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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 / 02 / 2020 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 13/02/2020

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 035/20, de autoria do Senhor

Deputado Edson Araújo, que considera de Utilidade Pública a Colônia
de Pescadores Z-44, do Município de Nina Rodrigues - MA.

2. PROJETO DE LEI Nº 036/20, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
informação do Número Internacional Padronizado – ISBN dos livros,
apostilas e similares nas listas de materiais escolares em todas as
instituições da rede privada de ensino infantil, fundamental, médio,
superior e pós-graduação no âmbito do Estado do Maranhão.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
3. PROJETO DE LEI Nº 032/20, de autoria do Senhor

Deputado Neto Evangelista, que considera de Utilidade Pública o
“Instituto Histórico e Geográfico de Arari-IHGA” e dá outras
providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 033/20, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que institui o Programa de Preparação do adolescente
para o Mercado de Trabalho no âmbito da Administração Pública
Estadual.

5. PROJETO DE LEI Nº 034/20, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que dispõe sobre a obrigatoriedade da fabricação
de etiquetas em braile em peças de vestuário.

PRIORIDADE 3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
6. PROJETO DE LEI Nº 031/20, de autoria do Poder Executivo,

enviado pela Mensagem Nº 006/20, 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.

7. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 002/20, de
autoria do Poder Executivo, enviado pela Mensagem Nº 007/20, 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, 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.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

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

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. 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.

18. 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.

19. 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.

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

21. 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.

22. 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.

23. 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  4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
24. 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.

25. 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.

26. 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.

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

28. 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.

29. 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.

30. 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.

31. 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.

32. 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.

33. 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”,
com sede e foro no Município de São João do Soter, no Estado do
Maranhão.

34. 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANOEL
BECKMAN, EM  13 DE FEVEREIRO DE 2020.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Roberto Costa.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo
Holanda.

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, iniciamos os nossos trabalhos.

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (lê texto bíblico e ata) - Ata
lida, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária
para fazer a leitura do Expediente.

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

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI N° 035 / 2020

Considera de Utilidade Pública a Colônia de
Pescadores, Z-44 do Município de Nina Rodrigues-
MA.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Colônia de
Pescadores, Z-44 do Município de Nina Rodrigues-MA, com sede e
foro no citado Município.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
fevereiro de 2020. - EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB

PROJETO DE LEI Nº 036 / 2020

Dispõe sobre a obrigatoriedade da informação do
Número Internacional Padronizado – ISBN dos
livros, apostilas e similares nas listas de materiais
escolares em todas as instituições da rede privada
de ensino infantil, fundamental, médio, superior e
de pós-graduação no âmbito do Estado do
Maranhão.

Art. 1º É obrigatória, no âmbito do Estado do Maranhão, a
informação adequada e clara do Número Internacional Padronizado –
ISBN dos livros, apostilas e similares nas listas de materiais escolares
em todas as instituições da rede privada de ensino infantil, fundamental,
médio, superior e de pós-graduação, de forma a assegurar o direito
básico de informação do consumidor disciplinado no artigo 6º, inciso
III da Lei Federal nº 8.078/1990.

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

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

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

em São Luís, 10 de fevereiro de 2020. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 24, incisos V e

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

Esta propositura tem como principal objetivo resguardar pais
e responsáveis de possíveis práticas abusivas nas relações com os
estabelecimentos privados de ensino, no Maranhão. Verifica-se em
nosso Estado que as listas de materiais escolares com a discriminação
dos livros, apostilas e similares que serão utilizados no ano letivo não
informam o Número Internacional Padronizado – ISBN.

Desta forma, não é possível aos pais e responsáveis legais
terem acesso à informação clara e inequívoca desses livros, apostilas e
similares em outros canais de venda, além do disponibilizado ou
indicado pela Instituição de Ensino, violando, assim, o direito à
informação disciplinado no artigo 6º, inciso III da Lei Federal nº 8.078/
1990.

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

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

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

REQUERIMENTO Nº 014 / 2020

Senhor Presidente,

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

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

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 12 de fevereiro de 2020. - ZÉ INÁCIO
– Deputado Estadual - HELENA DUAILIBE – Deputada Estadual –
Procuradora da Mulher

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 13.02.2020
EM: 12.02.2020

REQUERIMENTO Nº 049 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 163, IV do Regimento Interno
desta Casa, requeiro a Vossa Excelência, que seja submetido à deliberação
do Plenário, a realização de uma Sessão Solene a ser realizada na
data de 23 de abril, às 11 h, em homenagem aos 150 (cento e
cinquenta) anos do 24º Batalhão de Infantaria de Selva, Batalhão
Barão de Caxias - Exército Brasileiro.

O 24º Batalhão de Infantaria de Selva (24º BIS), Batalhão Barão
de Caxias, é uma tradicional Unidade do Exército Brasileiro sediado na
cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão. Esta Organização
Militar tem origem no 9º Batalhão de Caçadores, criado pelo Decreto
nº 30, de 22 de fevereiro de 1839, em Belém-PA.

Em 1842 passou à denominação de 5º Batalhão de Fuzileiros e,
após o combate Surubihi, em 28 de setembro de 1868, na Guerra do
Paraguai, foi dissolvido. Teve sua reativação como 5º Batalhão de
Infantaria Pesada, em 31 de agosto de 1870, data em que se
comemora seu aniversário. Neste momento histórico se instala
inicialmente na Praça Deodoro, desta feita, já em São Luís-MA.

Em 18 de agosto de 1888, recebeu a denominação de 5º Batalhão
de Infantaria e, em 4 de junho de 1908, foi transformado em 48º Batalhão
de Caçadores.

Em 11 de dezembro de 1919, adotou a denominação de 24º
Batalhão de Caçadores, vindo a ocupar as atuais instalações em 19
de abril 1941, no bairro do João Paulo.

Como 24º BC, participou, de forma destacada, em diversas
missões, dentre elas: o combate à Coluna Prestes (1925), combate à
Revolução de 1930 na Paraíba-PB, combate à Revolução de 1932 em
São Paulo-SP, o combate à Intentona Comunista em Belém-PA (1935),
o envio de 169 militares para compor a Força Expedicionária Brasileira
(1944), a mobilização de uma companhia de fuzileiros para atuar em
Xambioá-PA (1972) e o emprego de um pelotão de fuzileiros para a
Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti/MINUSTAH
(2008, 2010, 2012 e 2013).

A denominação histórica Batalhão Barão de Caxias foi
concedida em 1997, por intermédio da Portaria Ministerial nº 385, de
12 de junho do mesmo ano, em decorrência da atuação do eminente
patrono do Exército Brasileiro na pacificação da Balaiada, ocorrida na
província Maranhense.

Buscando a divulgação da Força Terrestre, no ano de 2000 foi
criado o programa de rádio Informativo Militar, que vai ao ar na rádio
Jovem Pan AM todos os sábados de 7h às 8h da manhã. Em 2008 foi
criado o programa Força Brasil, que é exibido aos domingos de manhã
na TV São Luís.

Em 8 de novembro 2013, através da Portaria nº 1.137 do
Comandante do Exército, passou à subordinação do Comando Militar
do Norte, sendo transformado em 24º Batalhão de Infantaria Leve.
Assim, o batalhão passou a proporcionar alcance estratégico de pronto
emprego direto do Escalão Superior, passando a operar na faixa de
fronteira da Amazônia Oriental.

Com a edição da Portaria nº 299, do Estado-Maior do Exército,
de 27 de julho de 2017, foi desativada a 27ª Circunscrição do Serviço
Militar e determinada a passagem dos encargos e do pessoal daquela
Organização Militar (OM) para o 24º Batalhão de Infantaria Leve.

Finalmente, em 21 de agosto de 2017, a Portaria nº 1.059, do
Comandante do Exército, transformou o 24º Batalhão de Infantaria
Leve em 24º Batalhão de Infantaria de Selva, reforçando a vocação
operacional da Unidade para emprego em ambiente amazônico.

Ainda em 2017, através da Portaria Nº 1.426, de 19 de outubro,
o batalhão foi incluído como Organização Militar Tipo Amazônia,
proporcionando aos seus militares a concessão da honrosa Medalha de
Serviço Amazônico.

O 24º BIS passou a compor a 22ª Brigada de Infantaria de
Selva através da Portaria Nº 447-EME, de 24 de outubro de 2017.
Como OM integrante da “Brigada Foz do Amazonas”, teve aumentado
a capacidade operacional e a presença militar do Exército nesta
importante área estratégica e fronteiriça, no contexto de defesa da
Amazônia Oriental.

O Estandarte Histórico do batalhão teve sua última atualização
concretizada pelos ditames legais da Portaria nº 851, de 11 de junho de
2018. Devido ao reconhecimento da participação destacada do Batalhão
Barão de Caxias na defesa da Pátria, a Portaria nº 852, do Comandante
do Exército, também de 11 de junho de 2018, contemplou a Unidade
com o Distintivo de Organização Militar Histórico.

O 24º Batalhão de Infantaria de Selva tem demonstrado, ao
longo de sua história, a elevada capacidade operacional e espírito de
cumprimento de missão, seja no cumprimento de ações de combate ou
subsidiárias, honrando as tradições de Caxias, patrono do Exército
Brasileiro.
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Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís, 11 de fevereiro de 2020. - FELIPE DOS PNEUS -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 13.02.2020
EM: 12.02.2020

REQUERIMENTO Nº 050 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido a
Mesa, seja encaminhado ofício ao Exmo. Sr. Procurador Geral da Justiça,
Dr. Luís Gonzaga Martins Coelho, solicitando informações no sentido
de ser  investigada a causa do óbito de uma senhora de 92 anos de
idade, ocorrido no Município de Imperatriz, terça-feira (04), conforme
notícias veiculadas na mídia, ao que tudo indica em decorrência da
suspensão de energia elétrica da residência onde a mesma se encontrava,
após sair do hospital.

Segundo consta, o desligamento de energia elétrica impediu
que a referida senhora pudesse usar um aparelho para melhorar o seu
sistema respiratório, o que ocasionou o óbito.

Além de muito triste, a situação também é preocupante e é
necessário que sejam adotadas medidas de proteção a vida daqueles
que se encontram enfermos e, consequentemente, tendo a necessidade
de utilizarem aparelhos elétricos para tratamento de saúde, em suas
residências

Não estamos acusando ninguém, mas é necessário que seja
apurada a responsabilidade, se houve infração, pois é importante o
respeito a vida.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 06 de fevereiro de 2020. - HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 13.02.2020
EM: 12.02.2020

REQUERIMENTO N° 051 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.158, VII, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, venho respeitosamente solicitar
a Vossa Senhoria que seja encaminhado expediente ao Secretário de
Educação do Município de Tuntum – MA, Srº. Magno Mello,
solicitando informações quanto ao início do ano letivo naquele
município, aja vista que até a presente data, não fora dado início as
aulas do corrente ano.

Venho informar ainda que, em 2019 tais aulas tiveram início
em 07 de março de 2019 e término em 30 de novembro do mesmo ano,
totalizando 176 dias letivos e 704 horas aulas.  Reitero que, segundo a
LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Art. 24 – o ano letivo é
composto por 200 dias letivos e 800 horas aulas anuais.

