,
é porque, na semana passada, o Presidente da República Jair Messias
Bolsonaro fez um desafio a todos os governadores, e ele disse: “Se
todos os governadores zerarem o ICMS do combustível, eu também
zero os tributos federais”. Eu não vou e não cabe a mim dizer que é
exagero da parte do Presidente da República, até porque nós temos
uma luta permanente para que o Governo do Estado pudesse reduzir,
baixar o ICMS dos combustíveis. Então, não necessariamente precisava
zerar, tudo bem, eu concordo que não precisava zerar, mas se o Governo
do Estado reduzisse o ICMS da gasolina, de 30,5% para 18%, já seria
uma redução significativa, reduzisse o ICMS do óleo diesel de 18%
para 12%, já seria uma medida que iria melhorar e mudar a economia no
estado do Maranhão. É um projeto inclusive de uma pauta que está no
Congresso, uma pauta que vai tramitar na Câmara e no Senado, que é a
redução da alíquota do ICMS nos estados para que possa ficar tabelado,
em todos os estados, o ICMS de até 18% para a gasolina e do óleo
diesel em 12%. Ou seja, uma redução da alíquota do ICMS da gasolina
de 30.5% para 18% e uma redução do óleo diesel de 18% para 12%,
uma redução que com certeza iria melhorar a vida dos maranhenses,
dos caminhoneiros, dos taxistas, dos motoristas de Uber e da população
em geral. Com certeza, com essa redução do aumento do combustível,
essa redução do ICMS, da alíquota do ICMS, você ia estipular o
consumo, ia ter um consumo e com certeza nós iríamos ter uma geração
de emprego e renda e melhorar esse consumo no estado do Maranhão.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                          TERÇA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2020 43
O presidente da República fez um desafio para que o governo do
estado ou dos estados, não direcionou para o estado do Maranhão,
mas que os governadores dos estados pudessem zerar o ICMS do
combustível, zerar o ICMS da gasolina, do óleo diesel e do etanol, o
governo federal iria zerar os tributos federais, PiS e Cofins. É uma
medida extrema, claro que é uma medida extrema, mas alguns podem
falar que a maior parte da arrecadação do governo do estado é com o
ICMS do combustível e que iria afetar os serviços da saúde, da educação,
do transporte, mas, senhoras e senhores, será se é bem verdade isso,
porque, como eu falei antes, o governo do estado até hoje não deu
nenhum exemplo, ele não reduziu a quantidade de secretarias e não
reduziu a quantidade de cargos comissionados. Nós denunciamos, na
Assembleia Legislativa, no final do ano passado, a farra dos
supersalários na Caema, dos funcionários da Caema ganhando R$ 40
mil, R$ 50 mil e até R$ 90 mil, mas até hoje a direção da Caema está
muda, calada e ninguém nunca falou nada acerca da denúncia grave do
deputado Wellington. Isso é uma vergonha! Isso é um escárnio para a
população! Enquanto tem maranhenses passando fome, passando
necessidade, mais de um milhão e duzentos maranhenses na extrema
pobreza, mais de um milhão e duzentos maranhenses desempregados,
um funcionário da Caema, ligado ao governo, ao PCdoB, ganhando R$
40 mil, ganhando R$ 50 mil, ganhando R$ 90 mil. E essa pouca vergonha
não foi esclarecida ainda. Nós estamos retornando também essa pauta.
Essa pauta das contratações temporárias, essa pauta que o governador
Flávio Dino tem preterido em vez de contratar, de nomear os aprovados
do concurso público. Nós temos aprovados em concurso público do
IPREV, aprovados em concurso público na AGED, aprovados no
concurso público da Polícia Militar, aprovados no concurso público
da Polícia Civil, aprovados nos concursos públicos e que não são
nomeados, que não chamados pelo Governo do Estado do Maranhão.
E a partir de amanhã nós vamos apresentar números, dados, informações.
E dados e informações colhidas no próprio Diário Oficial, da grande
quantidade de contratações temporárias, da grande quantidade de cargos
comissionados para manter na máquina pública aqueles que quando
chegam durante a eleição podem ir para os retornos para balançar as
bandeiras do PCdoB e dos candidatos do PCdoB. Podem ir para os
retornos com medo de perder o emprego, porque são contratações
temporárias. Com medo de perder o emprego, porque são apaniguados
do Governo do Estado do Maranhão. E assim são tantos órgãos.
Estamos concluindo o levantamento da quantidade de cargos
comissionados em todas as Secretarias do Estado do Maranhão. Todas,
todas as Secretarias do Estado do Maranhão, uma grande quantidade
de cargos comissionados, a farra dos cargos comissionados comunistas.
A farra, o desrespeito com aquele que faz concurso público. A mentira
para aquele que faz concurso público. Como enganaram tanto tempo
aquele cidadão que fez o concurso público para a AGED e ele não foi
nomeado, 100 vagas para a AGED e os aprovados no concurso da
AGED observam no Diário Oficial e tem contratação temporária, tem
cargo comissionado ocupando a vaga que era para ser de um aprovado
no concurso público. No IPREV, candidato aprovado no concurso
público, estudou para passar no concurso público. Ele não veio bater
na porta do gabinete do deputado, não veio na porta da Assembleia
pedir emprego, pedir uma vaga, ele estudou noites e noites para poder
ser aprovado em um concurso público e foi enganado pelo governador,
foi ludibriado pelo governador. E quando chega o momento de ser
nomeado, ele olha no Diário Oficial e vê a quantidade de cargos
comissionados que estão ocupando as suas vagas no serviço público
estadual, no Governo do Estado do Maranhão, no Poder Executivo. É
uma vergonha, é uma vergonha para o Governo do Estado, mas nós
enquanto deputados estaduais que fomos eleitos para fiscalizar os
atos do Executivo, a aplicação do dinheiro público. E é por isso que a
partir de hoje estamos hasteando duas bandeiras, fincando duas
bandeiras: a bandeira da redução da alíquota do ICMS do combustível
no Estado do Maranhão. Estamos fincando a bandeira de luta, de
compromisso, de resistência para que o Governo do Estado do
Maranhão... ele não precisa zerar, não precisa zerar, mas reduzir a
alíquota do ICMS, da gasolina e do óleo diesel. E a nossa 2ª pauta, a
nossa 2ª bandeira de luta para 2020, no governo do Estado do Maranhão
é a nomeação de todos aprovados no concurso público. A fiscalização

