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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20/02/2020 – 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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20.02.2020

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

1. PROJETO DE LEI N° 383/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO, QUE ALTERA A LEI
ESTADUAL 11.055/19, CRIANDO A PRIORIDADE DE
ATENDIMENTO PARA DIABÉTICOS EM LABORATÓRIOS NO
ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES

2. PROJETO DE LEI N° 400/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE A
INSTITUIÇÃO DO “PROGRAMA FARMÁCIA SOLIDÁRIA”, A
SER DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE
SAÚDE DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
COM PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA–RELATOR
DEPUTADO FERNANDO PESSOA.  O AUTOR RECORREU DA
DECISSÃO DA C.C.J.C. AO PLENÁRIO, NOS TREMOS DO
ART. 182, §

 
4°, QUE REJEITOU O PARECER. COM PARECER

FAVORAVEL DA COMISSÃO DE SAÚDE – RELATOR DEP.
ANTÔNIO PEREIRA.

3. PROJETO DE LEI N° 421/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO, QUE CONFERE AO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS – MA, O TÍTULO DE
CAPITAL ESTADUAL DOS BORDADOS. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA, ACATANDO SUBSTITUTIVO - RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

4. PROJETO DE LEI N° 522/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE A
PROIBIÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO, IMPORTAÇÃO E
PUBLICIDADE DE CIGARROS ELETRÔNICOS NO
MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
RAFAEL LEITOA   E DA COMISSÃO DE SAÚDE – RELATOR
DEP. RICARDO RIOS.

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

1. PROJETO DE LEI N° 116/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE INSTITUI NO
CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO MARANHÃO, A
SEMANA ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA.

III – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 071/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
SENHOR GUSTAVO PEREIRA DA COSTA, NATURAL DO RIO
DE JANEIRO.  COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO DR. YGLÉSIO. TRANSFERIDO DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 072/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO
“TEREZINHA REGO” AO SENHOR GUSTAVO PEREIRA DA
COSTA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO DR. YGLÉSIO. TRANSFERIDO DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 077/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO
“SARGENTO SÁ” AO SENHOR SILVIO CARLOS LEITE
MESQUITA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA. TRANSFERIDO DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 145/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “JOÃO
DO VALE” À SENHORA MARIA DE JESUS ASSIS MARQUES,
DONA COTINHA. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA. TRANSFERIDO
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 147/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO HÉLIO SOARES, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR
JOSIMAR CUNHA RODRIGUES. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 149/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO HÉLIO SOARES, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ MARANHENSE A SENHORA
MARIA DEUSDETE LIMA CUNHA RODRIGUES. COM
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO)

11. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 161/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO GLALBERT CUTRIM, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR
OSMÁRIO FREIRE GUIMARÃES, NATURAL DE ITAPETINGA,
BAHIA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA

IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

12. REQUERIMENTO Nº 071/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO. REQUERENDO
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA
SESSÕES SOLENES, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,
CONFORME DESCRITIVO ABAIXO.

13. REQUERIMENTO Nº 076/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO VINICIUS LOURO, REQUERENDO, QUE DEPOIS
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DE OUVIDA O PLENÁRIO, QUE SEJA AGENDADO PARA O
DIA 16 DE ABRIL DE 2020, UMA SESSÃO SOLENE PARA
ENTREGA DA MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO AOS
SENHORES JOSÉ CIRILO E JOSÉ GONÇALVES NETO.

14. REQUERIMENTO Nº 077/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RIGO TELES, REQUERENDO DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AO CORONEL QOPM PEDRO DE JESUS
RIBEIRO DOS REIS, PELA SUA NOMEAÇÃO PARA O CARGO
DE COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO
MARANHÃO.

V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

15.REQUERIMENTO Nº 069/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, REQUERENDO DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA SOLICITADA AO PREFEITO DE SÃO LUÍS,
SENHOR EDIVALDO HOLANDA JÚNIOR, AO PRESIDENTE DO
SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS DO MARANHÃO, SENHOR
ISAIAS CASTELO BRANCO, BEM COMO AO PRESIDENTE DO
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES (SET), SR.
GILSON CALDAS NEVES, INFORMAÇÕES DETALHADAS A
RESPEITO DO AUMENTO DO VALOR DAS TARIFAS DE
ÔNIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS EM SÃO LUÍS. TRANSFERIDO DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

16.REQUERIMENTO Nº 072/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, REQUERENDO QUE DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA SUA AUSÊNCIA
DAS SESSÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 10 A 12 DE FEVEREIRO
DO CORRENTE ANO, POR ESTÁ PARTICIPANDO DE
AGENDAS EXTERNAS, REPRESENTANDO ESTE PODER, EM
OUTRO ESTADO.

17. REQUERIMENTO Nº 073/202, DE AUTORIA DA
DEPUTADA MICAL DAMASCENO, REQUERENDO DEPOIS DE
OUVIDO A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA
DAS SESSÕES PLENÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE
FEVEREIRO DE 2020, EM RAZÃO DA SUA PARTICIPAÇÃO
EM EVENTOS QUE VISAM SUA ATUAÇÃO PARLAMENTAR,
CONFORME ANEXO DE CONVITE E PROGRAMAÇÃO DOS
REFERIDOS EVENTOS.

18.REQUERIMENTO Nº 074/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUERENDO QUE DEPOIS DE
OUVIDO A MESA, QUE SEJA ENCAMINHA À SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES – SMTT,
SOLICITAÇÃO PARA QUE INFORME A FÓRMULA E MÉTODO
UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO AUMENTO TARIFÁRIO
DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS EM SÃO LUIS – MA.

19. REQUERIMENTO Nº 075/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARISTON, REQUERENDO QUE DEPOIS DE
OUVIDO A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA SUA AUSÊNCIA
NA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE FEVEREIRO DO
CORRENTE ANO. EM VIRTUDE DE COMPARECER AO
EVENTO OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME
CONVITE EM ANEXO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 20/02/2020

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 039/20, de autoria do Senhor

Deputado Ciro Neto, que proíbe a discriminação ou preconceito
em virtude de condição sexual e da identidade de gênero no Estado
do Maranhão.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 010/20,
de autoria da Deputada Helena Duailibe, que concede a Medalha

do Mérito Legislativo Manuel Beckman, a Dom Belisário da
Silva, Arcebispo Metropolitano de São Luís, Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 011/20,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que concede
a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Thales
Dyego de Andrade Coelho.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 008/20,

de autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao empresário Yury Bruno Alencar
Araújo, natural da Cidade do Juazeiro do Norte, Estado do Ceará.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 009/20,
de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede a
Medalha “Manoel Beckman” ao Senhor Pedro de Jesus Ribeiro
dos Reis Cel. PM.

PRIORIDADE 3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/20, de

autoria do Poder Judiciário, enviado através da Mensagem Nº
12020, que altera os artigos 15 e 60 do Código de Divisão e
Organização Judiciárias do Estado do Maranhão, Lei
Complementar Nº 14, de 17 de dezembro de 1991 e dá outras
providências.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 038/20, de autoria do Senhor

Deputado Dr. Yglésio, que estabelece as diretrizes estaduais para
acolhimento de pessoa LGBTI em privação de liberdade no sistema
penitenciário do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 007/20,
de autoria do Senhor Deputado Wendell Lages, que concede o
Título de Cidadão Maranhense a Antônio Lages Barbosa.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 037/20, de autoria do Senhor

Deputado Hélio Soares, que institui as diretrizes para a Criação
do Programa Estadual de Incentivo a Inclusão Digital e Tecnologia
em Áreas Rurais, no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANOEL
BECKMAN, EM  19 DE FEVEREIRO DE 2020.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

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

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos
os nossos trabalhos.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para fazer a
leitura da Ata da sessão anterior e do texto bíblico.

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

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZITO ROLIM (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 039 / 2020

Proíbe a discriminação ou preconceito em virtude
de condição sexual e da identidade de gênero no
Estado do Maranhão. 

Art. 1° É proibida qualquer forma de discriminação e
preconceito ao cidadão com base em sua orientação sexual e identidade
de gênero.

§ 1° Para efeitos desta Lei, a liberdade de identidade de gênero
refere-se ao gênero sexual em que a pessoa se identiûca,
independentemente do que foi registrado em sua certidão de nascimento,
e a liberdade de condição sexual compreende a forma pela qual o cidadão
expressa abertamente seus afetos, a maneira que se relaciona emocional
e sexualmente com pessoas do mesmo sexo ou oposto, sejam eles
homoafetivos, heteroafetivos ou biafetivos.