Certo de sua colaboração e sem mais para o momento, agradeço
desde já.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 06 de fevereiro de 2020 - Fernando
Pessoa - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 13.02.2020
EM: 12.02.2020

REQUERIMENTO Nº 052 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada Mensagem de Pesar aos
familiares do Itapecuruense e Venerável Mestre da Loja Maçônica
Duque de Caxias, I, número 15, José de Ribamar Batalha, falecido no
último dia 11 de Fevereiro.

Este é um momento de profunda consternação tanto para a
família do Venerável Mestre quanto para a população da cidade de
Itapecuru Mirim.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 11 DE FEVEREIRO DE
2020. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 13.02.2020
EM: 12.02.2020

INDICAÇÃO Nº 060 / 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 Secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto
e ao Prefeito de Tutoia, Romildo Soares, para que determinem às
demais secretarias competentes a construção de uma estação de ginástica
próximo ao distrito Barro Duro desse município.

A proposição se justifica, pois, os jovens e idosos da localidade
precisam garantir uma forma de se exercitar e sair do sedentarismo uma
vez que os mesmos não têm condições de conseguir pagar uma academia,
comunidade que hoje conta com milhares de pessoas. Em virtude da
precariedade da atenção básica aos cidadãos, anseio a aprovação do
pleito e a especial atenção do (s) órgão (s) competente (s).

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 18 de janeiro de 2020. – ADRIANO –
Deputado Estadual – PV

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

INDICAÇÃO Nº 061/ 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, ao Secretário de Obras, Antonio Araújo bem como ao
Secretário Municipal de Desporto e Lazer, Amin Castro, para que
determinem a construção de uma estação de ginástica próximo à Unidade
105 do bairro Cidade Operária desse município.

A proposição se justifica, pois, os jovens e idosos da localidade
precisam garantir uma forma de se exercitar e sair do sedentarismo uma
vez que os mesmos não têm condições de conseguir pagar uma academia,
comunidade que hoje conta com milhares de pessoas. Em virtude da
precariedade da atenção básica aos cidadãos, anseio a aprovação do
pleito e a especial atenção do (s) órgão (s) competente (s).

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 18 de janeiro de 2020. – ADRIANO –
Deputado Estadual – PV
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 062 / 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 Paço do Lumiar, Senhor Domingos Dutra, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva e ao Secretário Municipal
de Cultura, esporte e lazer de Paço do Lumiar , Senhor Gouveia Ribeiro,
solicitando construção de uma praça na localidade Epitácio Cafeteira,
com a devida construção de uma quadra poliesportiva, revitalização da
iluminação pública e disposição de lixeiras.

Tal solicitação se fundamenta na necessidade iminente de
garantia aos direitos básicos de atenção à saúde, esporte, segurança e
lazer dos cidadãos daquela localidade que há anos tiveram suas garantias
negligenciadas pelo Poder Público.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 18 de janeiro de 2020. – ADRIANO –
Deputado Estadual – PV

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

INDICAÇÃO Nº 063 / 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
de Santa Inês, Maria Vianey Pinheiro Bringel, ao Secretário Estadual
de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva e ao Secretário de
Infraestrutura de Santa Inês, Senhor Nicolau Geraldo, solicitando
construção de uma quadra poliesportiva no município de Santa Inês.

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
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, 18 de janeiro de 2020. – ADRIANO –
Deputado Estadual – PV

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

INDICAÇÃO Nº 064 / 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 à
Prefeita de Governador Archer, Maria de Jesus Monteiro dos Santos,
ao Secretário de Infraestrutura, Senhor Raimundo Nonato e ao Secretário
de Esportes e Lazer, Antonio Carlos, solicitando reforma na quadra
poliesportiva daquele município.

Tal solicitação se fundamenta na necessidade iminente de
garantia aos direitos básicos de atenção à saúde, esporte e lazer.
Governador Archer possui pouco espaço de lazer, o que fomenta,

infelizmente, o uso de drogas. Existem três quadras poliesportivas na
cidade, duas na zona urbana e uma na zona rural, apenas a da zona rural
funciona, a reforma de pelo menos uma das duas traria uma satisfação
ao povo que ama o esporte.

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

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

INDICAÇÃO Nº 065 / 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 Infraestrutura, Clayton
Noleto, a adoção de medidas legais e administrativas necessárias, no
sentido de que seja viabilizada, em caráter de urgência, a restauração da
estrada vicinal, importante via de acesso que liga a zona rural do
município de Icatu, no Distrito Tapera de Icatu, por onde circulam
diariamente centenas de veículos.

A recuperação da estrada se constitui objeto de reiteradas
solicitações da população totalizando quase 10 mil habitantes daquela
região, pois o pleito é uma necessidade urgente deles, considerando-se
que o direito à locomoção é fundamental para o bem-estar do povo,
portanto, de interesse coletivo, ação promovedora de desenvolvimento
socioeconômico, condições básicas indispensáveis à melhoria da
qualidade de vida e inclusão social dos habitantes.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 17 de janeiro de 2020. – ADRIANO –
Deputado Estadual – PV

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

INDICAÇÃO Nº 066 / 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 Secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto,
bem como ao Secretário de Cultura, Anderson Lindoso, a adoção de
medidas legais e administrativas necessárias, no sentido de garantir a
construção de um Centro Cultural e Artístico Permanente na Cidade de
São Luís.

O Maranhão é um Estado com uma grande diversidade de
pessoas, de raças, cores, hábitos, costumes e principalmente culturas
diversificadas, pois em nosso estado se concentra povos de todos os
lugares do Brasil e do mundo. A cultura não é somente uma herança que
se herda de família, mais também uma herança herdada da sociedade. A
cultura tem um papel importante para a população e para a cidade que
investe neste bem tão precioso. Por isso que não pode ser esquecida. E
tal importância merece ser reconhecida.

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

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 067 / 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 Segurança Pública do Estado,
o Sr. Jefferson Portela, a adoção de medidas legais e administrativas
necessárias, no sentido de construir uma sede própria para A
ACADEMIA MARANHENSE DE CIÊNCIAS, LETRAS E ARTES
MILITARES – AMCLAM.

Apresento o presente expediente indicatório com a finalidade
de atender a demanda de muitos militares que anseiam uma sede própria
para a academia que prestigia grande nomes que já compuseram a
academia militar. O ideário em criar um sodalício literário no Maranhão,
especificamente composto de policiais e bombeiros militares, bem
como personalidades naturais que com a PMMA e CBMMA possuíam
estreitos laços fraternos, foi se fortalecendo ao longo dos anos. Desta
forma, aqueles que possuíam habilidades como escritores, somados
aos mestres e doutores acadêmicos, foram sendo sondados objetivando
ao lançamento de mais uma notável experiência, a criação de uma
Academia Maranhense de Letras e Ciências. Depois de criada, agora
ela necessita de uma sede própria para melhor desenvolver suas
atividades. Anseio a aprovação do pleito e especial atenção dos órgãos
competentes.

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

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

INDICAÇÃO Nº 068 / 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 Secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto,
bem como ao prefeito do município de Turiaçu, a adoção de medidas
legais e administrativas necessárias, no sentido de garantir a construção
de uma escola de música no município de Turiaçu.

A música é reconhecida por muitos pesquisadores como uma
modalidade que desenvolve a mente humana, promove o equilíbrio,
proporcionando um estado agradável de bem-estar, facilitando a
concentração e o desenvolvimento do raciocínio, em especial em
questões reflexivas voltadas para o pensamento. Nessa esteira, a
construção de uma escola de música seria um grande projeto para os
jovens turienses, pois seria um vetor na descoberta de novos talentos,
que muitas vezes os possuem, mas não tem nas mãos os meios
adequados de desenvolve-los e ajudar a tirar crianças e jovens que
estão no mundo das drogas. Apresento o presente expediente indicatório
com a finalidade de atender a demanda de muitas famílias que
constantemente sofrem com opções de lazer e educação para seus
pequenos, e por isso necessitam de tal amparo

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

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

INDICAÇÃO Nº 069 / 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 à
Prefeita de Vitorino Freire, Senhora Luanna Bringel, ao Secretário de
Agricultura, Produção e Desenvolvimento, Senhor Jailson Moura bem
como ao Secretário de Infraestrutura e Logística, Senhor Gilvan de
Brito, solicitando reforma e total revitalização do Mercado Municipal
daquele município.

Tal solicitação se fundamenta na necessidade iminente de
garantia aos direitos básicos de atenção à saúde, segurança e condições
dignas de trabalho aos cidadãos daquela localidade que há anos possuem
um mercado com condições insalubres, com uma estrutura inadequada,
mal cheiro, esgoto a céu aberto e outros problemas

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

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

INDICAÇÃO Nº 070 / 2020

Senhor Presidente,

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

Apresento o presente expediente indicatório com a finalidade
de atender essa reivindicação antiga e resguardar o direito básico dos
�mo adores daquela localidade, que sofrem diariamente com a falta de

local apropriado para tratamento de problemas de saúde. Atualmente
a população de lá vem sofrendo com a carência na busca por serviços
básicos no hospital do município, que muitas vezes não possui
procedimentos simples, o que faz que quase todos os pacientes daquele
município precisem se dirigir a outros em busca de uma maior
complexidade no atendimento médico. 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, 14 de JANEIRO de 2020.  – ADRIANO –
Deputado Estadual – PV

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

INDICAÇÃO Nº 071 / 2020

Senhor Presidente,

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

Atualmente a população de Pedreiras vem sofrendo com a a
carência na busca por serviços básicos no hospital do município, que
muitas vezes não possui procedimentos simples, o que faz que quase
todos os pacientes daquele município precisem se dirigir a outros em
busca de uma maior complexidade no atendimento médico. A cidade,
que viu seus repasses diminuírem gradativamente em ações do Governo
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que auxiliam os municípios na área da Saúde não mais consegue arcar
com os gastos primários, o que acaba se refletindo na população tendo
sua dignidade humana ferida. Portanto a saúde é o melhor local para
dar essa atenção especial na construção de um plano de ajuda, pois só
assim, o povo que paga seus impostos, poderá ser respeitado
plenamente.

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

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

INDICAÇÃO Nº 129 / 2020

Senhor Presidente,

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

A presente solicitação tem como objetivo iniciar esse programa
tão importante para os municípios maranhenses em parceria com o
Governo do Estado, levando 5km (cinco quilômetros) de asfaltamento,
amenizando os impactos causados pelas fortes chuvas, as intervenções
realizadas ajudarão na melhoria da mobilidade urbana, desafogando o
trânsito, através das obras de pavimentação, meios fios, sarjetas e
drenagens, melhorando a trafegabilidade dessa cidade.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 10 DE
FEVEREIRO DE 2020- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 198 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado -  Dr. Flávio Dino, solicitando que o
Presidente da Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana
(MOB) – Dr. Lawrence Melo, providencie a implantação do Projeto
Travessia no município de Chapadinha – MA.

A presente indicação visa beneficiar a população de Chapadinha
com os serviços do Projeto Travessia, direcionado ao deslocamento de
pessoas que fazem uso de cadeira de rodas; pessoas com deficiência
visual e crianças com microcefalia, hidrocefalia e outras doenças
neurológicas com alto comprometimento de mobilidade reduzida
permanente.