de todos os cargos comissionados, essa pouca vergonha no governo do
Estado já aparelhando a máquina pública, de colocando filiados de
partidos na máquina pública para que eles possam ter a disponibilidade
para quando o governo precisar, levantar a bandeira do comunismo, a
bandeira do PCdoB, a bandeira dos candidatos do governo do Estado
nos retornos, nas avenidas de São Luís, a concorrência desleal, a eleição
desleal, a eleição desigual, que nós presenciamos na última eleição para
deputado federal, para deputado estadual. E vamos cobrar e fiscalizar
para as eleições municipais em 2020. Essa afronta, esse dinheiro público
utilizado para mudar o resultado das eleições. O dinheiro público
utilizado para manipular, para fazer fake news, para fazer tudo o que
não presta com dinheiro público para se manter no poder, para
conquistar o poder, para não perder o poder, a velha prática política
do estado do Maranhão permanece a mesma - permanece a mesma. O
dinheiro público do estado do Maranhão sendo gasto com propaganda
mentirosa, sendo gasto com propaganda enganosa. O Maranhão vai
desmentir o governador Flávio Dino, a população vai desmentir o
governador Flávio Dino, os professores vão desmentir o governador
Flávio Dino. O PSTU Nacional já emitiu a nota, deputado Hélio Soares,
deputado Edivaldo Holanda, o PSTU Nacional, partido de esquerda,
desmentiu o governador Flávio Dino, desmentiu. E a nota do PSTU
diz: Flávio Dino deveria pedir desculpas aos professores e garantir
os seus direitos integralmente. Um partido de esquerda, uma nota
nacional dizendo que o governador do Estado está divulgando fake
news. Isso é uma vergonha para o governador, é uma vergonha, e é uma
vergonha para os maranhenses, um governador mentiroso, um
governador de fake News. E nós alertamos na semana passada, nós
dissemos ao deputado Rafael Leitoa, o governador está mentindo, o
governador precisa se retratar nas redes sociais, ele precisa corrigir
isso, o governador está dizendo para todo o Brasil que o piso do
professor de 40 horas é de R$ 6.300. Mente que dá bom dia a jumento
- mente que dá bom dia a jumento. Não é o piso, governador Flávio
Dino, é o teto. Piso, é piso, é onde a gente pisa. Piso, a gente coloca na
casa da gente para gente pisar, para gente andar. É diferente do teto,
teto é que coloca em cima, coloca na cobertura. E não é o piso que é R$
6.300, é o teto, é a parte mais alta, que é a união do piso mais a
gratificação para poder dar o teto. Mas o governador publicou nas
suas redes socais, professor Anderson, professor de Direito
Constitucional, professor de Direito Administrativo. Governador
Flávio Dino manipula informações, professor Anderson, o governador
Flávio Dino manipula informações dizendo que o piso dos professores
do Estado do Maranhão é de R$ 6.358,00. Mentira deslavada! Mentira
descarada! Tem deputado que vai para as redes sociais dizer que defende
professor, dizer que é professor. Professor, debata aqui comigo.
Deputado, debata aqui comigo. Debata aqui comigo com informações.
O governador Flávio Dino mentiu para todo o Brasil. Ele disse que o
piso é de R$ 6 mil, mas não é o piso, é o teto. O piso é de R$ 2.800,00.
Piso é onde a gente pisa, é a base. Teto é o piso e mais a gratificação.
Para finalizar, senhor presidente, deputado Rildo, para finalizar, hoje
nós fincamos duas bandeiras para 2020: a luta para a redução da alíquota
do ICMS dos combustíveis, gasolina e óleo diesel; a segunda é a pauta
da nomeação dos aprovados nos concursos da Polícia Militar, da Polícia
Civil, da AGED, do IPREV e contra essa grande quantidade de
contratação temporária de cargos comissionados no governo do estado
do governador Flávio Dino. Essa pouca vergonha do governador Flávio
Dino. A partir de hoje, nós vamos fazer um enfrentamento da divulgação
da imprensa para que a sociedade possa acompanhar. Só para concluir,
senhor presidente, essa pauta da redução da alíquota do ICMS do
combustível, nós temos legitimidade para fazer isso. Nós votamos
três vezes contra o aumento de impostos. Quando se fala da alíquota,
não só dos combustíveis, mas também o povo maranhense está pagando
a bitributação na conta de energia. Para 2020, nós vamos fazer esse
enfrentamento, nem que seja nos tribunais, nem que leve para o STJ,
nem que leve para o STF. O povo maranhense está pagando na sua
conta de energia de forma bitributável, duas vezes, está pagando na
distribuição e na transmissão da energia elétrica. Então, nossa pauta
para 2020 é a pauta de redução das alíquotas do ICMS, dos combustíveis
da energia elétrica e a nomeação de todos os aprovados nos concursos
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no estado do Maranhão. Era o que tinha para o momento, senhor
presidente. Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RILDO AMARAL – Por falta de quórum, declaro encerrada a Sessão.