§ 2° Para efeito desta Lei, entende-se por discriminação
qualquer ato ou omissão que caracterize constrangimento, proibição
de ingresso ou permanência, exposição a situação vexatória, tratamento
diferenciado, cobrança de valores adicionais ou preterimento no
atendimento.

Art. 2° Constitui ato de discriminação em razão da condição
sexual ou da identidade de gênero, dentre outros:

I - impedir ou dificultar o acesso, recusar atendimento usuário,
cliente ou comprador, em estabelecimentos públicos ou particulares;

II - recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno/
a em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau;

III - impedir o acesso nas escadas ou elevadores sociais de
edifícios privados ou públicos;

IV - impedir o acesso ou uso de transporte objeto de concessão
ou permissão público;

V- negar ou dificultar o aluguel ou aquisição de imóveis;
VI - recusar, dificultar ou preterir atendimento médico ou

ambulatorial em hospital da rede pública ou privada;
VII - recusar, dificultar ou preterir a doação de sangue, em

bancos de sangue da rede pública ou privada;
VIII - praticar, induzir ou incitar, pelos meios de comunicação

social ou por publicação de qualquer natureza, a discriminação ou
preconceito com base na orientação sexual ou na identidade de gênero;

IX - fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos,
emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que incite ou induza
a discriminação, o preconceito, o ódio e a violência com base na
orientação sexual ou na identidade de gênero;

X - negar emprego, demitir sem justa causa, impedir ou
dificultar a ascensão profissional na iniciativa pública ou privada;

XI - impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente
habilitado a qualquer cargo da administração direta e indireta do Estado
e das concessionárias de serviço públicos estaduais;

XII - exigir a realização de teste anti-HIV como pré-requisito a
participação em concurso público e/ou seleção de recursos humanos
por empresas privada.

XIII - inibir, proibir ou diûcultar a manifestação pública de
carinho, afeto, emoção, sentimento ou pensamento.

Art. 3° É vedada á administração estadual, direta e indireta, a
contratação de empresas que reproduzam as práticas discriminatórias
relacionadas nesta Lei.

Art. 4° A prática de qualquer ato discriminatório sujeita o
infrator as seguintes sanções:

I - advertência;
II - multa até o limite de 2.000 (duas mil) UFR/Ma.;
III - suspensão da inscrição no cadastro de contribuintes do

ICMS do Estado da Maranhão por 30 (trinta) dias;
IV - cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do

ICMS do Estado da Maranhão.
Art. 5° Na aplicação de multa, será levada em consideração a

capacidade econômica do estabelecimento infrator.
Parágrafo único. Quando associado a atos de violência ou

outras formas de preconceito baseado na cor da pele, gênero, deûciência
física ou mental, convicção religiosa ou política, condição social ou
econômica, a multa será triplicada até o limite previsto em Lei.

Art. 6° Os casos de comprovada reincidência poderão implicar
na punição máxima prevista nesta Lei, isto é, a cassação da inscrição
no cadastro de contribuintes do ICMS do Estado do Maranhão.

Art. 7° Num prazo de 90 (noventa) dias, a contar de sua
publicação, o Poder Executivo regulamentará a presente Lei, de modo
a abordar, no mínimo, os seguintes dispositivos:

I - indicação do órgão competência para acolher as denúncias
de infração;

II - procedimentos na forma de processo administrativo para
apuração das denúncias, inclusive quando a prazos e tramitação;

III - critérios de punição, tais como: valores de multa, formas
e prazos de recolhimento e anúncio público das sanções;

IV - destinar o valor da multa para Fundos Estaduais e
Organizações Não Governamentais (ONG’s) que tratem de questões
relacionadas com a discriminação da vítima;

V - garantia de ampla defesa aos acusados por denúncia;
Art. 8° As autoridades oficiadas não poderão recusar-se a

determinar a abertura de processo administrativo sempre que a denúncia
for apresentada por meio de requerimento escrito ao órgão competente
definido pela regulamentação, sob pena de responsabilidade funcional.

Parágrafo único. O requerimento de que trata o caput deste
artigo poderá ser apresentado por qualquer pessoa ou Organização
Não Governamental (ONG), mesmo que o requerente não tenha ido a
pessoa diretamente prejudicada pelo ato discriminatório.

Art. 9° Ficando constatada a incitação ao ódio e a violência, a
autoridade pública deverá comunicar o ocorrido à autoridade policial e
ao Ministério Público para que sejam tomadas as providências cabíveis.

Art. 10. No caso de produção de materiais com caráter
discriminatório, o órgão público deverá realizar a apreensão dos mesmos
e, quando considerado procedente a denúncia, a destruição de tais
materiais.

Art. 11. Os estabelecimentos comerciais e órgãos públicos da
administração direta e indireta sediados no Estado do Maranhão são
obrigados a afixar cartaz em local visível de preferência a entrada
destinada a clientes e usuários do serviço público com o seguinte texto:

DISCRIMINAÇÃO POR CONDIÇÃO SEXUAL É ILEGAL
E ACARRETA PUNIÇÃO AOS INFRATORES.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor a data de sua publicação.
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 04 de fevereiro de 2020. - CIRO NETO
- Deputado Estadual
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 010 / 2020

CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo
Manuel Beckman, a Dom Belisário da Silva,
Arcebispo Metropolitano de São Luis, Estado do
Maranhão.

Art. 1º - É concedida a Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman, a Dom Belisário da Silva, Arcebispo Metropolitano de São
Luis, Estado do Maranhão.

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

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 13 de fevereiro de 2020. - HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 011 / 2020

Concede a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Thales Dyego de Andrade
Coelho.

Art. 1º - É concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Dr. Thales Dyego de Andrade Coelho.

Art. 2º- Este Decreto Legislativo entre em vigor na data de sua
publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 18 de fevereiro de 2020.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Thales de Andrade é maranhense de São Luís, nasceu em
27.10.1985. Estudou na escola Dom Pedro II e no Centro Educacional
Montessoriano “Reino Infantil”. Cursou Direito na Universidade
Federal do Maranhão (UFMA) e se especializou em Direito Público
pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É Mestre em
Direito e Instituições do Sistema da Justiça pela Universidade Federal
do Maranhão, onde foi bolsista CAPES e teve a sua dissertação “O
direito sólido na modernidade líquida: a crise de efetividade do direito
criminal na contemporaneidade” aprovada com louvor e distinção –
nota máxima.

É advogado, com atuação na área do direito criminal e direito
público. Integrou o corpo de advogados da Procuradoria Jurídica da
Universidade Estadual do Maranhão (2012 a 2018). Hoje é membro do
Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MA, onde também é Vice-
Presidente da Comissão de Advocacia Criminal. Exerce a advocacia em
todo o território nacional, sendo membro da Comissão Especial de
Direito Aeronáutico, Espacial e Aeroportuário do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil.

É professor. Atualmente, é Coordenador do Curso de Graduação
em Direito do Instituto Florence de Ensino Superior, onde também é
professor do programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais. Foi
professor da Faculdade Pitágoras de São Luís, do Instituto Maranhense
de Ensino e Cultura e da Pós-Graduação em Ciências Criminais da
EDUFOR. Ministrou cursos e palestras em diversas instituições e
eventos de referência a nível regional e nacional, tais como a Escola
Superior de Advocacia da OAB, Escola Superior da Defensoria Pública
do Estado do Maranhão, Congresso Norte Nordeste de Ciências
Criminais, Congresso Piauiense de Ciências Criminais, dentre outros.
Como docente, também desempenha a função de Coordenador do
Laboratório do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim)
no Maranhão.

É coautor dos livros Novas vertentes do Direito Administrativo
(2010) e Envelhecimento em foco: abordagens transdisciplinares
(2016), além de inúmeros trabalhos jurídicos na área do direito público

e criminal. É autor do livro Direito Penal Líquido: paradoxos do direito
criminal contemporâneo, a ser lançado em julho de 2020.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 18 de fevereiro de 2020.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 071 / 2020

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência seja designada Sessão Solene para
concessão do Título de Cidadão Maranhense e Medalha “Manuel
Beckman” a ser realizada no mês de maio de 2020, conforme descritivo
abaixo.