Esse projeto facilita o acesso aos serviços de saúde, educação,
trabalho e lazer atendendo a necessidade e o direito de ir e vir dessas
pessoas, materializando as políticas públicas de inclusão social e
permitindo que as pessoas com deficiência tenham de forma efetiva a
garantia desses direitos, trazendo dignidade e cidadania às pessoas
com deficiência.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. São Luís, 06 de fevereiro de 2020 – Dra. Thaíza Hortegal -
Deputada Estadual – PP.

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

INDICAÇÃO Nº 208 / 2020

Senhor Presidente,

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 10 DE
FEVEREIRO DE 2020- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 209 / 2020

Senhor Presidente,

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 10 DE
FEVEREIRO DE 2020- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 210 / 2020

Senhor Presidente,

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

Nosso pedido justifica-se pela dificuldade hora enfrentada pelo
efetivo policial, com a nova viatura teremos uma maior qualidade no
patrulhamento, buscando dessa forma diminuir a sensação de
insegurança sentida pelos amigos pirapemenses.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 10 DE
FEVEREIRO DE 2020- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
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 211 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Rubens Pereira Júnior, Secretário de Cidades do Estado- SECID,
solicitando em caráter de urgência, a assessoria jurídica do Programa de
Regularização Fundiária no residencial Nova Turiaçu, no município de
São Luís.

A presente solicitação tem como objetivo prestar os devidos
esclarecimentos no que diz respeito aos direitos daqueles que lá residem,
por estarmos em ano de eleição diversas promessas são feitas, no
intuito de ludibriar, com a ida da equipe de Regularização Fundiária,
todas as dúvidas serão sanadas, haja vista que o processo em questão
encontra-se sub judice, contamos com o apoio para que futuramente
assentamentos irregulares como este, sejam inseridos no contexto legal
da nossa capital.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 10 DE
FEVEREIRO DE 2020- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 212 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, ao senhor Clayton
Noleto, Secretário de Infraestrutura do Estado- SINFRA, bem como
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Edivaldo Holanda Júnior, solicitando,
em caráter de urgência, a inclusão no Programa Mais Asfalto e São Luís
em Obras, desse município.

A presente solicitação tem como objetivo iniciar esse programa
tão importante para os municípios maranhenses em parceria com o
Governo do Estado, além do realizado pela Prefeitura de São Luís,
amenizando os impactos causados pelas fortes chuvas, as intervenções
realizadas ajudarão na melhoria da mobilidade urbana, desafogando o
trânsito através das obras de pavimentação, meios fios, sarjetas e
drenagens, melhorando a trafegabilidade em diversas áreas, a exemplo:
da Zona Rural hoje bastante castigada, nossa querida Vila Conceição,
cujo acesso foi dificultado, Nova Turiaçu, situada depois da Cidade
Olímpica, cito algumas regiões para chamar a atenção das autoridades
supracitadas.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 10 DE
FEVEREIRO DE 2020- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

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

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deputado César Pires, por cinco minutos, sem
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Abençoe a todos nós, Senhor Presidente Roberto Costa,
Senhora Primeira Secretária Andreia Rezende, Senhor Segundo
Secretário Edivaldo Holanda, senhores aqui presentes, senhor Carlinhos
Florêncio, senhores da imprensa, galeria. Hoje pela manhã, vi no
programa de televisão o discípulo do senhor Flávio Dino, que parece
que carregou, não só no fenótipo, mas na genética também, o hábito de
mentir e de enganar. Dizia, naquele momento, senhor deputado federal,
lá na Câmera, dizendo que as ambulâncias que os colegas vão receber
agora eram provenientes de uma ação do governo do Estado, por meio
da Secretaria de Saúde. O hábito da mentira parece ter sido, na verdade,
disseminado dentro do governo e, fazendo escola, porque já aprendeu
com Sua Excelência o Senhor Governador a mentir. Por reiteradas vezes,
vi o Senhor Presidente falar aqui, nesta tribuna, falar aí na sua mesa,
falar nos meios de comunicação que pagamos caro para veicular em
programas de alta qualidade e que ter o efeito da ambulância foi daqui
de uma economia de receita que repassou e autorizou o governo do
Estado a comprar as ambulâncias sem segregação, pois foi para os 42
deputados. Mas a mentira continuada da equipe de governo não para.
Não para! Tanto é que o Valor Econômico trouxe agora mais uma
mentira, mas isso é outro assunto para a próxima semana. Eu quero, na
verdade, agradecer a Sua Excelência o Senhor Presidente Othelino Neto
que fez economia para fazer um gesto a todos nós, 42 deputados. Não
teve discriminação. Ontem mesmo, o deputado me convidou aqui para
participar da entrega, eu não fui e nem vou, pelas minhas posições
políticas que eu quero respeitar. Mas foi desmentido, hoje pela manhã,
rapidamente o pronunciamento de um deputado federal feito em
Brasília, agradecendo e fazendo loas ao senhor secretário Lula e ao
governador Flávio Dino. As ambulâncias não têm nada a ver com o
governo do estado, as ambulâncias têm sim a ver com os recursos que
vieram para cá pelo percentual constitucional que esta Casa recebe.
Portanto, resta-me e deveria ser feito por todos os meus pares um
agradecimento, sobretudo por nós da oposição, que eu falo em nome
da oposição, os meus agradecimentos à Casa, e combater mais uma vez
a mentira que acontece no governo do estado que não tem cerimônia da
mentira, continua mentindo. Que alguém diga o contrário aqui, que
alguém desminta as mídias que foram feitas nos meios de comunicação
por Sua Excelência o Senhor Presidente, fazendo esse gesto e repassando
dinheiro para o governo do estado. Governo de mentira, descarado,
que está fazendo escola até na Câmara Federal, já que um deputado
vem dizer que aqui é o Governo do Estado. Mentira! O dinheiro é da
Assembleia, foi o Deputado Othelino que repassou, foi ele que não
segregou, foi ele que fez um gesto para esta Casa e um gesto para nós,
deputados, e digo mais, fiquei até feliz porque a minha ambulância saiu
no primeiro lote, embora seja oposição, dando demonstrações claras e
inequívocas de que não houve diferença de ação, mas houve uma atitude
linear para todos nós, deputados estaduais. Fica aqui mais um combate
ao maior mentiroso que eu vi da história de governo do Maranhão, que
é Sua Excelência, o Senhor Governador Flávio Dino e sua equipe de
trabalho. Que alguém diga o contrário, que alguém se levante ainda
nesta sessão, na sessão de amanhã, lá em Imperatriz, aonde vão, onde
quer que estejam agora nos pronunciamentos e diga que não foi o
recurso da Casa, que o deputado volte amanhã à tribuna e diga o
contrário que eu estou mentindo. Senhores, é preciso acabar com isso,
é preciso a grande imprensa estar voltando os olhos para cá e essa
mentira começa agora a ser desnudada, a ser tirado este véu protetor.
Infelizmente, parte da imprensa ou vive com os crachás do estado ou
vive com os crachás da Assembleia, e não tem autonomia às vezes para
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poder fazer determinadas situações e compete a mim, neste pequeno
espaço aqui, puder fazer isso. Não houve participação, portanto, Dra.
Cleide, não houve participação, Dr. José Gentil, não houve participação,
Dr. Fábio, não houve participação nenhuma do governo do Estado, e é
preciso ser combatido. E hoje pela manhã, no programa da TV Mirante,
pelo jornalista Roberto Fernandes, já foi na verdade ele perguntou
assim: faltou perguntar quem está mentindo, o Presidente que esteve
sentado aqui nesta cadeira e disse que era dele ou o deputado que usou
a tribuna da Câmara para poder dizer que era do governo? Mais uma
mentira a ser contabilizada às inúmeras mentiras de sua Excelência, o
Senhor Flávio Dino e sua equipe de trabalho. Eu só espero é que essa
contaminação genética não seja um coronavírus, e venha contaminar
toda essa Assembleia, para também começar a mentir, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Existe algum deputado que vai usar o Pequeno
Expediente? Eu vou suspender a Sessão, por cinco minutos, porque
ainda não tem quórum para votar a Ordem do Dia. Quero registrar
também a presença do prefeito de Bacabal Edvan Brandão, nosso
amigo e grande companheiro, que se faz presente aqui no Plenário.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Reaberta a Sessão. Pelo Pequeno Expediente
ainda, o deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem direito
a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas. Este
momento é um momento de muita alegria, muito embora não nos
fizemos presente na entrega das ambulâncias, lá na porta do Palácio
dos Leões, que hoje pela manhã estão sendo entregues ambulâncias
para Prefeituras no Estado do Maranhão. E essas ambulâncias, que
estão sendo entregues, não são do Governo do Maranhão. Essas
ambulâncias que estão sendo entregues são frutos da boa gestão do
Presidente Othelino, na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Então a boa gestão do Presidente Othelino, na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, permitiu que se fizesse uma
economia e por conta dessa economia gerada com a boa gestão, o
Presidente Othelino reuniu os Deputados e saber como seria a forma
de contemplar a sociedade, contemplar a população, contemplar os
maranhenses com essa boa gestão. Aí todos os deputados, de forma
unânime, com doações de ambulâncias para as suas bases eleitorais,
para as Prefeituras, para hospitais. A Assembleia Legislativa não tem
a competência de comprar essas ambulâncias e fazer as doações. Então
o Governo do Estado por meio da Assembleia Legislativa fez a aquisição
das ambulâncias com repasse de recursos da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, adquiriu as ambulâncias e nós, deputados
estaduais, 42 deputados estaduais, cada um fez a sua indicação.
Deputado Wellington do Curso só não está hoje presente na entrega da
ambulância na porta do palácio, na entrega das primeiras 22 ambulâncias,
porque preferiu vir a esta tribuna desta Casa, primeiro, para elogiar,
pois é um dever de justiça elogiar o presidente Othelino pela gestão e
a possibilidade de agraciar a população do estado com essas
ambulâncias. O deputado Wellington faz esse gesto ao presidente
Othelino, primeiro porque o governador Flávio Dino é um governador
perseguidor e disse que ia tratar a base do governo e oposição da
mesma forma, mas nunca fez isso. Ele persegue a oposição, persegue
as pessoas que não pensam e não lidam da mesma forma como ele age.
A oposição ao governador Flávio Dino, que hoje foi agraciada com
essas ambulâncias, preferiu não fazer o recebimento e a entrega. No
momento oportuno, faremos a entrega dessas ambulâncias. A ambulância
do deputado Wellington foi destinada ao Hospital da Criança em São
Luís, então, no momento oportuno, nós vamos ao Hospital da Criança
com o documento de entrega, com as chaves da ambulância e faremos
a entrega da ambulância à Prefeitura de São Luís. Muito obrigado,
deputado Edivaldo Holanda, que tem como filho o prefeito Edivaldo