Resumo da Ata da Terceira 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.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael

Leitoa.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Doutora

Helena Duailibe.

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. 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: César Pires, Wellington do Curso e Doutora
Helena Duailibe. Não havendo mais oradores inscritos no Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, 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. Em seguida, suspendeu os trabalhos
para que as competentes comissões técnicas emitissem os pareceres.
Reabertos os trabalhos, o Presidente da CCJC informou que o Projeto
foi aprovado na Comissão, rejeitando a Emenda apresentada pelos
Deputados de Oposição. Desta forma, o Presidente submeteu à
deliberação do Plenário a votação, em destaque, da Emenda nº 001/
2020, apresentada pelo Deputado Adriano e subscrita pelos Deputados
César Pires e Wellington do Curso e concedeu a palavra aos Deputados
Adriano e Welington do Curso que defenderam a aprovação da Emenda
que na sua avaliação, contempla reivindicações dos professores. A
referida Emenda foi rejeitada contra os votos dos Deputados Adriano,
César Pires e Wellington do Curso. Em seguida, o Presidente submeteu
à deliberação do Plenário o projeto de Lei em epígrafe e concedeu a
palavra ao Deputado Wellington do Curso para discuti-lo. O Deputado
Wellington do Curso reclamou da forma como o Projeto estava sendo
votado, explicando que votará contra o mesmo, pois na sua avaliação
ele desrespeita o Estatuto do Magistério. O Deputado Wellington do
Curso prometeu entrar com uma representação contra o Governador
para cobrar os direitos da categoria e voltou a criticar a forma como o
Governador se posiciona na mídia nacional. No encaminhamento da
votação, o Deputado César Pires, reforçou as colocações do Deputado
oposicionista que lhe antecedeu e também justificou seu voto contrário
ao Projeto de reajuste dos professores. No encaminhamento da votação,
o Deputado Wellington do Curso reforçou suas colocações quanto ao
posicionamento do Governador Flávio Dino que, na sua avaliação,
engana os professores apresentando um reajuste que não contempla
toda a categoria,  acrescentando ainda que não é contra o reajuste, mas
contra o projeto ilegal que prejudica a maioria dos professores. O
projeto foi aprovado contra os votos dos Deputados César Pires e
Wellington do Curso, sendo o mesmo encaminhado à sanção