Nome                                     Proposição                                Data
Raphael Coelho Figueiredo        Medalha Manuel Beckman             07.05.2020
Guilherme Maia Rocha             Título de Cidadão Maranhense        07.05.2020
Fábio Carvalho                        Medalha Manuel Beckman        07.05.2020
Alberto Madeira                    Medalha Manuel Beckman        07.05.2020
José de Arimatéia Vieira       Medalha Manuel Beckman          07.05.2020
Simone Fonseca               Título de Cidadão Maranhense        07.05.2020
Cynthia Mota Lima             Medalha Manuel Beckman          14.05.2020
Rodrigo Maia                     Medalha Manuel Beckman            21.05.2020

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em 18 de fevereiro de 2020. - Prof. Marco Aurélio da Silva
Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.02.2020
EM: 19.02.2020

REQUERIMENTO Nº 072 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após a deliberação da mesa, sejam
justificadas as minhas ausências das Sessões Plenárias dos dias 10 a 12
de fevereiro, por estar participando de agendas externas, representando
Este Poder, em outo estado.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 12 de fevereiro de 2020. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado
ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual – PT

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.02.2020
EM: 19.02.2020

REQUERIMENTO Nº 073 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após a deliberação da mesa, seja
justificada as minhas ausências das sessões plenárias, no período de
10 a 13 de fevereiro de 2020, em razão da minha participação em
eventos que visam minha atuação parlamentar, conforme anexo de
convites e programações dos referidos eventos.

Confiante no atendimento do presente pleito, reitera-se os
mais altos protestos de estima, consideração e respeito, sempre à
pronta disposição.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de
fevereiro de 2020. - Mical Damasceno - Deputada Estadual
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.02.2020
EM: 19.02.2020

REQUERIMENTO Nº 074 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, inciso VIII, do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
encaminhada à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes - SMTT,
solicitação para que informe a fórmula e método utilizados para
realização do aumento tarifário das passagens de ônibus em São Luís -
MA.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 17 de fevereiro
de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.02.2020
EM: 19.02.2020

REQUERIMENTO Nº 075 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento interno deste poder,
requeiro a V. Exa. que, após deliberação da mesa, seja justificada minha
ausência na Sessão Parlamentar do dia 12 de fevereiro de 2020, em
virtude de comparecimento em evento oficial do governo do Estado,
convite anexo.

Plenário Deputado Nagib Heickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís - MA, em 12 de fevereiro de 2020 - Ariston
Ribeiro - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.02.2020
EM: 19.02.2020

REQUERIMENTO N° 076 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 163, VIII, requeiro a V. Exa. que após ouvida o plenário seja
agendado para o dia 16 de Abril de 2020 a solenidade entrega da Medalha
de Mérito Legislativo aos senhores José Cirilo e José Gonçalves Neto.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 18 de Fevereiro de 2020. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.02.2020
EM: 19.02.2020

REQUERIMENTO Nº 077 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulação ao Coronel
QOPM Pedro de Jesus Ribeiro dos Reis, pela sua nomeação para o
cargo de Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão, augurando-

lhe uma feliz gestão no comando da polícia militar e nas ações em
defesa do direito e ir e vir do cidadão com segurança.

Sabemos o grande problema da violência vivido nos dias atuais,
mas ressaltamos a declaração do Coronel Pedro Ribeiro durante a
solenidade de posse nos seguintes termos: “Prometo corresponder
as expectativas de todos para diminuir os índices criminais no
Maranhão”

Portanto, temos plena convicção que o combate a criminalidade
será de forma efetiva e eficiente em benefício do povo maranhense.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 18 de fevereiro de 2020. - RIGO TELES
- Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 20.02.2020
EM: 19.02.2020

INDICAÇÃO Nº 247/2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado a Superintendência Regional do DNIT
- Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do Estado
do Maranhão.

Solicitando a construção de 02 (dois) redutores de velocidades
(Quebra-molas) na BR - 135, no trecho que atravessa o município de
Presidente Dutra- MA, nas proximidades do Instituto Estadual de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.

Justificando nossa reivindicação, que tem como objetivo a
segurança dos pedestres e principalmente pelo fluxo de estudantes
que transitam no trecho da referida rodovia.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 18 DE FEVEREIRO DE
2020. - Ciro Neto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 258/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, solicito que a presente Indicação seja encaminhada ao
Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio
Dino, solicitando ao Secretário de Estado providências junto ao
Secretário Estadual de Infraestrutura-SINFRA no sentido de viabilizada
a conclusão, em caráter de urgência, da recuperação asfáltica da MA-
101, trechos que interligam o Município de Cândido Mendes,
Godofredo Viana, Luís Domingues e Carutapera, bem como da rodovia
MA-206, que interliga Carutapera, Amapá do Maranhão ao povoado
Quatro Bocas, única via de acesso à BR-316.

Justifica-se a solicitação tendo em vista que a obra foi iniciada
em outubro de 2019, gerando grande expectativa na população, estando
atualmente paralisada cuja área recuperada contemplou apenas os
Municípios de Cândido Mendes e Godofredo Viana, não tendo sido
portanto, contemplados os municípios de Luís Domingues e
Carutapera, bem como a rodovia MA-206, que interliga Carutapera,
Amapá do Maranhão ao povoado Quatro Bocas, única via de acesso à
BR-316.

A solicitação é objeto da Indicação nº 425/19, cópia anexa, que
justifica o pedido considerando as péssimas condições de tráfego, pelo
precário estado de conservação dos citados trechos, tornando, as vias
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de difícil acesso e sem segurança em toda a sua extensão, tanto para
veículos, como para pedestres, que por ali transitam.

Portanto, é imprescindível e inadiável a recuperação das
rodovias acima citadas pois, além de outros benefícios diminuirá a
distância, favorecendo a comunicação e o desenvolvimento econômico
e social dos municípios circunvizinhos, beneficiando diretamente  a
população de pescadores do litoral maranhense, assegurando à
população, o direito a uma melhor qualidade de vida e consequentemente
a elevação dos indicadores socioeconômicos da região, constituindo-
se,  em um investimento estrutural de interesse coletivo de grande
relevância, pois são vias de acesso muito necessárias,  principalmente
por se tratar de uma região litorânea com grande capacidade no setor
pesqueiro, que abastece as feiras locais e as feiras da capital de São
Luís-MA, sendo referência na exportação de crustáceos inclusive para
fora do Estado (Ceará e Piaui).

Segue, em anexo, imagens dos trechos das vias em recuperação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 18 de fevereiro de

2020. - EDSON ARAÚJO – Deputado Estadual -  PSB
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 259/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando em caráter de
urgência:

a) A incorporação do adicional noturno e de insalubridade aos
vencimentos dos agentes penitenciários;

b) Correção dos salários dos agentes penitenciários, que desde
2015 não são atualizados;

c) Gratificação por exercício de função de direção e chefia.
Frise-se que estes pedidos resultam de apelos feitos pela

categoria ao nosso gabinete, que buscam o reconhecimento e valorização
da atividade de altíssimo risco e que tem sofrido retaliações da
criminalidade, conforme recentes assassinatos de agentes
penitenciários. Sabe-se que os vencimentos recebidos pelos agentes
penitenciários estão abaixo do que lhes é devido, pela importância da
atividade que exercem, especialmente pela significativa melhora do
sistema penitenciário do Maranhão que deve ser atribuída a uma
prestação de serviço mais eficiente da polícia penal.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de
janeiro de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 260/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Excelentíssimo Secretário
Estadual da Administração Penitenciária, o Senhor Murilo
Andrade de Oliveira, solicitando em caráter de urgência:

a) Permissão expressa para o uso de apetrecho da espécie
capuz ou balaclava para os servidores penitenciários que atuam na
realização de procedimentos de risco.

Frise-se que este pedido resulta de apelos feitos pela categoria
ao nosso gabinete, que buscam o reconhecimento e valorização da
atividade de altíssimo risco e que tem sofrido retaliações da

criminalidade, conforme recentes assassinatos de agentes
penitenciários. Por óbvio, as retaliações são feitas pela facilidade no
reconhecimento do agente penitenciário que está cumprindo seu ofício
e a utilização dos apetrechos que dificultam a identificação do servidor
auxiliam na preservação de sua vida e integridade, bem como proteção
às famílias. Frise-se que a solicitação se restringe à utilização de capuz
e balaclava em procedimentos considerados de alto risco para o policial
penal.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de
janeiro de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 261/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando em caráter de
urgência:

a) Pagamento da indenização para aquisição de fardamento
dos agentes penitenciários, a ser realizada em parcela única, em mês
que melhor se adeque aos limites orçamentários da Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO do Maranhão.