Holanda Júnior. Quando for prefeito de São Luís, já vou receber a
administração de São Luís com uma ambulância doada pelo deputado
Wellington do Curso. Não estou falando das demais, das outras
ambulâncias, estou dizendo que, quando assumir a Prefeitura de São
Luís, já vou encontrar a Prefeitura com uma ambulância doada pelo
deputado Wellington. Mas este é um momento de alegria, é um momento
que estamos externando e destacando no nosso discurso três momentos.
Primeiro: a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e todos os
deputados que estão fazendo doações das ambulâncias para suas bases;
segundo: parabenizar o presidente Othelino que, diferente do governo
Flávio Dino, não faz distinção entre deputados da base e da oposição,
ele trata todos nós de forma igual, todos nós fomos contemplados com
a indicação, com a doação dessa ambulância para o governo do estado
do Maranhão e para a população; terceiro: o deputado Wellington,
com muita alegria no coração, pela primeira vez em cinco anos, teve a
oportunidade de indicar, teve a oportunidade de fazer uma doação de
algo que é peculiar no mandato, algo que é do mandato, que são as
emendas parlamentares, mas que não são do deputado Wellington, são
da população. O deputado Wellington indica e, na primeira oportunidade
que o deputado Wellington teve, ele fez com muita responsabilidade.
Deputado Wellington nunca teve suas emendas parlamentares pagas.
Para ter as suas emendas parlamentares pagas pelo governo do estado,
nós tivemos que entrar na Justiça para que o governador Flávio Dino
pague R$400 mil para o Hospital Aldenora Belo. As emendas não são
para o deputado Wellington, são indicadas pelo deputado Wellington,
mas são para população. Pela primeira vez que o deputado Wellington
teve a oportunidade de fazer uma indicação, de fazer uma doação, e o
deputado Wellington fez com muita responsabilidade para o Hospital
da Criança, em São Luís. E nós vamos fazer entrega pessoalmente no
Hospital da Criança. Mais uma vez, o Governador Flávio Dino aprenda
com o Presidente Othelino, aprenda com o Presidente da Assembleia,
que trata todos os Deputados de forma igual. O Presidente Othelino é
do PCdoB, mas trata todos os deputados de forma igual, e, pela primeira
vez, o Deputado Wellington do Curso teve a oportunidade de indicar,
de fazer a doação de uma ambulância e nós fizemos com muita
responsabilidade, com muito carinho e com muito amor, para o Hospital
da Criança, em São Luís e, com certeza, será muito bem utilizada. E
vou visitar o Hospital da Criança, visitar as nossas crianças que são
atendidas no Hospital da Criança para que possamos fazer essa doação,
pessoalmente. Então, o coração com muita alegria. Que Deus estenda
suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão, sobre a sua
população. Que Deus abençoe a todos.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Fica transferida para próxima Sessão devido à
falta de quórum. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2020, nos termos do Regimento
Interno determino a inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2020, as seguintes proposições:
requerimento nº 49/2020, de autoria do deputado Felipe do Pneus;
requerimento nº 50/2020, de autoria da deputada doutora Helena
Duailibe; Requerimento nº 51/2020, de autoria do deputado Fernando
Pessoa e Requerimento 52/2020, de autoria do deputado Wendell Lages.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Não tem oradores inscritos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Presidente, se não tiver ninguém, deputado Wellington deseja se
inscrever, o senhor me dê, por gentileza, o Grande Expediente, por
favor.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

RICARDO RIOS - Grande Expediente, deputado Wellington do Curso,
30 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor presidente e demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia.
Senhoras e senhores, hoje venho falar do bolso do cidadão, do bolso do
cidadão maranhense, do bolso do trabalhador maranhense. O bolso do
trabalhador maranhense que tem sido saqueado, tem sido saqueado
pelo governador Flávio Dino, diminuindo o poder aquisitivo do
trabalhador maranhense, diminuindo o poder aquisitivo da população
do Estado do Maranhão. O governador Flávio Dino que se elegeu com
um discurso de que iria diminuir a pobreza do Estado do Maranhão,
queria erradicar a pobreza no Estado do Maranhão, queria acabar com
a quantidade de maranhenses na extrema pobreza. Mas o governador
Flávio Dino, incompetentemente, ampliou a quantidade de maranhenses
vivendo na extrema pobreza. Incompetentemente ele aumentou a
quantidade de maranhenses que estão desempregados.
Incompetentemente aumentou a quantidade de maranhenses que ganham
menos de R$ 145,00 por mês. Senhoras e senhores, o governador
Flávio Dino foi eleito falando mal da família Sarney, foi eleito falando
mal do grupo Sarney e dizendo que o grupo Sarney tinha arrasado o
Estado do Maranhão nos últimos 40 e 50 anos. O governador Flávio
Dino com tanta inveja, com tanta covardia, o governador Flávio Dino
só tinha um objetivo: chegar ao poder. E o governador Flávio Dino
para poder chegar ao poder, mentiu muito. E eu já falei aqui nesta Casa
que ele mente, que dá bom dia a jumento. Mentiu muito. Só que o que
ele construiu, construiu em um castelo de areia e esse castelo de areia
começa a desmoronar, esse castelo de areia começa a se desfazer. Porque
tudo aquilo que é construído com castelo de areia, que não é construído
em uma base sólida com certeza não vai muito longe. Em 5 anos e um
mês de mandato do governador Flávio Dino, esse castelo de areia
começa a ser demolido, desmoronado. O governador Flávio Dino que
prometeu erradicar, acabar com a pobreza no Estado do Maranhão,
pelo contrário, ele só aumentou. E a matéria publicada no Valor
Econômico, estudos do IBGE mostram a realidade diferente da
propaganda de Flávio Dino. Hoje, o Maranhão lidera o ranking de
miséria do IBGE, com praticamente 20% da população vivendo com
menos de R$ 145,00. Ou seja, 5 anos depois de assumir. Só que o
governador Flávio Dino chegou a porta do Palácio, durante o seu
discurso de posse, dizendo que ia mudar a vida dos maranhenses.
Dizendo que os leões não iam mais rugir para a população, só que os
leões continuam famintos e continuam rugindo para a população mais
pobre do estado do Maranhão. O governador Flávio Dino aumentou
os impostos três vezes, massacrando a classe mais pobre, massacrando
os pequenos empresários, massacrando os pequenos comerciantes,
massacrando aqueles que trabalham e que tiveram que fechar a porta
dos seus empreendimentos, das suas lojas, dos seus pequenos
comércios, tiveram que desempregar pais de famílias, mães de famílias,
porque não tiveram como suportar a alta carga tributária. Todas as
vezes votamos contra o aumento de impostos. Três vezes votamos
contra o aumento de impostos. Defendemos a dona de casa, defendemos
o trabalhador, defendemos o pequeno empresário, defendemos o
pequeno comerciante ou o pequeno lojista para que ele continue
desenvolvendo a sua atividade, continue empregando o trabalhador
maranhense. Ele que é tão sufocado e que padece tanto com a carga
tributária no estado do Maranhão. O governador, na porta do palácio,
disse que ia mudar a vida dos maranhenses e que os leões não iam mais
rugir para a população, para o povo do Maranhão. O que ele fez em
cinco anos foi gastar dinheiro público para mostrar um Maranhão que
não existe, mas não tem como esconder os números, não tem como
esconder a realidade. O Maranhão de hoje, o Maranhão de verdade, o
Maranhão da realidade é diferente do Maranhão da propaganda. O
Maranhão de verdade, o Maranhão da realidade, o Maranhão que os
maranhenses conhecem na periferia de São Luís, na zona rural de São