governamental. Em segundo turno, tramitação ordinária foi aprovado e
encaminhado à redação final, o Projeto de Lei n° 384/2019, de autoria
do Deputado Doutor Yglésio, dispensa a necessidade de carimbos em
prescrições, relatórios e atestados médicos no Estado do Maranhão e
dá outras providências. Ainda em segundo turno, tramitação ordinária,
o Plenário aprovou: Projeto de Resolução Legislativa nº 040/2019, de
autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman, ao Senhor Raphael Coelho
Figueiredo; Projeto de Resolução Legislativa nº 043/2019, de autoria
do Deputado Professor Marco Aurélio, que concede título de Cidadão
Maranhense ao Senhor Guilherme Maia Rocha; Projeto de Resolução
Legislativa nº 160/2019, de autoria do Deputado Othelino Neto, que
concede título de Cidadão Maranhense ao Senhor Sergio Luís Veras
Parente, natural do Estado do Ceará. Com pareceres favoráveis da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, foram aprovados, em
primeiro turno, tramitação ordinária: Projeto de Resolução Legislativa
nº 112/2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que acrescenta o
Inciso XIII ao Art. 30 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, criando a Comissão Permanente de Turismo
e Cultura; Projeto de Resolução Legislativa nº 135/2019, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa, que concede o título de Cidadão Maranhense
ao Senhor Antônio Edinaldo da Luz Lucena; Projeto de Resolução
Legislativa nº 136/2019, também do Deputado Rafael Leitoa, que
concede o título de Cidadão Maranhense ao Comandante da Polícia
Militar do Estado do Maranhão, Coronel Ismael de Sousa Fonseca. Na
sequência, o Presidente anunciou a votação do Recurso do Deputado
Welington do Curso, contra a decisão da Mesa, que indeferiu o
Requerimento nº 753/2019, ao Governador do Estado e ao Secretário
de Estado de Segurança Pública, solicitando que informe os motivos
dos constantes atrasos nos pagamentos dos salários e outros direitos
dos funcionários do teleatendimento do CIOPS. O Plenário manteve a
decisão da Mesa e o Requerimento foi arquivado. Em seguida, o Plenário
aprovou: o Requerimento nº 756/2019, de autoria da Deputada Doutora
Helena Duailibe, encaminhando mensagem de congratulações e aplausos
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, através
do seu Presidente, o Senhor Berilo Macedo da Silva, pelo Dia do
Engenheiro; Requerimento nº 013/2020, de autoria do Deputado
Adriano, encaminhando mensagem de congratulações à Associação
Comercial do Maranhão, pela posse da nova Diretoria e Comissão
Fiscal Triênio 2020 – 2022, na pessoa do seu Presidente o Senhor
Cristiano Barroso Fernandes; Requerimento nº 016/2020, de autoria
do Deputado Zé Inácio Lula, solicitando que seja agendada uma Sessão
Solene, para o dia 13 de fevereiro, em homenagem aos 40 anos do
Partido dos Trabalhadores (PT). Sujeitos à deliberação da Mesa foram
deferidos: Requerimento nº 748/2019, de autoria do Deputado Edivaldo
Holanda, solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões
Plenárias Realizadas nos dias 18, 19, 20 e 21 de novembro de 2019;
Requerimento nº 015/2020, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula,
encaminhando nota de pesar, aos familiares, amigos e militantes do
Partido dos Trabalhadores-PT, pelo falecimento do Senhor Josivaldo
Rodrigues da Costa, conhecido como Júnior do PT, ocorrido no dia 13
de janeiro do ano em curso; Requerimento nº 017/2020, de mesma
autoria, encaminhado nota de pesar, aos familiares, aos amigos, a
Diocese de Balsas, a CNBB e a CPT, pelo falecimento de Dom Enemésio
Ângelo Lazzaris, Bispo de Balsas, ocorrido no dia 02 de fevereiro do
corrente ano e Requerimento nº 018/2020, de autoria da Deputada
Doutora Thaiza Hortegal, solicitando informações das empresas que
prestam serviços do transporte público aquaviário junto aos órgãos
competentes, a respeito da colisão entre duas embarcações, na manhã
do dia 04 de fevereiro de 2020. No primeiro horário do Grande
Experiente, não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos,
ouviu-se o Deputado Vinícius Louro que falou pelo Bloco Parlamentar
Democrático e o Deputado Doutor Yglésio, pelo Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão. As demais agremiações declinaram do tempo
a elas destinado. No Expediente Final não houve orador escrito. Nada
mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e lavrado o presente
Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário
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Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
07 de fevereiro de 2020.