Frise-se que este pedido resulta de apelos feitos pela categoria
ao nosso gabinete, que buscam a indenização pelos valores gastos com
fardamento em consonância com os padrões regulamentares. Ainda,
destaque-se que indenização solicitada por esta indicação não tem
natureza remuneratória, não se incorporando aos proventos de
inatividade e não sofre incidência de contribuições previdenciárias.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de
janeiro de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 262/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Excelentíssimo Secretário
Estadual da Administração Penitenciária, o Senhor Murilo
Andrade de Oliveira, solicitando em caráter de urgência:

a) Contratação de seguro de vida para os agentes penitenciários,
que deverá ser acionado em caso de falecimento do servidor, acidentes
de trabalho e tentativas de crimes perpetrados contra o policial penal.

Frise-se que este pedido resulta de apelos feitos pela categoria
ao nosso gabinete, que buscam o reconhecimento e valorização da
atividade de altíssimo risco e que tem sofrido retaliações da
criminalidade, conforme recentes assassinatos de agentes
penitenciários. As famílias dos servidores estão em completo desamparo
e, por isso, o seguro de vida é uma medida de extrema urgência para
compensar qualquer eventual perda que os familiares venham a sofrer
em virtude da atividade profissional dos agentes penitenciários.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de
janeiro de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 263/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Excelentíssimo Secretário
Estadual da Administração Penitenciária, o Senhor Murilo
Andrade de Oliveira, solicitando em caráter de urgência:

a) Autorização de porte de arma de fogo para o agente
penitenciário temporário.

Frise-se que este pedido resulta de apelos feitos pela categoria
ao nosso gabinete, que buscam o reconhecimento e valorização da
atividade de altíssimo risco e que tem sofrido retaliações da
criminalidade, conforme recentes assassinatos de agentes
penitenciários. Destaque-se, ainda, que o fato de o agente prisional
penitenciário ter sido contratado em regime temporário não significa
que exerça atividades diversas do servidor efetivo, muito menos que
não esteja exposto aos mesmos riscos inerentes à natureza da atividade
desempenhada, devendo ter acesso ao porte de arma de fogo. Inclusive,
esse é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região –
TRF 41.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de
janeiro de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 264/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Excelentíssimo Secretário
Estadual da Administração Penitenciária, o Senhor Murilo
Andrade de Oliveira, solicitando em caráter de urgência:

a) Confecção de carteira funcional para agentes penitenciários
– a polícia penal do Estado do Maranhão -, nos moldes já utilizados
pelos demais integrantes da segurança pública.

Frise-se que este pedido resulta de apelos feitos pela categoria
ao nosso gabinete, que buscam o reconhecimento e valorização da
atividade de altíssimo risco e que tem sofrido retaliações da
criminalidade, conforme recentes assassinatos de agentes
penitenciários.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de
janeiro de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 265/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente a Excelentíssima Promotora de Justiça, a
Dra. Lítia Cavalcanti, solicitando aferição de fórmulas e métodos
utilizados pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte – SMTT
para implementar a nova tarifa de ônibus transporte público urbano
em São Luís, vigente a partir de 16 de fevereiro de 2020. Ainda, informo
que o valor da tarifa das linhas não integradas passa de R$ 2,95 para

R$ 3,20, ao passo que nas linhas integradas passa de R$ 3,40 para R$
3,70.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de
fevereiro de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 266/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando em caráter de
urgência:

a) Realização de concurso público de provas e títulos
objetivando o preenchimento e criação de vagas para o cargo de agente
penitenciário.

Frise-se que estes pedidos resultam de apelos feitos pela
categoria ao nosso gabinete, que buscam o reconhecimento e valorização
da atividade de altíssimo risco e que tem sofrido retaliações da
criminalidade, conforme recentes assassinatos de agentes
penitenciários. Sabe-se que o quantitativo de agentes penitenciários
em atuação hoje é inferior ao recomendado e esse não é um problema
exclusivo do Maranhão, todos os estados do país estão em defasagem.
Em 2019, o Estado de Roraima sancionou lei que ampliou de 328 para
700 o número de vagas da polícia penal2 e espera-se que algo nessa
magnitude possa ser realizado no Maranhão, para uma melhor prestação
de serviços penitenciários.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de
janeiro de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO N° 267/ 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro, que depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador Flávio Dino
e ao Senhor Secretário de Estado da Saúde - SES, Carlos Eduardo de
Oliveira Lula, a presente indicação, solicitando a viabilização de uma
ambulância para HOSPITAL REGIONAL DR. JOSÉ MURAD, no
Município de Viana.

Portanto, a adoção da medida acima tem como finalidade melhor
atender a população que necessita dos serviços de urgência e emergência
em saúde.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,
18 de fevereiro de 2020. - MICAL DAMASCENO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 268 /2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado – Dr. Flávio Dino, solicitando que o
Secretário de Estado de Infraestrutura – Dr. Clayton Noleto,
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viabilize a recuperação dos trechos intrafegáveis na MA – 106 que liga
o Porto do Cujupe ao município de Governador Nunes Freire.

Diante das péssimas condições de tráfego em que a MA- 106
se encontra, solicita-se a recuperação dos trechos intrafegáveis que liga
o Porto do Cujupe ao município de Governador Nunes Freire,
objetivando gerar mais segurança aos condutores e toda população
dessa região.

Nestes termos, solicitamos atendimento ao nosso pleito.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel

Beckman”. São Luís, 11 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 269 /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, bem como ao Sr.
Secretário de Saúde do Estado do Maranhão – Dr. Carlos Eduardo
de Oliveira Lula, solicitando um aparelho de Ressonância
Magnética para o Hospital Macrorregional em Chapadinha -  MA.

Esta solicitação visa atender a necessidade da falta do
equipamento para a realização de tal exame, que possui a tecnologia
capaz de mostrar com definição as estruturas internas dos órgãos,
sendo importante para diagnosticar vários problemas de saúde, como
aneurismas, tumores, alterações nas articulações ou outras lesões nos
órgãos internos.

Desta forma, a presente indicação tem como objetivo gerar
mais saúde e qualidade de vida à população dessa região.

Nestes termos, solicitamos atendimento ao nosso pleito.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel

Beckman”. São Luís, 11 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 271/2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine a
reparação dos semáforos localizados entre o KM 4 e 5 da MA 201,
precisamente no cruzamento da MA 201 (Estrada de Ribamar)
com a Avenida Tancredo Neves, zona rural de São Luís (MA).

Tendo em vista que o cruzamento em questão tem grande
movimento de veículos, motocicletas, e é de grande risco para os
pedestres que tem que atravessar o mesmo, constantemente acontece
engarrafamentos e acidentes, e com a reparação e instalação dos
semáforos, seria de grande valia, para que o trânsito flua com mais
facilidade e acidentes possam ser evitados.

Esta parlamentar apresenta a presente Indicação, através do
pedido formulado pelos moradores da Maiobinha, Vila Santa Teresinha,
Residencial São José e Residencial Ana Carolina.

Diante dos problemas que a população vem enfrentando pela
ausência dos semáforos, solicitamos especial atenção do Excelentíssimo
Senhor Governador no sentido de atender ao nosso pleito, pois a
efetivação desse investimento estrutural será assegurada, aos moradores
daquelas localidades.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de fevereiro de
2020. - Daniella Tema - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 272/2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Ilustríssimo Superintendente
Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT), no Estado do Maranhão, o Senhor Glauco Henrique Ferreira
Silva, para que determine a implantação de placas de trânsito,
faixa de pedestre e instalação de equipamentos redutores de
velocidade na BR 135, Presidente Dutra – MA, CEP : 65760-000,
mais precisamente, nas proximidades do Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão – IEMA. Vejamos a localização
na figura abaixo:

Tendo em vista que a localidade em questão tem grande
movimento de veículos, motocicletas, e é de grande risco para os alunos
que fazem a travessia rotineiramente na rodovia, para se deslocarem
até suas casas, constantemente acontece acidentes, e a implantação de
sinalização, faixa de pedestre e equipamentos redutores de velocidade,
seria de grande valia, para que acidentes possam ser evitados e os
alunos possam fazer esse deslocamento com maior segurança (conforme
figuras a seguir correlacionadas).