Luís, o Maranhão que os ludovicenses conhecem, o Maranhão que o
interior do estado conhece, o Maranhão que os 217 municípios
conhecem é o Maranhão de pobreza, é o Maranhão de miséria, é o
Maranhão onde 20% da população está sobrevivendo com R$145,00.
Quando o governador Flávio Dino assumiu, a extrema pobreza no
Maranhão atingia 13% da população. Em 2017 e em 2018, a extrema
pobreza aumentou para 17%. Agora, em 2020, a extrema pobreza
atinge 20% da população que sobrevive com R$ 145,00 por mês. Esse
é o Maranhão de verdade, é o Maranhão da realidade, é o Maranhão
diferente do propagado pelo governador Flávio Dino. Em defesa da
população, em defesa dos trabalhadores é que nós estamos na luta
para o governador Flávio Dino reduzir essa alta carga tributária, reduzir
os impostos do Maranhão. O governador Flávio Dino tem que reduzir
os impostos, as alíquotas do ICMS dos combustíveis e da energia
elétrica. O governador Flávio Dino tem que respeitar a população e o
pedido, o clamor do povo e reduzir os ICMS dos combustíveis, e
reduzir o ICMS da energia elétrica. Nós não estamos pedindo ao
governador para zerar, não estamos dizendo isso, nós estamos pedindo
ao governador que pelo menos possa reduzir, possa baixar o ICMS do
combustível e o ICMS da energia elétrica. Deputado Wellington e o
governador em contrapartida vai fazer o que, já que ele vai abaixar, se
ele pode baixar, reduzir o ICMS do combustível da energia elétrica?
Primeiro, ele tem que reduzir a quantidade de secretarias, são 37
secretarias, já fizemos o estudo e o governador Flávio Dino pode sim
trabalhar com 20 secretarias. O governador Flávio Dino pode reduzir a
quantidade de cargos comissionados, a quantidade de pessoas que
estão trabalhando no Governo do Estado porque são filiadas ao PCdoB,
são apaniguados do PCdoB. Nós ontem denunciamos que na Caema,
na Caema tem servidores ganhando 40, 50, 90 mil reis, denunciamos
que o diretor da Caema foi demitido e quem assumiu foi um advogado
que ganhava 51 mil reais da Caema. Nós vamos provocar mais uma vez
o Ministério Público para que possa continuar investigando,
averiguando o que está acontecendo na Caema porque um salário de 40
mil de reais, o supersalário de 51 mil reais, os altos salários que chegam
até 91 mil reais dariam para nomear os aprovados no concurso da
Aged, dariam para nomear os aprovados em concurso, os altos salários
pagos na Caema, daria para nomear os aprovados no concurso, da
Aged, do Iprev, Segep, Detran, os altos salários pagos na Caema dariam
para nomear os aprovados do concurso da Polícia Militar e no Concurso
da Polícia Civil. A nossa luta permanente, a luta permanente, para que
o Governador Flávio Dino, e isso não é de hoje, a nossa luta permanente,
o único Deputado que tem lutado para que todos os aprovados no
concurso no Estado do Maranhão sejam nomeados, que parem, parem
as contratações temporárias, parem com os cargos comissionados, e
que possam nomear aqueles que estudaram, aqueles que lutaram para
passar no concurso público e a nomeação de todos os aprovados na
Aged, no Iprev, na Segep, no Detran, 1.750 aprovados no concurso da
Polícia Militar, mais sub judice, e mais os aprovados no concurso da
Polícia Civil, a nossa luta permanente para que o Governador Flávio
Dino possa nomear todos os aprovados nos concursos públicos no
Estado do Maranhão. Nós não podemos mais admitir o que o
Governador Flávio Dino está fazendo com a máquina pública. Nós
solicitamos ao Governador Flávio Dino, por meio de Ofícios, e vamos
agora provocar o Ministério Público, para que possa investigar, possa
fiscalizar a grande quantidade de contratações temporárias, a grande
quantidade de cargos comissionados, o Governador Flávio Dino cria
um cargo, depois ele já desmembra esse cargo, por exemplo: três cargos
comissionados, em mais seis, oito, dez cargos comissionados, para
agradar e beneficiar mais beneficiados e mais aliados políticos. É
politicagem, é a verdadeira politicagem que o governador Flávio Dino
tem praticado no Governo no Estado do Maranhão. Então, senhoras e
senhores, a nossa luta permanente. E estamos reafirmando a nossa luta
para que o governador Flávio Dino reduza o ICMS dos combustíveis
e da energia elétrica e para que também possa nomear todos os
aprovados nos concursos públicos do Estado do Maranhão, bem como
reduzir a quantidade de Secretarias, bem como reduzir a quantidade de
cargos comissionados no Estado do Maranhão. O governador Flávio
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Dino elegeu-se em 2014, como já falei, falando mal do grupo Sarney,
mas ele foi se reunir com o grupo Sarney. Hoje os aliados do governador
Flávio Dino ninguém pode falar mal do grupo Sarney, ninguém pode
mais falar nada, por quê? Porque o governador Flávio Dino, hipócrita,
incoerente, falava mal do grupo Sarney até chegar ao poder. E agora o
que ele fez? Reconheceu. O governador Flávio Dino reconheceu a
autoridade de Sarney, reconheceu os avanços que Sarney fez para o
Maranhão, tanto é que ele foi tomar a bênção para Sarney, foi pedir
orientação para Sarney. Foi perguntar para Sarney como ele deveria
proceder. Então o governador Flávio Dino de forma hipócrita, de forma
incoerente enganou a população falando mal de Sarney, enganou a
população dizendo que o grupo Sarney era ruim para a democracia. Só
que hoje o governador Flávio Dino vai ao grupo Sarney e ele vai tomar
a bênção a Sarney, vai pedir conselhos a Sarney, vai pedir orientações
a Sarney. Todos lembram que o governador Flávio Dino em tudo
colocava culpa no grupo Sarney, tudo que acontecia de ruim era herança
do grupo Sarney, era uma herança maldita. Tudo ele colocava culpa no
grupo Sarney. Não tem moral nenhuma para falar do grupo Sarney. E
olha que eu não tenho procuração nenhuma para defender o grupo
Sarney. Não tenho procuração nenhuma, não conheço José Sarney,
nunca tive contato com o ex-presidente José Sarney. Tenho contato
hoje com o deputado César Pires, que é ex-reitor da Universidade, que
é ex-secretário de Educação do Estado e já está no seu 5º mandato e um
deputado sério, um deputado honrado em todos os lugares que vemos.
Eu tenho contato hoje na Assembleia com o deputado Adriano, que é
neto do ex-presidente José Sarney, que é sobrinho da ex-governadora
Roseana Sarney, um deputado que está no seu 2º mandato, juntamente
com o deputado Wellington. E um deputado trabalhador. Quantas vezes
já saí do meu gabinete 9hs da noite, 10hs da noite, até meia noite e às
vezes eu encontrei o deputado Adriano em seu gabinete também
trabalhando. Então o contato que eu tenho hoje é de ouvir falar, o
contato que eu tenho hoje com o grupo Sarney é com o deputado César
Pires, é com o deputado Adriano, então não tenho procuração nenhuma
para falar do grupo Sarney, mas estou dizendo que aquele que no
passado falava mal do grupo Sarney, hoje foi tomar bênção, hoje foi
pedir orientação, foi pedir conselhos. Governador hipócrita, governador
incoerente que destruiu o estado do Maranhão. Como que o governador
Flávio Dino falava tão mal do grupo Sarney, mas, quando recebeu o
governo do estado, recebeu em caixa mais de R$ 3 milhões e já torrou
tudo, já gastou tudo?! Já fez mais empréstimos, aumentou os impostos
três vezes, meteu a mão, só na primeira vez, em R$140 milhões na
EMAP, já meteu a mão em mais de um R$ 1 bilhão dos aposentados.
Em 2013 para 2014, tinha 13% de maranhenses na extrema pobreza,
sobrevivendo com R$145,00s. O que o governador Flávio Dino fez em
cinco anos? Aumentou a extrema pobreza, aumentou a quantidade de
maranhenses que estão sofrendo, que não têm o que comer, aumentou
a quantidade de maranhenses que estão desempregados. Esse é o governo
da mentira. Esse é o governo da propaganda enganosa, esse é o governo
que tem mentido para o estado do Maranhão, que tem enganado o
povo do Maranhão. Ele manipula informações, vem enganar os
professores dizendo que o piso salarial dos professores é de R$ 6.300,
mas o piso salarial dos professores é de R$ 2.800 para quem tem carga
horária de 40 horas. Senhoras e senhores, vocês sabiam que quem tem
a carga horária de 20 horas, o piso salarial é de R$ 1.442? É isso
mesmo. O piso salarial, a base de quem só tem 20 horas é de R$ 1.442.
É esse o governador da mentira, é esse o governador da enganação, é
esse o governador da embromação. É por isso que ocupamos o Grande
Expediente hoje para reafirmar o nosso compromisso e a nossa luta
para reduzir, diminuir os impostos do estado do Maranhão, reduzir a
alíquota do ICMS tanto da gasolina como do óleo diesel, ou seja,
reduzir a alíquota do ICMS dos combustíveis, como também reduzir a
alíquota do ICMS da energia elétrica. A população do estado do
Maranhão já é penalizada porque na energia elétrica paga duas vezes o
tributo, é bitributada. Nós estamos na luta para o governador Flávio
Dino reduzir o ICMS do combustível e da energia elétrica, nós estamos
lutando também para acabar com a bitributação, mas essa já é uma
discussão que envolve todo o Brasil. Nessa discussão que envolve

todo o Brasil para acabar com a bitributação, com certeza vai diminuir
consideravelmente a conta de energia elétrica dos maranhenses,
principalmente daqueles mais pobres, que recebem um salário mínimo.
Como já falamos aqui, nós temos, no estado do Maranhão, uma
população que recebe cento e quarenta e cinco reais por mês, ou seja,
uma população de um milhão e trezentos maranhenses. Um milhão e
trezentos maranhenses vivem na extrema pobreza. Senhoras e senhores,
os senhores sabem o que é extrema pobreza. Os senhores sabem o que
é passar fome. Uma dor que dilacera o estômago, uma dor que corta o
estômago é a dor da fome. É a dor de chegar próximo a hora do almoço
e não ter o que comer. Me veio à memória, no início do nosso mandato,
nós conhecemos um jovem de 17 que ia completar 18 anos que tem o
Transtorno do Espectro do Autista. E esse jovem da periferia da região
metropolitana de São Luís ficava às vezes perdido, ele tinha uma fixação
por antenas de TV. E ele pegava ônibus, saindo da periferia da região
metropolitana e vinha para o São Francisco olhar as torres de TV da
Mirante, afiliada à Globo. E nessas vezes, ele se perdeu e passou
vários dias fora de casa, quando soubemos dessa história e fomos
visitar esse jovem chamado Jorge Luís, nós chegamos na casa dele e
além do Jorge Luís que estava completando 18 anos, tinham quatro
crianças em casa e mais dois adultos os avós do Jorge Luís e mais
quatro crianças. O avô desempregado, a avó desempregada, e o que que
tinha para almoçar? Seis pés de galinha, dois pescoços e duas asas.
Esse era o almoço do Jorge Luís e da família. Uma família simples e
pobre da periferia da região Metropolitana, o que tinha para o almoço?
Um arroz branco, seis pés de galinha, duas asas e dois pescoços. Essa
é a realidade de muitos maranhenses que o Governador Flávio Dino,
não conseguiu tirar da extrema pobreza, pelo contrário, aumentou a
extrema pobreza no Estado do Maranhão. Um milhão e 300 maranhenses
recebem menos de 145,00 reais por mês, mais 377 mil maranhenses
desempregados. Nós temos 47% da população sem acesso à água, sem
água potável em casa, enquanto o maranhense não tem agua potável em
casa, não tem água encanada em casa, o Governador Flávio Dino paga
altos salários, supersalários a alguns funcionários da Caema, não tem
transparência, solicitamos informações da Caema, para que mandassem
um relatório completo, a quantidade de servidores e os salários pagos
à Caema, e a todos os seus servidores. Não teve transparência. Nós
tivemos que acionar a Justiça, e o Ministério Público acatou a nossa
denúncia, e o Ministério Público abriu a notícia, de fato, para averiguar,
para investigar o que está acontecendo na Caema. Nós denunciamos no
final do ano passado que servidores da Caema estavam ganhando
supersalários, altos salários, enquanto 47% da população não tem
água encanada em casa. Quarenta e sete por cento padece com a falta
de água. Isso em São Luís, isso na capital e também do interior no
Estado, 88% da população vivendo sem o tratamento de esgoto e em
muitos lugares o esgoto correndo a céu aberto. Essa é a realidade do
Estado do Maranhão, de um Estado pobre e mal administrado pelo
governo Flávio Dino, pelo governo comunista. E a nossa luta permanente
para a redução do ICMS dos combustíveis e da energia elétrica. E a
nossa luta também para o governador Flávio Dino baixar não só o
ICMS, mas para que o governador Flávio Dino também possa nomear
os aprovados no concurso público. Era o que eu tinha para o momento,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Devido à falta de quórum, nada mais havendo a
tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

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

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

Rezende.
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Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington

do Curso.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Ariston,  Arnaldo Melo, César Pires, Ciro Neto, Daniella
Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,
Doutora Helena Duailibe, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio
Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Hélio Soares, Neto
Evangelista, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio,
Rafael Leitoa, Ricardo Rios, 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, Detinha, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior,
Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante,
Rigo Teles e Zé Inácio Lula. 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. Não
havendo oradores inscritos no Pequeno Expediente, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação em
segundo turno, tramitação ordinária, o Projeto de Lei n° 432/2019, de
autoria do Deputado Ciro Neto, determinando 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. Este Projeto foi
aprovado e encaminhado à sanção governamental. Em primeiro turno,
tramitação ordinária, foi aprovado o 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, com parecer favorável
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, acatando
substitutivo. Em segundo turno, tramitação ordinária o Plenário
aprovou: Projeto de Resolução Legislativa nº 112/2019, de autoria do
Deputado Doutor Yglésio, que acrescenta o Inciso XIII ao Artigo 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 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. Estes Projetos
de Resolução foram encaminhados à promulgação. O Projeto de Lei n°
477/2019, de autoria da Deputada Detinha e os Projetos de Resolução
Legislativa nºs: 071, 072, 077 e 145/2019, de autoria do Deputado
Duarte Júnior, foram transferidos devido à ausência dos respectivos
autores. Em seguida, o Presidente anunciou a votação do Recurso do
Deputado Wellington de Curso, contra a decisão da Mesa, que indeferiu
seu Requerimento nº 022/2020, ao Governador do Estado, ao Secretário
de Estado de Educação, e a Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio
e Assistência dos Servidores, 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. O
Plenário acatou a decisão da Mesa e este Requerimento foi arquivado.
Na sequência o Plenário aprovou: Requerimento nº 030/2020, de autoria
do Deputado Roberto Costa, solicitando que seja  convocada uma
Sessão Solene, no dia 20 de fevereiro de 2020, dedicada às comemorações
dos 10 anos do Colégio Militar Tiradentes de Bacabal; Requerimento
n° 033/2020, de autoria do Deputado Wellington do Curso,
encaminhando mensagem de congratulação ao Senhor Sergio Murilo
Cruz de Oliveira, por assumir o cargo de Presidente do Conselho
Regional de Contabilidade – CRC/MA; Requerimentos n°s: 031, 032,
034, 035, 036 e 037/2020, todos de autoria do Deputado Wellington
do curso, enviando mensagens de congratulações ao Senhor Ronaldo
Viana, por assumir o cargo de Vice-Presidente de Administração; a
Senhora Raquel Sousa Pinheiro, Vice-Presidente de Desenvolvimento

Profissional;  o Senhor João Conrado Amorim Carvalho, Vice-
Presidente Técnico; a Senhora Francisca Munis Marques Serra, Vice-
Presidente do Controle Interno; o Senhor Elcimar Belém, Vice-
Presidente de Desenvolvimento Operacional e ao Senhor Felipe Arnom
Marques Tavares, por assumir o cargo de Vice-Presidente de
Fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão –
CRC/MA. Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos:
Requerimento n° 038/2020, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, enviando mensagens de pesar aos familiares da Senhora Rita
Maria do Amparo Bacelar Palhano, pelo seu falecimento ocorrido no
dia 2 de fevereiro do corrente ano e Requerimento n° 039/2020, de
autoria do Deputado Zé Inácio Lula, enviando a mensagem de pesar
aos familiares do Senhor Nagib Jorge Neto, pelo seu falecimento
ocorrido no dia 04 de janeiro do corrente ano. Na forma regimental
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária:
Requerimento nº 041/2020, de autoria do Deputado Adriano;
Requerimento nº 042/2020, de autoria do Deputado Fábio Macedo e
os  Requerimentos nºs 044 e 045/2020, de autoria do Deputado Felipe
dos Pneus. No primeiro horário do Grande Experiente, ouviu-se o
Deputado Fernando Pessoa. No tempo dos Partidos e Blocos, o
Deputado Wellington do Curso falou pelo PSDB e também no
Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e
lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado será devidamente
assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 12 de fevereiro de 2020.