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

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

Rezende.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston,  Carlinhos Florêncio, César Pires,
Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte
Júnior, Edson Araújo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert
Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará
Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro,
Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil e Zé Inácio Lula.
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Arnaldo Melo, Doutora
Thaíza Hortegal, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Neto Evangelista,
Pastor Cavalcante e Zito Rolim. O Presidente declarou aberta a Sessão,
em nome do povo e invocando a proteção de Deus. Determinou a
leitura do texto bíblico, da Ata da Sessão anterior que foi aprovada e do
seguinte Expediente: Mensagens Governamentais nºs: 122 a 130/2019,
encaminhando: Veto Total ao Projeto de Lei nº 137/2019, que estabelece
as Diretrizes Gerais sobre o exercício e a fiscalização das atividades
farmacêuticas no Estado do Maranhão; Veto Total ao Projeto de Lei nº
136/2019, que dispõe sobre a regulamentação da cassação da eficácia
da inscrição de contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS;  Veto Total
ao Projeto de Lei nº 494/2019, que altera e acrescenta dispositivos à
Lei nº 8.528, de 7 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a Política
Florestal e de Proteção à Biodiversidade no Estado do Maranhão; Veto
Parcial ao Projeto de Lei nº 016/2019, que dispõe sobre normas e
diretrizes para a verificação da segurança de barragens de qualquer
natureza e de depósitos de resíduos tóxicos industriais; Veto Parcial ao
Projeto de Lei nº 412/2019, que institui a Semana Estadual de Prevenção
às Queimaduras; Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 053/2019, que institui
o “Selo Empresa Solidária”, destinado às empresas que desenvolvam
programas de esclarecimento e incentivo aos seus funcionários para a
doação de sangue, medula óssea, órgãos e tecidos humanos; Veto Total
ao Projeto de Lei nº 536/2019, que impõe a criação do Dossiê Mulher
Maranhense na forma que especifica; Veto integral ao Projeto de Lei nº
445/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de conter códigos QR
inclusivo nas embalagens dos produtos fabricados e comercializados
no Estado do Maranhão; Mensagens nºs: 001/2020, encaminhando o
Projeto de Lei 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;  002/2020, encaminhando a Medida Provisória
nº 305/2020, que dispõe sobre o parcelamento, com anistia de multa e
juros, de débitos fiscais relacionados ao Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores – IPVA; 003/2020, encaminhando o Projeto
de Lei n° 002/2020, que dispõe sobre o valor do vencimento-base dos
Servidores Públicos Estaduais do Subgrupo Magistério da Educação
Básica e 004/2020, encaminhando o  Projeto de Lei n° 003/2020, que
institui o Zoneamento Ecológico-Econômico do Bioma Amazônico do
Estado do Maranhão e dá outras providências; Requerimento n° 001/
2020, de do Deputado Ricardo Rios, solicitando regime de urgência
para o Projeto de Lei nº 539/2020, de autoria do Ministério Público;
Requerimento nº 002/2020, 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 do corrente ano; Requerimento nº 003/
2020, do Deputado Wellington do Curso, para que seja retirado de
tramitação o Projeto de Lei nº 621/2019, de sua autoria; Requerimento
n° 004/2020, do Deputado Rafael Leitoa, solicitando que seja discutido
e votado em Regime de Urgência, em uma Sessão Extraordinária, a ser
realizada logo após a aprovação do presente Requerimento, o Projeto
de Lei nº 002/2020, capeado pela mensagem n° 003/2020, de autoria do
Poder Executivo e o Requerimento nº 005/2020, do Deputado Wendell