Esta parlamentar apresenta a presente Indicação, através do
pedido formulado pelos moradores daquela localidade.

Diante dos problemas que os alunos e a população vêm
enfrentando pela ausência de sinalização no trânsito, solicitamos
especial atenção ao Ilustríssimo Superintendente Regional do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), no
Estado do Maranhão, no sentido de atender ao nosso pleito, pois a
efetivação desse investimento estrutural será assegurada, aos alunos e
moradores daquela localidade.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 18 de fevereiro de
2020. - Daniella Tema - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 273/2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine a
disponibilidade de um ônibus para o transporte escolar gratuito
dos alunos da rede pública, matriculados no Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA), polo Presidente
Dutra/MA, localizado na BR-135.

Conforme se vê nas figuras correlacionadas abaixo, os alunos
daquela Instituição estão se deslocando de maneira improvisada e
irregular, de forma arriscada e perigosa, sem nenhum tipo de segurança
e, constantemente, expostos aos riscos da rodovia.

Dessa maneira, o objetivo da presente proposta é oferecer o
transporte escolar gratuito aos estudantes devidamente matriculados
no IEMA, polo de Presidente Dutra/MA, buscando a efetivação do
direito constitucionalmente garantido à educação e segurança.

Além disso, seria de grande valia, para que acidentes possam
ser evitados e os alunos possam fazer esse deslocamento com maior
segurança.
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Diante dos problemas que os alunos vêm enfrentando pela

ausência de transporte público, solicitamos especial atenção
Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, no sentido de
atender ao nosso pleito, pois a efetivação desse investimento será
assegurada, aos alunos daquele Instituto.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 18 de fevereiro de
2020. - Daniella Tema - Deputada Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZITO ROLIM – Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ (sem revisão
do orador) – Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a galeria e
todo povo maranhense, cumprimentar o Plenário no nome do deputado
Edivaldo, cumprimentar a Mesa em nome do amigo e hoje Presidente
da Assembleia Deputado Othelino Neto. Estou aqui para enfatizar,
deputado Edivaldo, o papel da mulher na sociedade e na política. Nós
temos aqui na política maranhense várias deputadas, várias prefeitas
no estado do Maranhão e a mulher tem um papel fundamental, tanto
na família e mais agora, deputada Helena, adentrando cada vez mais na
política e nos cargos de direção do nosso Estado. E aqui hoje, em nome
do PL, lançamos oficialmente a pré-candidatura da deputada Detinha,
deputada estadual mais votada do Maranhão é pré-candidata a prefeita
de São Luís. Uma deputada de reputação ilibada, uma deputada que foi
prefeita de um município chamado Centro do Guilherme, no Maranhão,
um município que tinha os menores índices de desenvolvimento social
do estado do Maranhão e quando deixou a prefeitura, deputado
Edivaldo, melhorou todos os índices de desenvolvimento social. Está
preparada, tem um Partido grande. Eu vejo aqui Partidos pequenos
lançando pré-candidatos à Prefeitura de São Luís e ela tem um Partido
grande, uma grande bancada de deputados federais, nós somos 03
deputados federais, todos os 03 deputados federais bem votados na
capital do Estado, temos 04 deputados estaduais. Ontem tivemos uma
reunião na casa do Presidente Josimar, Presidente Estadual do Partido,
já definindo a chapa proporcional. O PL em São Luís sairá com um
único vereador, que é o vereador Aldir Júnior, na chapa. Isso é o
compromisso do Partido e isso foi definido ontem. E definido, eu
estou aqui passando, em nome do PL, oficialmente a pré-candidatura
da deputada Detinha, é pré-candidata à Prefeitura de São Luís.
Salientando, mais uma vez, deputada estadual mais votada do
Maranhão, deputada estadual que tirou o município pequeno, o
município de Centro do Guilherme, tirou de baixos índices de
desenvolvimento e levou o município a ser um município respeitado
hoje no Estado do Maranhão. Tem história, tem reputação ilibada, tem
Partido e hoje a deputada Detinha é lançada oficialmente pré-candidata
à prefeita do município de São Luís. Obrigado.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Parecer da CCJ em Redação Final ao Projeto de Lei n° 432, de
autoria do Deputado Ciro Neto (lê). Em discussão. Em votação.
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
sanção. Projeto de Resolução Legislativa, de autoria do Deputado Duarte
Júnior, o deputado está ausente, fica transferido para a próxima sessão.
Assim como os itens II, III, IV e V. Os itens VI e VII também ficam

transferidos em razão da ausência do autor. Projeto de Resolução
Legislativa n° 005, de autoria da Deputada Daniella Tema (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. À Promulgação. Projeto de Resolução n° 121, de
autoria do Deputado Othelino Neto (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai
a Segundo Turno. Requerimentos à deliberação do Plenário.
Requerimento n° 055, de autoria do Deputado Arnaldo Melo (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento
nº 069/2020, de autoria do Deputado Adriano. O Deputado está ausente,
fica transferido para próxima Sessão. Requerimento nº 070/2020, de
autoria do Deputado Ariston (lê). Embora o deputado esteja ausente
tratasse de justificativa de falta, vamos apreciar. Como vota a Deputada
Andreia Martins Rezende?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Como vota a Deputada Dra. Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020. Requerimento nº 071/2020, de
autoria do Deputado Professor Marco Aurélio. Requerimento nº 073/
2020, de autoria da Deputada Mical Damasceno; Requerimento n°
074/2020, de autoria do deputado Dr. Yglésio; Requerimento n° 075/
2020, de autoria do deputado Ariston; Requerimento n° 076/2020, de
autoria do deputado Vinícius Louro; Requerimento n° 077/2020, de
autoria do deputado Rigo Teles.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inscrito o deputado Adelmo Soares, por 30 minutos com
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão
do orador) - Senhores deputados e deputadas, Plenário, os companheiros
que nos acompanham pelas redes sociais. Eu venho a esta tribuna para
falar de dois assuntos, Senhor Presidente, bastante importantes e
pertinentes aqui, que diz respeito, infelizmente, ao nosso Presidente
da República que mais uma vez abandona o Maranhão. E tivemos as
manifestações da BR- 135, e todos nós aqui desta Casa trafegamos e
passamos por ela, deputado Dr. Yglésio, e sabemos da necessidade que
é a imediata recuperação daquela BR. Eu queria que esta Casa se
irmanasse junto isso com os nossos deputados federais, a nossa Bancada
Federal, e cobrasse deles, que nos ajude na recuperação das BRs e
assim poder ajudar, evidentemente, a melhorar essa malha viária tão
importante para o nosso Estado. Mas também venho aqui, de forma
indignada, mais uma vez, recorrentes vezes que o Presidente Jair
Bolsonaro ofende as mulheres. Ontem mais vez, deputado Leonardo
Sá, companheiro de luta, mais uma vez o Presidente se coloca de uma
maneira que não sabe o papel verdadeiro que é ocupar a Presidência da
República e de maneira pejorativa pega a repórter da Folha de São
Paulo, Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo e a agride utilizando
o machismo, deputada Helena, deputada Andreia, deputada Daniella
que são mulheres, e deputada Detinha que está aqui conosco, que
representam as mulheres do Maranhão, e deputada Cleide Coutinho, a
forma que o Presidente utilizou para atingir a repórter é vil, deprimente,
do posto que ocupa o Presidente da República. Isso tem uma cadeia
muito grande, desencadeia um processo muito grande, deputada Helena.