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, em
nome do povo e invocando a proteção de Deus. Em seguida, ouviu-se
a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
seguinte Expediente: Projeto de Lei nº 011/2020, do Deputado Pará
Figueiredo, que dispõe sobre a criação dos Espaços da Mulher e do
Grupo LGBT em Bibliotecas Públicas do Estado do Maranhão; Projeto
de Lei nº 014/2020, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que
modifica a Lei nº 8.596/2009, tornando eliminatória a fase do exame
psicotécnico para ingresso em carreira do Sistema de Segurança Pública
do Maranhão; Projeto de Lei nº 015/2020, de mesma autoria, altera a
Lei nº11.091 de 2019, que dispõe sobre a acessibilidade em banheiros
químicos no âmbito do Estado do Maranhão; Projeto de Lei nº 016/
2020, ainda do Deputado Doutor Yglésio, que reconhece os portadores
de fibromialgia como pessoas com deficiência; Projeto de Lei nº 017 /
2020; também do Deputado Doutor Yglésio, que altera a Lei nº 8.884
de 2008, que dispõe sobre o uso de embalagens plásticas biodegradáveis
a serem utilizadas nos estabelecimentos comerciais no Estado do
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Maranhão; Projeto de Lei nº 018/2020, do Deputado Duarte Júnior,
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;
Projeto de Lei nº 019/2020, do mesmo autor, que institui a campanha
janeiro branco, no âmbito do Estado do Maranhão, dedicada à promoção
da saúde mental; Projeto de Lei n º 020/2020, do 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; Projeto de Lei n° 021/2020, do Deputado Edson
Araújo, que considera de Utilidade Pública a Colônia de Pescadores,
Z-86 do Município de São Bernardo; Projeto de Lei n° 022/2020, do
referido Deputado, que considera de utilidade Pública a Colônia de
Pescadores, Z-40 do Município de Itapecuru; Projeto de Lei nº 023/
2020, do Deputado César Pires, que considera de Utilidade Pública o
Instituto Tassio Rocha (INSTAR), no Município de São João do Sóter,
com sede e foro em São João do Sóter; Projeto de Lei nº 024/2020, da
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; Requerimento nº 020/2020, do Deputado
Doutor Yglésio, solicitando que seja discutido de votado em regime de
urgência, o Projeto de Lei nº 012/2020;  Requerimento N° 021/2020,
do Deputado Antônio Pereira, solicitando que seja realizada uma sessão
solene no dia 19 de março do corrente, para entrega da Medalha Manuel
Beckman ao Doutor Luiz César da Silva Costa; Requerimento n° 022/
2020, do Deputado Wellington do Curso, ao Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino, ao Secretário de Estado de Educação,
Senhor Felipe Camarão e a Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio
e Assistência dos Servidores, Senhora 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; Requerimento nº 023/2020, do mesmo
Deputado, à Comissão de Direitos Humanos e à Comissão de Obras e
Serviços Públicos, que realize uma visita in loco no dia 10 de fevereiro
de 2020, às 05h (cinco horas) ao Terminal da Ponta da Espera e ao
Terminal do Cujupe a fim de averiguar a atual situação do serviço de
ferry-boat ofertado à população; Requerimento nº 024/2020, do
Deputado Doutor Yglésio, solicitando  a retirada de tramitação do
Projeto de Lei nº 667/2019, de sua autoria; Requerimento nº 025 a 028/
2020, todos de autoria do Deputado Doutor Yglésio, às Empresas
Servi Porto e Internacional Marítima, concessionárias de exploração
dos serviços de transporte intermunicipal marítimo na Baia de São
Marcos, ao Presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e
Serviços Públicos, Senhor Lawrence Melo Pereira e ao Comandante da
Capitania dos Portos no Maranhão, Capitão de Mar e Guerra Alekson
Barbosa da Silva Porto, solicitando informações quanto as providências
tomadas por essas empresas em função da colisão entre dois ferry
boats na Baia de São Marcos ocorrida no dia 04 de fevereiro do corrente
ano; Indicação nº 011/2020, do Deputado Adriano, ao Prefeito de Caxias,
Senhor Fábio Gentil, ao Secretário Municipal de  Infraestrutura, Senhor
José Murilo e ao Secretário Municipal de Cultura, Esportes, Turismo
e Juventude, Senhor Arthur Quirino, solicitando construção de quadra
poliesportiva no povoado Buenos Aires 10 Distrito daquele município;
012/2020, do Deputado Adriano, ao Governador do Estado, Senhor
Flávio Dino de Castro e Costa, para que determine aos setores
competentes a realização de um estudo acerca da extensão do benefício
de isenção do pagamento de Imposto sobre Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA aos motoristas de transporte privado urbano por
aplicativo de celular, a exemplo do Uber, 99 POP, entre outros; Indicação
nº 013/2020, ainda do Deputado Adriano, ao Governador do Estado,
bem como ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior,
para que determinem um estudo acerca da revisão dos seguintes
institutos normativos: Lei nº 5.715 de 11 de junho de 1993 (Lei do
Silêncio) e a Lei nº 200 de 2009 (Lei Manzuá); Indicação nº 014, 015 e

017/2020, todas de autoria do Deputado Adriano, ao Governador do
Estado, Senhor Flávio Dino, ao Prefeito de São Luís, ao Secretário de
Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva e ao Secretário
de Obras e Serviços Públicos de São Luís, Senhor Antônio Araújo
solicitando serviços de saneamento básico e infraestrutura, tais como
instalação da rede de água e esgoto, pavimentação e asfaltamento das
ruas dos Bairros Vila São Luís, Coquilho e Vila Esperança em São Luís;
Indicação nº 016/2020, também do Deputado Adriano, ao Governador
do Estado, ao Prefeito de São Luís, ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, ao Secretário de Obras e Serviços Públicos de São Luís,
bem como ao Secretário de Estado de Esportes, Senhor Rogério
Cafeteira, solicitando a construção de um campo de futebol na Vila
Valian e na Vila Canaã, em São Luís; Indicação nº 018/2020, ainda do
Deputado Adriano, ao Prefeito de São José de Ribamar, Senhor Eudes
Sampaio, ao Secretário de Obras e Serviços Públicos de São José de
Ribamar, Senhor Isau Alves e ao Secretária de Educação, Joana Marques,
solicitando reforma, revitalização e disponibilização de aparelho de ar-
condicionado na Escola Nossa Senhora da Conceição naquele município;
Indicação nº 019/2020, do referido Deputado, ao Governador do Estado
e a Reitora da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão,
Senhora Elizabeth Nunes Fernandes, solicitando que determine aos
órgãos competentes a realização de estudos e a adoção de todas as
medidas necessárias para a criação de um curso de MESTRADO na
Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão; Indicação nº
020/2020, também do Deputado Adriano, ao Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino, ao Prefeito de São Luís, ao Secretário de Estado
de Infraestrutura e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos de São
Luís, solicitando a construção de creche no Bairro Coroadinho em São
Luís; Indicação nº 021/2020, do Deputado Adriano, ao Prefeito do
Município de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior, para que
solicite junto ao Secretário Municipal de Saúde, Senhor Lula Filho, a
construção de uma Unidade Básica de Saúde (Posto de Saúde) no
Bairro Vila Riod nesta Capital; Indicação nº 022/2020, do mesmo autor,
ao Prefeito de São Luís, ao Secretário de Obras e Serviços Públicos de
São Luís, Senhor Antônio Araújo e ao Secretário de Educação, Moacir
Feitosa, solicitando a construção de uma escola na Vila Geniparana;
Indicação nº 023/2020, ao Governador do Estado, ao Prefeito de
Pinheiro, Senhor Luciano Genésio, ao Secretário de Estado 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; Indicação nº 024/2020, do citado Deputado, ao
Prefeito de Grajaú, Senhor Mercial Arruda, solicitando a aquisição de
novos equipamentos para a Guarda Municipal; Indicação nº 025/2020,
ainda do Deputado Adriano, ao Governador do Estado, ao Prefeito de
São Luís, ao Secretário de Estado de Infraestrutura e ao Secretário de
Obras e Serviços Públicos de São Luís, Senhor Antônio Araújo,
solicitando a revitalização da iluminação pública no bairro Coroado na
Capital; Indicação nº 026/2020, também do Deputado Adriano, ao
Governador do Estado, ao Prefeito de São Luís, ao Secretário de  Estado
de Infraestrutura e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos de São
Luís, solicitando serviços de saneamento básico e infraestrutura, tais
como instalação da rede de água e esgoto, pavimentação e asfaltamento
das ruas do bairro São Francisco (parte baixa) em São Luís; Indicação
nº 027/2020, do mesmo autor, ao Prefeito do Município de São Luís,
para que solicite junto ao Secretário Municipal de Saúde, a continuidade
da reforma da maternidade da Cidade Operária na Capital; Indicação nº
028/2020, ainda do Deputado Adriano, ao Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino de Castro e Costa, ao Secretário de Estado de
Saúde, Senhor Carlos Lula e a Presidente da Empresa Maranhense de
Serviços Hospitalares - EMSERH, Senhora Ianik Leal, solicitando a
construção de um Centro de Reabilitação  dispondo de serviços de
Fisioterapia Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia no Município de
São Luís; Indicação nº 029 e 30 /2020, ao Governador do Estado, ao
Prefeito de São Luís, ao Secretário de Estado de Infraestrutura e ao
Secretário de Obras e Serviços Públicos de São Luís, solicitando serviços
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de saneamento básico e infraestrutura, tais como instalação da rede de
água e esgoto, pavimentação e asfaltamento das ruas do Bairro Rio dos
Cachorros, bem como da ruas do bairro Ilha dos Pretos em São Luís;
Indicação nº 031/2020, também do Deputado Adriano, ao Governador
do Estado, Senhor Flávio Dino, ao Prefeito de Turilândia, Senhor Alberto
Magno, ao Secretário de Estado 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; Indicação nº 032/2020, do Deputado Adriano,
ao Governador do Estado, ao Secretário de Estado de Infraestrutura e
ao prefeito de Governador Edison Lobão, Senhor 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 Município de Governador Edison Lobão;
Indicação nº 033/2020, do mesmo autor, ao Governador do Estado, ao
Secretário de Estado de Desenvolvimento Social – SEDES, Senhor
Rubens Júnior, e demais secretarias responsáveis, solicitando 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; Indicação nº 034/2020,
do Deputado Adriano, ao Senhor Prefeito do Município de São Luís,
Edivaldo Holanda Junior, para que solicite junto ao Secretário
Municipal de Saúde, Lula Filho, a aquisição de equipamentos adequados
para a Unidade Mista de Saúde do Coroadinho na Capital; Indicação nº
035 e 038/2020, do mesmo autor, ao Governador do Estado, a Prefeita
em exercício de Paço do Lumiar, Senhor Maria Paula Azevedo Desterro,
ao Secretário de Estado 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, como também do bairro
Residencial Orquídeas II naquele Município Indicação nº 036/2020,
ainda do Deputado Adriano, ao Governador do Estado e ao Secretário
de Estado da Educação, Senhor Felipe Camarão, solicitando a adoção
de medidas legais e administrativas necessárias, no sentido de garantir
a revitalização da Casa dos Estudantes Secundários do Maranhão, na
Cidade de São Luís; Indicação nº 037/2020, do mesmo autor, ao
Governador do Estado, ao Prefeito de São Luís, ao Secretário de Estado
de Infraestrutura e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos de São
Luís, 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; Indicação nº 039/
2020, ainda do Deputado Adriano, ao Governador do Estado, ao
Prefeito de São Luís, ao Secretário de Estado das Cidades, ao Secretário
de Estado de Meio Ambiente e a Secretária Municipal de Meio
Ambiente, solicitando 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 e Indicação nº 040/2020,
ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, ao Prefeito de São
Luís, Senhor Edivaldo Holanda, ao Secretário de Estado das Cidades,
Senhor Rubens Júnior, ao Secretário de Estado de Meio Ambiente,
Senhor Rafael Carvalho, e a Secretária Municipal de Meio Ambiente,
Senhora Maria de Lourdes, solicitando 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.
Indicação nº 072 e 073/2020, ambas do Deputado Duarte Júnior, ao
Governador do Estado do Maranhão e ao Secretário de Estado da
Saúde, solicitando a entrega de uma ambulância à Associação de Amigos
do Autista do Maranhão – AMA, bem como, ao Hospital Veterinário
da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA; Indicações nºs 074
a 077/2020, todas do Deputado Duarte Júnior, à Prefeita de Raposa,
Senhor Talita Laci, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda
Júnior, à Prefeita de Paço do Lumiar, Senhora Paula Azevedo e ao
Prefeito de São José de Ribamar, Senhor Eudes Sampaio, solicitando a
concessão de desconto no valor do IPTU a proprietários de imóveis
residenciais e não residenciais que adotem medidas que estimulem a
proteção, preservação e recuperação do meio ambiente, à exemplo do