Lages comunicando seu desligamento do Bloco Parlamentar
Democrático. Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente
encaminhou à publicação o Expediente lido pela Primeira Secretária e
concedeu a palavra aos Deputados: Wellington do Curso, Mical
Damasceno, Doutora Cleide Coutinho e César Pires. O Deputado
Wellington do Curso que usou a palavra para contestar as palavras do
Governador Flávio Dino quanto a remuneração dos professores, quando
este afirma que o novo piso salarial do professor, com carga horária de
40hs deve passar para R$ 6.358,00 (seis mil, trezentos e cinquenta e
oito reais). O Deputado acusou o Governador Flávio Dino de manipular
informação, uma vez que, não se trata de “piso”, mas de “teto”, que é
o vencimento somado às gratificações. Ele argumentou que, apenas
vinte por cento dos professores estão em regime de quarenta horas e
que a categoria quer a discussão dos reajustes. Em seguida a Deputada
Mical Damasceno ocupou a tribuna para fazer um apelo aos colegas
que disputarão as eleições municipais para que nas discussões políticas
preservem as famílias e evitem os discursos de ódio. Em seu turno, a
Deputada Doutora Cleide Coutinho expressou sua satisfação com a
prestação de contas pelo Governador Flávio Dino, com trabalho que
ele está desenvolvendo e com os projetos para os próximos anos,
destacando que serão construídas mais 25 escolas em tempo integral.
Por fim, o Deputado César Pires relatou que a Superintendência da
Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União no
Maranhão (SPU) rescindiu, unilateralmente, o contrato de cessão de
uso gratuito em que a União cedia ao Governo do Estado um terreno
localizado ao lado do Terminal de Integração da Praia Grande, porque
o imóvel estava sendo usado como estacionamento privativo, com
cobrança de taxas. Esgotado o tempo destinado ao Pequeno Expediente,
o Presidente informou que as inscrições dos Deputados Vinícius Louro
e Rafael Leitoa foram transferidas para a próxima sessão ordinária. Em
seguida, declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a discussão e
votação em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, do Projeto
de Lei n° 625/2019, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle, que dispõe sobre o subsídio do Governador,
Vice-Governador e Secretários de Estado para o exercício de 2020. Na
sequência, o Presidente suspendeu a Sessão para que a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) emitisse o Parecer. Reabertos
os trabalhos, o Presidente da CCJC informou que o referido Projeto de
Lei foi aprovado na Comissão. Dessa forma, o Projeto de Lei em tela
foi submetido à deliberação do Plenário, sendo o mesmo aprovado e
encaminhado à sanção governamental. Em primeiro turno, regime de
prioridade, com parecer favorável da CCJC e da Comissão de
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, o Plenário aprovou o
Projeto de Lei n° 539/2019, de autoria do Ministério Público, que
dispõe sobre a reposição de perdas inflacionárias na remuneração dos
servidores do quadro de apoio técnico-administrativo do Ministério
Público do Estado do Maranhão, altera anexos da Lei nº 8.077/2004 e
dá outras providências. Em primeiro turno, tramitação ordinária, com
parecer favorável da CCJC, foi aprovado e encaminhado ao segundo
turno de votação, o Projeto de Resolução Legislativa nº 160/2019, de
autoria do Deputado Othelino Neto, que concede Título de Cidadão
Maranhense ao Senhor Sérgio Luís Veras Parente, natural de Sobral
(CE). Na sequência, foi aprovado o Requerimento n° 001/2020, de
autoria do Deputado Ricardo Rios, solicitando regime de urgência para
o Projeto de Lei nº 539/2020, de autoria do Ministério Público, sendo
o mesmo aprovado na presente Ordem do Dia, por força de acordo de
Lideranças e encaminhado à sanção governamental. Inscrito no primeiro
horário do Grande Experiente, o Deputado Wellington do Curso criticou