QUINTA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2020                                                                              DIÁRIO DA ASSEMBLEIA12
O que vocês viram que um motorista de um aplicativo do Uber, que
assediou uma criança, uma jovem de 15 anos, e a criança teve a ideia de
gravar. No seu depoimento ele utilizou exatamente isso, de maneira
machista, deputado Wendell, ele disse: “mas ela sentou no banco de
trás do carro com um shortinho que vinha da academia, se mostrando
para mim, se insinuando para mim”. Deputado Ariston, mostrando
que o erro não era dele, mas que o erro era da criança. De modo que esta
Casa aqui, com as suas deputadas, com os nossos companheiros
deputados, precisa sim dar voz e vez a causas importantes como essa
e abolir de uma vez por todas esse preconceito, esse machismo, essa
maneira, essa cultura e deixar que as pessoas entendam que isso é
cultural, isso é normal, isso é banal, pois está errado e não é banal. Está
chegando aí o carnaval, as pessoas avançam e não têm consciência de
que, nesse momento, é importante aquela frase utilizada nas campanhas
contra o assédio que diz que não é não. Portanto, senhor presidente,
era essa a fala que eu queria fazer, trazer dois assuntos para esta Casa
que possam mostrar à sociedade brasileira que o nosso presidente não
condiz com o cargo que ocupa, primeiro por discriminar o Maranhão e
não ajudar na reforma tão necessária para as nossas BRs e, segundo,
por utilizar do seu cargo para mais uma vez atacar, não só as mulheres,
mas também a imprensa do nosso País. Era só isso, senhor presidente.
Que Deus nos guarde hoje e sempre.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar
Solidariedade/PP? Bloco Parlamentar Unidos Pelo Maranhão. Deputado
Dr. Yglésio, por seis minutos, com apartes. Deputado Yglésio declinou.
Deputado Vinícius Louro, pela liderança.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor presidente, senhores deputados e senhoras
deputadas, membros da galeria, internautas, telespectadores da TV
Assembleia, funcionários deste Poder. Senhor presidente, o que me
traz aqui hoje é justamente para falar das rodovias federais no estado
do Maranhão. Depois dessas reivindicações dos donos de vans
autônomos do transporte alternativo, veio uma reflexão que nós
passamos, senhor presidente, todo mandato, deputado Edivaldo
Holanda, o primeiro mandato da nossa legislatura aqui na Assembleia
Legislativa e o início do nosso segundo mandato também na Assembleia
Legislativa, falando a respeito da BR 135, da 22 e da 06. Eu chegava e
trazia aqui a esta Casa e à população do estado do Maranhão a
irresponsabilidade do DNIT no estado. Deputado Edivaldo Holanda,
eu acho que V.Ex.ª, desde a legislatura passada, cansou de me ouvir
falar e de subir a esta tribuna para reclamar da precariedade das nossas
rodovias, é inadmissível que no Estado do Maranhão, um Estado que
é um Estado mais pobre da Federação não tenha a atenção que deve ter
pelo governo federal e principalmente, deputado Arnaldo Melo, pelo
órgão DNIT. Quantas e quantas vezes, eu subi a esta tribuna, deputado
Ariston, para falar das nossas rodovias, principalmente da BR-135, eu
fui, na legislatura passada, o presidente da Comissão de Obras e Serviços
Públicos desta Casa. Nós fizemos vários convites ao representante do
DNIT, aos órgãos fiscalizadores das rodovias, onde não era de
competência da Assembleia Legislativa, mas eu já vim aqui como
representante do povo, já subi esta tribuna também como cidadão que
utiliza essa rodovia, diuturnamente, e sendo testemunha dos percalços
dessa rodovia, dos transtornos, das mortes que essa rodovia vem
causando por causa dessa infraestrutura precária, eu vim aqui pedir ao
DNIT, ao governo federal que desse celeridade a essa rodovia. Vários e
vários anos, deputado Leonardo Sá, vinha a mesma desculpa, não
iremos iniciar no começo do ano por causa das chuvas e ali passava-se
o ano todo e nem sequer havia um plano de trabalho, nem a efetivação
da reforma ou de um paliativo que pudesse melhorar a vida das pessoas
que utilizam essa rodovia, hoje, está aí, intrafegável, você hoje para
andar de Miranda a Alto Alegre, porque antes o trecho era só de Miranda
A São Mateus, mas agora o pior trecho que eu acho que é do Estado do
Maranhão, dentro de uma rodovia federal, é de Miranda a Alto Alegre,
demora mais de 1h30, uma viagem que se fazia em 40 minutos, e aí

trazendo todo um transtorno à população, carros e carros parados,
automóveis, carros, veículos pequenos parados nos acostamentos,
porque tem ali um pneu furado e uma roda quebrada, doentes sendo
transportados em ambulâncias e chegando a óbito, porque a ambulância
não consegue percorrer essa trajetória, num tempo hábil, para chegar
num hospital aqui em São Luís. Deputado César Pires, quantas e
quantas vezes, eu subi a esta tribuna até mesmo debatendo com V.
Ex.ª, sobre a questão das rodovias federais no Estado do Maranhão?!
E hoje nós estamos vendo aí o transtorno, os donos de transportes
alternativos bloqueando as estradas. Nós já temos aí desde a época que
eu assumi aqui a legislatura na Assembleia Legislativa, na primeira
legislatura, em 2015, esse tempo todo a gente cobrando o DNIT, e o
DNIT só trazendo desculpas, o DNIT inventando histórias e hoje está
aí. Eu falei e está acontecendo que essa estrada iria ficar intrafegável
porque nenhuma sequer manutenção existia. Mas agora o momento é
de buscar ajuda, o momento é de buscar soluções para que essa estrada
possa ser feita o mais rápido possível. Nós sabemos que aqui tem uma
licitação, que tem consórcio responsável por esta rodovia, e nós temos
que chamar a fiscalização dos órgãos, como o Ministério Público Federal
para que acompanhe justamente a execução dessa manutenção dessa
BR-135. É inadmissível a gente ir para o estado do Piauí e as BRs lá
serem perfeitas, no estado do Ceará da mesma forma e quando entra no
Maranhão, deputado Edivaldo Holanda, é o descaso. Essa rodovia
passa mais de 17 mil carros/dia, é o portal de entrada da nossa capital,
da Ilha do Amor, São Luís e a gente vê esse descaso. Então quero aqui
chamar os nobres deputados, os colegas aqui de Parlamento, para que
a gente possa nos mobilizar no sentido de chamar novamente o DNIT
aqui para que ele possa esclarecer. E vamos efetivar também mais essa
fiscalização, porque sabemos que a irresponsabilidade está dentro do
DNIT, que não tem compromisso e nem capacidade e responsabilidade
para se fazer sequer uma manutenção em uma rodovia federal. Muito
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar de Oposição. Deputado César Pires, por
oito minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós. Mensagem da Palavra de
Deus, versículos do dia: Jesus nos salvou porque teve compaixão de
nós e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos
salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que
nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida (Carta do apóstolo
Paulo a Tito). Senhor Presidente, galeria, imprensa, senhores servidores,
vejo aqui o esforço do deputado Vinícius Louro em protestar,
justamente até, contra as BRs. Assim ele fez sempre, diga-se de
passagem. E vi também, a nível de Brasília, deputados federais e
senadores do Maranhão reivindicando um melhor tratamento por parte
do governo federal às BRs. Mas confesso a V. Exas que não sei se
porque é Carnaval, não sei se aquela é a máscara do governador Flávio
Dino que estava fantasiado de Flávio Dino, Governador do Estado, a
fazer ilações e deboches com o povo do Maranhão. Dizia naquele
momento o senhor Flávio Dino, que marcara uma audiência com o
Presidente da República para tratar das BRs e dizia ele que dava ajuda
ao governo federal para a recuperação das BRs. É irresponsável o
Senhor Governador Flávio Dino. Ele não tem dotação orçamentária
para poder fazer isso, porque na LOA que veio para cá foi reduzido de
2018 agora quase 200%. Se lá atrás, em 2018, tinha R$ 932 milhões,
em 2019 tinha R$ 532 milhões e agora R$ 399 milhões, além da letra C
de que ele não pode buscar empréstimo. Mente o Senhor Flávio Dino
deslavadamente. Mas para nós que compreendemos que é época de
Carnaval, talvez ele tenha vestido a máscara dele um pouco mais
adequada para uma realidade do Maranhão. O que ele deveria prestar
atenção e não fez, e é para desviar conversa, ele deveria tratar sobre o
que conta aqui o Valor Econômico, colocando os dados científicos; o
que conta aqui a Revista Veja; o que conta aqui o Intercept sobre suas
fraquezas. Deveria falar por que não faz obras estruturantes, deveria
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falar dele, que esses R$399 milhões aprovados aqui, nesta Casa, são
insuficientes para o desastre que está acontecendo com as estradas.
Tive conhecimento, agora há pouco, de que a estrada de Pinheiro até
chegar a Santa Helena e dali um pouco mais para frente está tendo
assalto. Sabe por que está tendo assalto? Porque tem crateras, os
carros estão parando e sendo assaltados. Quem quiser testemunhar
pode pegar informações na Delegacia Regional de Pinheiro para frente,
e vão aumentar muito mais os assaltos em relação a isso. Como é que
ele pode subsidiar o governo federal se não tem dinheiro? Se tivesse, a
Constituição não permite. Mente. Como é que ele pode dar auxílio
técnico, se fosse o caso, por que ele não deu em Barreirinhas onde a
estrada está caindo quando houve incompetência da Sinfra, de fazer
um projeto básico que desse sustentabilidade à trafegabilidade ali
existente?! Então, ele mente! Ele não pode ajudar de ordem financeira
porque não tem. Se tivesse ordem financeira, ainda assim a Constituição
veda. Tecnicamente não pode porque não tem competência nem para
resolver as nossas, imagine dar subsídio para o governo federal. Eu só
pude imaginar uma coisa: é carnaval e ele está brincando com o povo
do Maranhão, vestido de um fofão chamado de terno e de uma máscara
natural sem maquiamento, para poder enganar mais uma vez o povo do
Maranhão. Por que ele não olha a estrada de Carnaubeira a Araioses?
Que está com cinco anos que ele faz ali e não começa nada, não tem
nada. Mentiu para o povo! As máquinas paradas para fazer o
escoamento dos caranguejos de Carnaubeira. Por que ele não repara as
MAs todas do Baixo Parnaíba? Agora eu fui e estão todas intrafegáveis.
Senhores, é um mentiroso que quer enganar o povo do Maranhão mais
uma vez. Na verdade, reputo que o doutor Flávio Dino quer fazer e
desviar o foco da pressão da mídia nacional, do Intercept, do Valor
econômico, da Veja, quer retratar. Desvelaram, tiraram essa maquiagem
dele, tiraram o véu que ele coloca para encobrir as fragilidades do povo
do Maranhão. Como pode contribuir tecnicamente se não tem
competência para isso,  se não tem recurso, se não tem
orçamentariamente como pedir empréstimo?! Não tem! Se tudo isso
fosse possível, o Tribunal de Contas bateria nele porque ele não pode
fazer contribuição financeira para as BRs. Ora, senhores, como é que
nós podemos continuar assistindo a isso? Flávio Dino, V.Ex.ª não
desvia o foco da realidade, a realidade existe. Aqui em São Luís, quando
o prefeito colocou 300 quilômetros de asfalto, aproveitando o
recapeamento gigantesco que a prefeitura está fazendo, botou a mídia
dele para dizer assim: “400 quilômetros de asfalto”, para poder maquiar
e colar a imagem com a do prefeito que, quando estava péssimo nas
pesquisas, queriam distante como se estivesse aidético, mas melhorou
a posição política e é chamado para discutir o futuro do Maranhão.
Muito bem! Vocês viram que ele tentou enganar. Enquanto estava
fazendo o asfalto, ele colocou em mídia, que tenho gravada com ele
dizendo, ali não diz que é no interior, não, ali diz que é em São Luís,
300 quilômetros do prefeito, 400 quilômetros dele, 700 quilômetros
de asfalto e a gente ainda anda em ruas aqui quase que intrafegáveis! O
senhor é um caroneiro do sucesso dos outros, ele quer marcar audiência
com Bolsonaro para tentar desviar atenção, atenção do que a Veja
disse, do que Intercept disse. Mas, Deputado Vinícius Louro, ao menos
os deputados do federal, os senadores tiveram coragem de reunir com
o ministro, cadê que os daqui têm coragem de discutir com o
Governador, os fracassos das suas estradas? quem é que um dia fez
frente aqui? A Comissão de Infraestrutura teve coragem de se rebelar,
algum momento aqui, a Mesa da Casa foi? Algum deputado fez críticas
à MA aqui? Nenhum fez críticas à MA, apesar dos questionamentos
que são feitos nas suas bases eleitorais, é um gesto, que, apesar do
carinho que eu tenho aos meus colegas deputados, é um gesto de
covardia, não pode ser um gesto sadio, vamos pensar bem, aqui não
tem um que não seja votado onde não tem uma MA precisando de
recapeamento, me mostre um se levante uma alma, ainda tem Expediente
Final, ainda tem resto do Tempo dos Partidos, se inscrevam, e digam
que está tudo bem onde V. Ex.ªs são votados, tenham coragem.
Governador, V. Ex.ª não desvia atenção dos seus erros para a mídia
nacional, V. Ex.ª tem apenas dois litros de combustível para tentar