Programa IPTU Amarelo, na Cidade de Salvador, no Estado da Bahia,
que tem como objetivo incentivar ações e práticas sustentáveis, que
contemplem a adoção de sistema de geração própria de energia solar
fotovoltaica; Indicação nº 078/2020, também do Deputado Duarte
Júnior, ao Governador do Estado do Maranhão, solicitando a isenção
do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), no
Estado do Maranhão, para os automóveis de autoescolas credenciadas
junto ao Departamento de Trânsito do Maranhão – DETRAN/MA;
Indicação nº 079/2020, do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de São
Luís, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, ao
Secretário Estadual de Infraestrutura, ao Governador do Estado,
solicitando serviços de recapeamento asfáltico no Terminal de
Integração da Cohab; Indicação nº 080/2020, ainda do mesmo Deputado
ao Prefeito de São Luís, ao Secretário Municipal de Saúde, ao Secretário
Municipal de Educação, ao Governador do Estado, ao Secretário de
Estado da Saúde, e ao Secretário de Estado da Educação, solicitando a
implantação do Programa Saúde na Escola voltado para a Educação de
Jovens e Adultos – EJA; Indicação nº 081 e 082/2020, do Deputado
Duarte Júnior, ao Prefeito de São Luís, ao Secretário Municipal de
Obras e Serviços Públicos, ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
ao Secretário de Esporte e Lazer e ao Secretário Municipal de Desportos
e Lazer, solicitando serviços de cobertura da praça localizada ao lado
da Fundação Bradesco, como também serviços de instalação de postes
de iluminação pública na quadra localizada ao lado da Fundação
Bradesco, bairro Coroadinho, em São Luís; Indicação nº 083 e 084/
2020, ambas do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeita de Paço do Lumiar,
ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, Senhor Walburg
Ribeiro Gonçalves Neto, Secretário Municipal de Cultura, Esporte e
Lazer, ao Secretário de Estado de Infraestrutura, e ao Governador do
Estado, solicitando serviços de construção de áreas de lazer no bairro
Jardim das Mercês, em Paço do Lumiar,  bem como, serviços de
pavimentação asfáltica em diversas ruas daquele Município; Indicação
nº 085/2020, ainda do Deputado Duarte Júnior, ao Secretário Municipal
de Urbanismo e Habitação e ao Secretário Adjunto de Fiscalização/
Blitz Urbana, solicitando a fiscalização de um terreno baldio localizado
na Rua do Guarani, vizinho à casa 32, no bairro João Paulo, nesta
cidade; Indicação nº 086/2020, do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito
de São José de Ribamar, ao Secretário Municipal de Obras, Habitação,
Serviços Públicos e Urbanismo, ao Secretário de Estado de Infraestrutura
e ao Governador do Estado, solicitando serviços de pavimentação
asfáltica nas ruas e avenidas do bairro do Alto do Itapiracó, priorizando
a Rua Costa e Silva, a Avenida Itapiracó e a Avenida Jacarepaguá,
Município de São Luís; Indicação nº 087/2020, de mesma autoria, a
Prefeita de Paço do Lumiar, Secretário Municipal de Infraestrutura e
Urbanismo, ao Secretário de Estado de Infraestrutura e ao Governador
do Estado,  solicitando serviços de recuperação asfáltica e a drenagem
urbana da Avenida do Fio, que liga o Cohatrac à Maioba, no município
de Paço do Lumiar; Indicação nº 088/2020, ainda do Deputado Duarte
Júnior, ao Prefeito de São José de Ribamar, e à Secretária Municipal de
Educação, solicitando a construção de uma escola de ensino
fundamental, de 1º ao 9º ano, no bairro Cohabiano que atenda também
aos moradores do conjunto Nova Aurora, Novo Cohatrac, Alto do
Itapiracó e outros; Indicação nº 089/2020, de mesma autoria, à
Presidente do Comitê Gestor de Limpeza Urbana, Senhora Carolina
Moraes Estrela, ao Prefeito do Município de São Luís, ao Secretário
Municipal de Serviços Públicos e Urbanismo e ao Prefeito de São José
de Ribamar, solicitando limpeza urbana de um lixão que se instalou em
um ponto da Área de Proteção Ambiental do Itapiracó e está se
espalhando por um trecho considerável da Rua Costa e Silva; Indicação
nº 090 e 091/2020, ambas do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de
São Luís, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, e ao Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica no
Terminal Rodoviário do Anel Viário, no Centro de São Luís, bem como,
na Rua Santa Bárbara e 1ª, 2ª e 3ª Travessas Santa Bárbara, bairro
Liberdade, também nesta Cidade; Indicação nº 092/2020,  do mesmo
autor, ao Secretário de Estado Segurança Pública e ao Governador do
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Estado do Maranhão,  solicitando reforço na segurança pública dos
bairros Estiva, Igaraú, Inhaúma, Vila Samara, Coqueiro, Rio Grande,
Quebra Pote e Pedrinhas, localizados na Zona Rural de São Luís;
Indicação nº 093/2020, ainda do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito
de São Luís, solicitando a redução do valor cobrado a título de
contribuição de iluminação pública no Município de São Luís; Indicações
nºs 094 e 995/2020, ambas do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de
São Luís, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, ao
Secretário de Estado de Infraestrutura e ao Governador do Estado,
solicitando serviço de pavimentação/recuperação asfáltica nas ruas e
avenidas dos bairros Coheb e Sacavém, bem como solicitando serviços
de drenagem e pavimentação asfáltica na Rua Militar, no bairro Santa
Bárbara, em São Luís; Indicação nº 096/2020, ainda do Deputado Duarte
Júnior, ao Secretário de Estado de Infraestrutura, ao Governador do
Estado, ao Prefeito de São José de Ribamar e ao Secretário Municipal
de Obras de São José de Ribamar, solicitando serviços de pavimentação
asfáltica nas Ruas Bauru, Itabuna e transversais, no bairro Parque
Araçagi, em São José de Ribamar;  Indicação nº 097/2020, de mesma
autoria, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos de São
Luís, ao Prefeito de São Luís, ao Secretário de Estado de Infraestrutura
e ao Governador do Estado, solicitando serviços de recuperação asfáltica
na Rua Dezessete, no bairro Cidade Olímpica, em São Luís; Indicação
nº 098/2020, ainda do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de São
Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior, ao Secretário Municipal de
Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo Costa e ao Presidente
da CEMAR, Senhor Augusto Dantas, solicitando serviços de melhoria
da iluminação pública na Praça do Cohatrac IV, próximo ao ponto final
dos ônibus, bairro Cohatrac, São Luís; Indicação nº 099/2020, do referido
autor, à Presidente do Comitê Gestor de Limpeza Urbana, Senhor
Carolina Moraes Estrela e ao Prefeito do Município de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda Júnior, solicitando serviços de limpeza da
Praça do Cohatrac IV, próximo ao ponto final dos ônibus, bairro
Cohatrac, São Luís; Indicação nº 100/2020, do referido autor, ao
Presidente do Instituto Municipal da Paisagem Urbana, Senhor Fábio
Henrique Farias Carvalho e ao Prefeito do Município de São Luís,
solicitando serviços de roçagem na Praça do Cohatrac IV, próximo ao
ponto final dos ônibus, bairro Cohatrac, São Luís; Indicação nº 101/
2020, também do Deputado Duarte Júnior, ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na
MA-106; Indicação nº 102/2020, do mesmo autor, ao Presidente da
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA),
Senhor André de Paula, ao Prefeito de São Luís, ao Secretário Municipal
de Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo Costa, ao
Secretário de Estado de Infraestrutura e ao Governador do Estado,
solicitando que sejam tampadas as galerias de esgoto da Rua Augusto
de Lima, bairro da Liberdade, São Luís; Indicação nº 103/2020, ainda
do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda Júnior, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos,
Senhor Antônio Araújo Costa, ao Secretário de Estado de Infraestrutura
e ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano,
Senhor Rubens Pereira Júnior, solicitando serviços de reforma da Praça
Verão, localizada no bairro do Cohatrac, São Luís; Indicação nº 108/
2020, da Deputada Doutora Cleide Coutinho, ao Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Industria e Comércio,
Senhor Simplício Araújo, solicitando uma ambulância destinada a
atender o Município de Colinas; Indicação nº  109/2020, do Deputado
Adelmo Soares, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino e ao
Secretário de Estado de Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando a
implantação da Neurocirurgia no Hospital Macrorregional do Município
de Caxias e Indicação nº 110/2020, da Deputada Doutora Thaíza
Hortegal, ao Governador do Estado do Maranhão, solicitando que o
Secretaria de Estado da Saúde, Senhor Carlos Lula, destine 3 (três)
leitos de UTI para a Pediatria no Hospital Macrorregional do Município
de Pinheiro. Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente
encaminhou o Expediente à publicação, após deferir, na forma regimental
as Indicações acima mencionadas e concedeu a palavra a Deputada