TERÇA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2020                                                                                DIÁRIO DA ASSEMBLEIA46
o pronunciamento do Governador Flávio Dino na Sessão de Abertura
dos Trabalhos Legislativos da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, acusando-o de mentir para a população, usando as mesmas
táticas de comunicação utilizadas por Adolf Hitler para enganar e
manipular a opinião pública. No tempo dos Partidos e Blocos, se
pronunciaram os Deputados Duarte Júnior pelo Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão e o Deputado Vinícius Louro, falando pelo
Bloco Parlamentar Democrático e pela liderança deste Bloco. O
Deputado Duarte Júnior relatou as inúmeras denúncias de pais, mães,
responsáveis de alunos e alunas que estão hoje matriculados em escolas
particulares, referentes ao abuso econômico praticado por algumas
escolas, destacando o alto grau de mercantilização do ensino e afirmando
que há escolas que se preocupam mais com a comercialização de livros
do que com processo de ensino aprendizagem. O Deputado Vinícius
Louro destacou o que considerou como “descaso da gestão municipal
da cidade de Pedreiras”, destacado que o município enfrenta grandes
problemas como estradas vicinais intrafegáveis e os colégios públicos
abandonados pela administração. No Expediente Final, não houve
orador inscrito. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e
lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 05 de fevereiro de 2020. Deputado Othelino Neto - Presidente.
Deputada Andreia Martins Rezende - Primeira Secretária. Deputada
Doutora Cleide Coutinho - Segunda Secretária.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 160/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº   1009/2020

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Sergio Luís Veras Parente, natural de Sobral
(CE).

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao
Empresário Sérgio Luís Veras Parente, natural de Sobral (CE).

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A
SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em exercício, a
faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 07 de fevereiro de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 040/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº   1010/2020

CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Senhor Raphael Coelho
Figueiredo.

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Senhor Raphael Coelho Figueiredo.

Art. 2º Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de
sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A
SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em exercício, a
faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 07 de fevereiro de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 043/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº   1011/2020

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Guilherme Maia Rocha, natural de José da
Penha (RN).

Art. 1º É concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Guilherme Maia Rocha, natural de José da Penha (RN).

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A
SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em exercício, a
faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 07 de fevereiro de
2020.Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 087/2020, de 10 de fevereiro de 2020, Tornando sem efeito
a nomeação de MARCO AURELIO NUNES D’EÇA, para o Cargo
em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, publicada no
Diário da ALEMA nº 014 de 07 de fevereiro do ano em curso.

Nº 088/2020, de 10 de  fevereiro de 2020, nomeando
ANTONIO DANIEL MOREIRA DA SILVA FILHO, para exercer o
Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, 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,
REALIZADA AOS 05 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO, DO  ANO
DE 2020,  ÀS  11 HORAS E 30 MINUTOS, NO PLENÁRIO
DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
JOSÉ INÁCIO – PRESIDENTE em exercício
DOUTOR YGLÉSIO
CÉSAR PIRES
ANTÔNIO PEREIRA
RAFAEL LEITOA
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FERNANDO PESSOA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 833/2019 - (EM REDAÇÃO FINAL) - Emitido

ao PROJETO DE LEI Nº.  472/2019 -  que concede passagem
intermunicipal gratuita aos portadores de câncer, AIDES, doenças renais
e cardíacas crônicas no Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA:  Deputado FERNANDO PESSOA
RELATORIA:  Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: aprovado por unanimidade, nos votos do Relator.
PARECER Nº 834/19 – (EM REDAÇÃO FINAL) – Emitido

ao PROJETODE LEI Nº 244/2019 – que institui no Calendário Oficial
de Eventos do Maranhão a Semana Estadual de prevenção à Tuberculose
e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada HELENA DUAILIBE
RELATORIA: Deputado ANTONIO PEREIRA
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos votos do Relator.
PARECER Nº 835/2019 – (EM REDAÇÃO FINAL) - que

CONSIDERA de Utilidade Pública a Associação Cultural Bloco
Alternativo Banda do Sabyhá, no Município, de São Luís, Estado do
Maranhão

AUTORIA: Deputado CARLINHOPS FLORÊNCIO
RELATORIA: Deputado ANTONIO PEREIRA
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos votos do Relator
PARECER Nº 836/2019 - (REDAÇÃO FINAL) - que DISPÕE

sobre a cassação da inscrição estadual de empresas que provoquem
maus-tratos a animais e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELAORIA: Deputado ANTONIO PEREIRA
DECISÃO: Aprovado por unanimidade, nos voto do Relator
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  10 de  fevereiro de 2020.