fazer um voo transatlântico, seu avião não tem abastecimento, porque
o abastecimento que deveria ter, as suas obras que não existem, existem
enganações em relação a isso, a saúde está boa e o povo de Santa Inês
morrendo, como recebi uma mensagem ontem, morrendo, morrendo o
povo de Santa Inês, quem é votado lá diz que esse hospital está
funcionando de bom tamanho, mas vou preferir ficar nos deboches de
S. Ex.ª o Senhor Flávio Dino, de ontem, e se alguém, Deputado Vinícius,
tiver a coragem de falar sobre as MAs, eu ficaria feliz de ser um aliado,
ao menos de unzinho, de que as estradas MAs do Maranhão precisam
de reparo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar Democrático/PL.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Vinícius Louro, por oito minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários desse Poder. Senhor Presidente, o que me traz aqui a esta
tribuna, mais uma vez, é para falar do grande acontecimento, ontem, na
residência da Deputada Detinha, a Deputada mais bem votada do
Estado do Maranhão, onde lá encontrava-se eu, Deputada Detinha,
Deputado Leonardo Sá, o nosso Presidente do PL do Estado do
Maranhão, Deputado Josimar de Maranhãozinho, e muitos pré-
candidatos a vereadores do PL, como também o Vereadora Aldir Júnior.
E lá, nessa reunião, foi discutido, escutado toda a classe política ali
presente e, hoje, nós amanhecemos o dia com a entrevista da nossa
Deputada Detinha e pré-candidata a prefeita da cidade de São Luís. Eu
aqui, Deputada, fiquei muito feliz pela indicação do nome de V. Ex.ª
haja visto que hoje realmente se chega em 2020 uma eleição municipal,
onde o Maranhão nos seus 217 municípios o PL na sua grande maioria
tem pré-candidatura a prefeito e aqui em São Luís não seria diferente.
Eu como vice-Presidente do PL no estado do Maranhão com o deputado
Josimar de Maranhãozinho tivemos a honra de lançar o nome da Detinha
por um reconhecimento popular, pela força da mulher, pela mãe de
fibra, principalmente pela sua capacidade de gestão onde já foi aprovada
e comprovada.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ – Deputado,
depois quando o senhor puder me dê um aparte.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Com certeza,
deputado Leonardo Sá. Onde já foi aprovada e comprovada. Foi a
prefeita do Centro do Guilherme onde ela foi eleita com 53% e reeleita
com 95% na sua administração. É um feito único no estado do
Maranhão onde há um reconhecimento popular e por meio desse
reconhecimento popular chegou a esta Casa como a deputada mais
bem votada do estado do Maranhão. Deputada, parabéns pelo feito.
Nós sabemos que hoje em uma política onde os políticos estão
desacreditados, a população não acreditando mais na classe política,
mas V. Ex.ª veio mostrar que veio fazer parte da política do Maranhão
para fazer o diferencial com o deputado Josimar de Maranhãozinho
onde tem uma credibilidade, um deputado que honra sua palavra. E
isso já está, deputado Arnaldo Melo, sendo comprovado nos quatro
cantos do Maranhão. E pelo anseio popular, por meio do pedido da
população, da classe política, também do PL como de outros Partidos,
hoje o nome de Detinha está aí como pré-candidata a prefeita de São
Luís. Hoje mesmo, deputada Detinha, escutando sua entrevista na
Rádio Mirante/AM pude atestar da veracidade do seu plano em ajudar
os mais humildes, principalmente porque a senhora vem de uma família
humilde, principalmente porque a senhora administrou a cidade mais
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pobre do Estado do Maranhão, Centro do Guilherme, e hoje depois da
sua gestão, dos seus 08 anos de mandato, Centro do Guilherme sai
desses índices de pobreza e hoje está sendo uma das cidades mais bem
administrada, com uma qualidade de vida invejável, aquela população.
E sabemos que a cidade de São Luís também atravessa problemas e a
gente pode ver a sua vontade de ajudar, a sua capacidade de poder
contribuir com a cidade de São Luís. E eu fico satisfeito, porque hoje a
senhora é a única candidata mulher da cidade de São Luís e uma mulher
de fibra, de coragem onde já passou pelo teste da população e a
população está lhe abraçando nessa sua pré-candidatura. Conte com o
deputado Vinícius Louro. Aqui posso dizer por toda a bancada do PL
aqui na Assembleia Legislativa, onde já foi reunido e estamos aqui para
contribuir dentro do seu plano de trabalho, que a gente possa oferecer
à população de São Luís realmente um nome que possa resolver os
problemas, o anseio da população. Vejo aqui no nome da nossa pré-
candidata Detinha a experiência, deputado Yglésio, porque sabemos
que temos vários candidatos à prefeito da cidade de São Luís, mas vejo
a experiência da deputada Detinha, porque é a única que realmente foi
prefeita, administrou e fez uma gestão com sucesso que hoje é modelo
no estado do Maranhão. Eu primeiro quero passar aqui o aparte ao
deputado Leonardo Sá.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ (aparte) –
Deputado Vinícius, presidente Othelino, a deputada Detinha tem todos
os pré-requisitos para lançar o nome como pré-candidata à prefeita do
município de São Luís. Mulher, reputação ilibada, deputada estadual
mais votada do estado do Maranhão, experiência administrativa,
administrou um município pequeno, com baixos índices de
desenvolvimentos social, e saiu reeleita com mais de 95% de aprovação.
Deputado César Pires, hoje os prefeitos têm dificuldades de ter 30%
de intenção de voto para a sua reeleição, e ela foi reeleita com 95% de
aprovação nas urnas. Faz um grande trabalho na Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, tem um partido grande, forte, tem o aval do
presidente nacional do partido, tem o aval do presidente estadual do
partido, deputado federal mais votado da história do Maranhão, tem o
aval do povo de São Luís, foi muito bem votada em São Luís. O nosso
partido hoje conta com três deputados federais, todos bem votados na
cidade de São Luís. Então, a deputada Detinha é uma grande candidata,
uma grande pré-candidata à prefeita no município de São Luís, a única
mulher pré-candidata. Deputada, eu ouvi alguns comentários de que
essa sua pré-candidatura é para fazer mídia, mas não é! É uma pré-
candidatura oficial do PL, um partido grande, com respeito e dignidade
no Maranhão. Parabéns pelas palavras, deputado Vinícius. Eu tenho
certeza de que essa pré-candidatura, nos próximos apontamentos de
pesquisa em toda a Ilha de São Luís, já será uma candidatura grande e
vitoriosa, se Deus quiser.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Muito
obrigado, deputado Leonardo Sá, pelas suas palavras. A gente que faz
parte também desse projeto, nós que fazemos parte também da família
PL no estado do Maranhão, ficamos satisfeitos. O aparte agora com
Dr. Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (aparte) –
Deputado Vinícius, eu só quero fazer um registro quanto ao pertinente
posicionamento de V.Ex.ª, na tribuna, em defesa do nome da deputada
Detinha nessa pré-candidatura em São Luís. Eu faço votos de êxito na
pré-campanha e na campanha. Acredito que soma na disputa, é a única
pré-candidatura mulher que se apresentou até agora dentro de um
partido que tem tempo de televisão, que tem uma ótima estrutura. A
gente deseja, deputada Detinha, toda sorte a V.Ex.ª nessa discussão.
Que Deus abençoe nessa caminhada.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Muito
obrigado, deputado Dr. Yglésio. Parabéns também pelas suas palavras,
pela colocação. É dessa forma que é feita a boa política, com diálogo.