Doutora Helena Duailibe, subiu à tribuna para lamentar os índices de
feminicídio no Brasil e no Maranhão e informou que, segundo
estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS), o número de
assassinatos no Brasil é de 4,8 para cada 100 mil mulheres, sendo
apontada como a quinta maior taxa de feminicídio do mundo. A
parlamentar manifestou seu apoio aos familiares da jovem Bruna Lícia,
vítima do ex-esposo, o soldado da Polícia Militar Carlos Eduardo
Nunes Pereira. O Deputado César Pires informou os dados de uma
pesquisa que demonstra, segundo o Deputado, a decadência do governo
Flávio Dino, que foi eleito com quase 60% dos votos e agora registra
47% de aprovação aqui em São Luís. O Deputado argumenta que essa
derrocada se deve à forma como o Governador afronta o povo e impõe-
se sobre uma Assembleia que às vezes se nega a discutir um insumo
mais básico que tem da evolução do ser humano, que é a educação, por
meio dos professores. Por sua vez, o Deputado Wellington do Curso
criticou a urgência para a votação do Projeto de Lei 002/2020, de
autoria de Poder Executivo, que dispõe sobre o vencimento-base dos
professores da rede estadual de ensino.  Para o parlamentar, o Governo
quer aprovar um reajuste salarial sem nenhuma discussão com a categoria
e com os Deputados, com a concordância do sindicato, que não defende
os interesses dos professores. O Deputado ressaltou que, ao contrário
do que diz a propaganda do Governo, o Estado do Maranhão não paga
o maior piso salarial nacional aos professores. Já que a grande maioria
desses profissionais, com carga horária de 20 horas, recebem um
vencimento-base de R$ 1.443,12, acrescido de uma gratificação de R$
1.284,38, concluiu o Deputado oposicionista. 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
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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, encaminhando 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,
falando pelo Bloco Parlamentar Democrático, apresentou relatório da
reunião com a Diretoria da Equatorial, antiga CEMAR, para tratar
sobre o episódio ocorrido em Imperatriz, onde uma senhora de 92 anos
veio a óbito após o corte do fornecimento de energia em sua residência.
O Deputado afirmou que cobrou apuração do caso e prometeu
apresentar um Projeto de Lei visando coibir abusos como o ocorrido.
Pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão o Deputado Doutor
Yglésio defendeu a aprovação do Projeto de Lei nº 002/2020, de autoria
de Poder Executivo, apresentando dados que, segundo ele, demonstram
que os professores do Maranhão têm tido uma política de valorização
salarial desde o primeiro ano do governo Flávio Dino. 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 lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 06 de fevereiro de 2020. Deputado
Othelino Neto - Presidente. Deputado Rafael Leitoa - Primeiro
Secretário, em exercício. Deputada Doutora Helena Duailibe - Segunda
Secretária, em exercício.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA AOS 11 DIAS DO MÊS DE  FEVEREIEO DO ANO
DE 2020,  ÀS  11 HORAS,   NO PLENÁRIO DEPUTADO
“GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
DOUTOR YGLÉSIO
RILDO AMARAL
CÉSAR PIRES

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 027/2020 - Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 162/2019 – que PROPÕE a Medalha
do Mérito Legislativo “  Jackson Logo” a Senhora Marina Santos
Nascimento.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA:  Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº028/2020  - Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 163/2020 -  que PROPÕE a Medalha
do Mérito Legislativo “Manoel Beckman” ao Senhor Kleber Moreira

AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA: Deputado NETO EVAGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 029/2020 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA  Nº161/2019 – que CONCEDE o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Osmário Freire Guimarães, natural
de Itapetinga.

AUTORIA: Deputada GLALBERT CUTRIUM
RELATORIA:  Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 062/2020 – Emitido ao PROJETO  DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 005/2019 -  que CONCEDE o Título
dee Cidadã Maranhense a Ministra do Superior Tribunal de Justiça,
Senhora FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, natural de Soledade, Estado
do Rio Grande do Sul.

AUTORIA: Deputada DANIELLA TEMER
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 063/2020 – Emitido ao PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇÃO  Nº 014/2019 – que ALTERA o ato
das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado
do Maranhão, introdizindo artigos que criam o Fundo Estadual da
Juventude.

AUTORIA: DANIELLA TEMA
RELATORIA : NETO EVANGELISTA
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLEIA LLEGISLATIVA DO ESTADO DO
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MARANHÃO, em 12 de feevreiro de 2020.Dulcimar C. Fonseca -
Secretária de Comissão

TERMO DE RESCISÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

TERMO DE RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO Nº
019/2019 CELEBRADO ENTRE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA ENGEAGRO
SOLUÇÕES EIRELI-ME. OBJETO:  Fica rescindido, bilateral e
amigavelmente, a partir da data de assinatura deste Termo, o Contrato
nº 019/2019, conforme artigo 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93. DATA
DA ASSINATURA: 10/02/2020. ASSINATURAS: ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO  - Deputado
OTHELINO NETO  – Presidente e EMPRESA ENGEAGRO
SOLUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ nº 23.532.287/0001-04. São Luís–
MA, 12 de fevereiro de 2020.  Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-
Geral.

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 09/2019-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e C.F.R.
GASPAR E CIA LTDA-ME. OBJETO: Fica acrescido no objeto do
contrato o percentual de 24,99% (vinte e quatro virgula noventa e
nove) que corresponde ao fornecimento adicional de 2.249 (dois mil
duzentos e quarenta e nove) unidades de lanche, 2.249 ( dois mil
duzentos e quarenta e nove) unidades de almoço e 2.249 (dois mil
duzentos e quarenta e nove) unidades de pratos especiais. Com isso o
valor total do contrato passa de R$ 454.5000,00 (quatrocentos e
cinquenta e quatro mil e quinhentos reais) para 568.075,00 (quinhentos
e sessenta e oito mil e setenta e cinco reais). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia
Legislativa. Unidade Orçamentária: 00001. Programa: 0318 –
Gestão Legislativa. Ação: 4628 – Atuação Legislativa.  Subação:
000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção).
Fonte: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários – Tesouro. Histórico:
Contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação
preparada, tipo lanche e almoço, visando atender as necessidades do
programam Sol nascente da Assembleia Legislativa do Maranhão.
Autorizo o aditivo de 25% firmados com a respectiva empresa conforme
autorização do presidente às fls. 597. NOTA DE EMPRENHO: Para
fazer face às despesas foi emitida a nota de empenho nº 2019NE003175
de 20/12/2019, no valor de 79.487,00 (setenta e nove mil, quatrocentos
e oitenta e sete reais) BASE LEGAL:  Lei 8.666/93 e Processos
Administrativos nº 4254/2018-ALEMA. ASSINATURA:  Deputado
OTHELINO NOVA ALVES NETO–Presidente da Assembleia
Legislativa do Maranhão pela parte CONTRATANTE e C.F.R.
GASPAR E CIA LTDA-ME, CNPJ nº 07.408.334/0001-48,
CONTRATADA, através de sua representante legal Cláudia Fernanda
Rêgo Gaspar. DATA DA ASSINATURA: 20/12/2019. São Luís–Ma,
11 de fevereiro de 2020. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

(Republicado por Incorreção).

RESENHA DO OITAVO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 03/2016-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.

OBJETO:  Tendo em vista que a Portaria nº 213 de 13 de maio de
2019 revogou a Portaria nº 1.287 de 27 de dezembro de 2017, que
proibia a aplicação de taxas negativas de vale refeição e alimentação na
venda de “vouchers” às empresas beneficiárias, no âmbito do Programa
de Alimentação do Trabalhador (PAT), este contrato retorna à taxa
negativa originária, qual seja -1% (menos um por cento). BASE LEGAL:
art. 65, §8º da Lei Federal 8.666/93 e Processo Administrativo nº 5376/
2019. ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto–
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. DATA
DA ASSINATURA: 04/02/2020.São Luís–MA, 11 de fevereiro de
2020. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEGUNDO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 020/2018-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
CAEMA (COMPANIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO
MARANHÃO).  OBJETO:  Emissão da Nota de Empenho nº
2020NE000250, de 06/02/2020, no valor de R$ 56.000,00 (cinquenta
e seis mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora:
010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral.
Função: 01 – Legislativa. Subfunção: 031 – Ação Legislativa.
Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Natureza de Despesa:
33.90.39.44 –Serviços de Água e Esgoto. Ação: 4628 – Atuação
Legislativa. Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do
Maranhão (Manutenção). Fonte: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários
– Tesouro. Histórico: Serviço de abastecimento de água tratada e/ou
coleta de esgoto da ALEMA. Informações Complementares: Valor
empenhado na sua totalidade para o exercício atual. BASE LEGAL:
art. 65, §8º da Lei Federal 8.666/93 e Processo Administrativo nº 0048/
2020. ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto–
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. DATA
DA ASSINATURA: 11/02/2020.São Luís–MA, 11 de fevereiro de
2020. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

CONTRATO

RESENHA DO CONTRATO N.º 001/2019 .
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO. CONTRATADO(A):  L.H. DURANS PINHEIRO.
OBJETO: Fornecimento de materiais na espécie “água mineral sem
gás” para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. VIGÊNCIA:
O prazo de vigência expirará no final deste exercício, considerando o
princípio da anualidade do orçamento previsto no art. 57, “caput”, da
Lei Federal 8.666/93, sem prejuízo da garantia. VALOR DO
CONTRATO: R$ 41.745,00 (quarenta e um mil, setecentos e quarenta
e cinco reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora:
010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral;
Função: 01 - Legislativa. Subfunção: 031– Ação Legislativa.
Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Ação: 4628 – Atuação
Legislativa. Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do
Maranhão (MANUTENÇÃO). Natureza das Despesas: 33.90.30.57
–ÁGUA MINERAL. Fonte: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários –
Tesouro-0101000000. Histórico:  Aquisição de material de consumo
na espécie água mineral. Instrumento Legal: Ata 04/2019 PE 07/18.
Vigência: 13/02/2019 a 13/02/2020. Valor da Ata: R$ 339.300,00.
Gestor: Leandro Aires Lima BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e
Processo Administrativo nº 4171/2018-AL e 0122/2020-ALEMA.
ASSINATURAS: Deputado Othelino Nova Alves Neto– Presidente
da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
e Luís Henrique Durans Pinheiro representante legal da empresa L.H.
DURANS PINHEIRO, CNPJ nº 12.532.115/0001-06.  DATA DA
ASSINATURA: 06/02/2020. São Luís – MA, 11 de fevereiro de 2020.
Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.
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