Dulcimar Cutrim Fonseca
Secretária de Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 061/ 2020

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o

Projeto de Lei Ordinária nº 399/2019, de autoria do Órgão do Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão, que “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”.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer pela
constitucionalidade, com emenda substitutiva, no âmbito desta
Comissão Técnica Permamente, bem como parecer de mérito favorável
da Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e
Relações de Trabalho.

Concluída a votação, com a emenda substitutiva, vem agora a
esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto
de Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada
à matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua
redação final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de

Lei Ordinária nº 399/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 399/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 10 de  fevereiro de 2020.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Wendell Lages

PROJETO DE LEI N.º 399/2019

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.

Art. 1.º A Lei nº 9.936, de 22 de outubro de 2013, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

..................................................................................................
“Art.6.º .....................................................................................
................................................................................................
§ 2.º O posto de Chefe do Gabinete de Segurança Institucional

da Presidência do Tribunal de Contas do Estado deve ser exercido por
Coronel da Polícia Militar, pertencente ao Quadro de Oficiais
Combatentes da Polícia Militar do Estado do Maranhão (QOPM), e,
na sua ausência, poderá ser ocupado por Oficial do QOPM de posto
inferior, observada a precedência hierárquica dos membros militares
lotados no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência”. (NR)

...................................................................................................
 “Art. 17. Quando o ocupante de cargo em comissão não possuir

vínculo com a Administração Pública perceberá o valor do cargo
comissionado para o qual foi nomeado, em conformidade com os valores
estabelecidos no Anexo II-A, ressalvado o disposto no §4º do art. 20 e
no §5º e §6º do art. 21 desta Lei”. (NR)

...................................................................................................
“Art. 19. ..................................................................................
.................................................................................................
II - ocupante de cargo de provimento efetivo na Administração

Pública Federal, Estadual ou Municipal, colocado à disposição do
Tribunal de Contas do Estado, ressalvado o disposto no art. 20 desta
Lei”. (NR)

................................................................................................
“Art 21 ......................................................................................
I – lotado em Gabinete de Conselheiro, Conselheiro-Substituto

e Procurador de Contas: até R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada a
quatorze servidores, sendo um por Gabinete; (NR)

.................................................................................................
§ 1.º O ocupante de cargo em comissão, na forma dos arts. 16

ou 17 desta Lei, não faz jus à Gratificação de Apoio ao Controle
Externo, ressalvado o disposto no §5º e §6º deste artigo” (NR).

Art. 2.º Os artigos 20 e 21 da Lei nº 9.936, de 22 de outubro de
2013, passam a vigorar com os seguintes acréscimos:

“Art. 20.....................................................................................
.................................................................................................
§4º Aplica-se o disposto neste artigo ao servidor ocupante de

cargo de provimento efetivo na Administração Pública federal, estadual
ou municipal, colocado à disposição do Tribunal de Contas do Estado,
e ao detentor de cargo em comissão que não possuir vínculo com a
Administração Pública”. (AC)

“Art. 21......................................................................................
.................................................................................................
§5º O ocupante de cargo em comissão, que não possuir vínculo

com a Administração Pública, lotado em Gabinete de Conselheiro, a
critério do Presidente do Tribunal de Contas, fará jus à Gratificação de
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Apoio ao Controle Externo, no valor fixado no inciso I deste artigo,
limitada a sete servidores, sendo um por Gabinete de Conselheiro”.
(AC)

§6º O ocupante de cargo em comissão, que não possuir vínculo
com a Administração Pública, lotado em Gabinete de Conselheiro, a
critério do Presidente do Tribunal de Contas, fará jus à Gratificação de
Apoio ao Controle Externo, no valor fixado no inciso II deste artigo,
limitada a quarenta e dois servidores, sendo seis por Gabinete de
Conselheiro”. (AC)

.............................................................................................................................................
Art. 3.º O Anexo III da Lei nº 9.936, de 22 de outubro de 2013,

passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo à presente Lei.
Art. 4.º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão

à conta da dotação orçamentária do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão.

Art. 5.º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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