Não é a gente desejando o pior. V.Ex.ª se faz também grandioso quando
coloca suas falas em congratulações à pré-candidata à prefeita, deputada
Detinha, em São Luís. Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (aparte) – Eu acho
que a deputada Detinha vai pedir para todos, deputado Yglésio, o
armistício. Seria paz que ela vem dar aqui para que todos possam ser
candidatos. Detinha, a tua presença talvez diminua muito essas
violências de conflitos políticos naturais da vida pública. Acho que a
Detinha também reúne essas condições, o partido político reúne a
condição. Ontem nós tivemos uma conversa, eu e ela, e ela, às vezes,
tergiversava, titubeava e eu dizia: “Não recue. Já que colocou o nome,
não pode mais ficar brincando de política”. Te desejo sorte. V.Ex.ª sabe
que eu tenho meu candidato do meu partido, que é o deputado Adriano
Sarney, tenho candidato, segundo turno se avizinha, se ele for para o
segundo turno. Mas quero desejar sorte a V. Ex.ª, como eu quero para
o Yglésio, como quero para o Adriano, como quero para o Wellington
do Curso, como quero para o Duarte Júnior, Neto Evangelista, para
todos, o próprio Braide, que eu tenho um carinho e um respeito muito
grande, como tenho por todos aqui e desejar sucesso a todos. Eu acho
que o PL é um dos partidos que eu vi mais crescer nesses últimos
tempos aqui, foi o partido e V. Ex.ª faz parte dele. Essa luta que V. Ex.ª
está tendo, tenho admiração pela luta que V. Ex.ª faz e tem abraçado
lutas, empresta essas lutas e seus segmentos com a Deputada Detinha.
Detinha não esmoreça. Vá com fé! Vá com coragem! Vossa Excelência
tem um partido forte, deputados de melhor reputação possível, V. Ex.ª
tem o seu partido e desejo toda a sorte do mundo! Que abrace a causa
e que Deus lhe acompanhe! Vinícius, V. Ex.ª foi muito feliz, corajoso,
e eu queria até que os outros partidos fizessem a mesma coisa com os
deputados, como eu fiz um dia para o Zé Adriano subir e disse que era
meu candidato. Achei bonita a sua atitude de assumir a candidatura do
seu partido. Leonardo Sá aqui também do PL, o Helinho se tivesse
aqui, esse mesmo que assume essa situação desse partido. Mas desejar
boa sorte! Não vai chorar não, Detinha, a luta é árdua e apenas começou,
isso não é lá Maranhãozinho não, o negócio aqui é pesado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor
Presidente, só para finalizar, o Deputado César Pires, eu agradeço por
suas colocações, suas palavras. Eu aqui, como V. Ex.ª até no comentário
a nossa Deputada Detinha, pré-candidata à prefeita de São Luís, colocou
para ela para não esmorecer. Pense numa mulher de vibra! Pense numa
mulher de coragem! Ontem mesmo, chegamos à residência da Deputada
Detinha, chegou um pré-candidato a vereador e falou, Detinha, fiquei
muito surpreso e feliz, ontem mesmo, eu soube da sua pré-candidatura
a prefeita. E ela até fez um comentário brincando e disse, eu também,
descobri ontem que era candidata a prefeita. Mas por quê? Pelo anseio
de uma população, pelo carinho e um reconhecimento de um trabalho
que esta grande mulher guerreira, mãe, tem feito a todo Estado do
Maranhão e aqui também na cidade de São Luís. Lembro-me bem,
Deputada Detinha, V. Ex.ª implantando o PL Mulher, na cidade de São
Luís, e a gente vendo aquele seu diálogo, muitos deputados aqui até de
2, 3, 4 mandatos, Deputado César Pires, falando para deputada Detinha,
até mesmo para Josimar de Maranhãozinho, quando chegou a esta
Casa, na legislatura passada, dizendo: Deputado Josimar, V. Ex.ª é um
Deputado de 100 mil votos, mas esses 100 mil votos que V. Ex.ª teve
é besteira. Porque, na época, o Cabo Campos teve 19 ou foi 17 e tinha
mesmo voto dele aqui na Assembleia. E esse comentário que foi feito
pelo Deputado talvez informando o Deputado Josimar que ele não
conseguiria dar sustentação, manutenção, nessa grande popularidade
na sua votação. E está aí, Detinha como a Deputada mais bem votada
do Estado do Maranhão. Deputado Josimar como Deputado Federal
mais bem votado do Maranhão, realizando feitos, batendo recorde, no
seu Estado, que é o Estado do Maranhão. E a gente fica feliz de compor
essa chapa junto com o Deputado Federal Josimar de Maranhãozinho
haja vista que eu sou Vice-Presidente do PL no Estado do Maranhão.
Hoje mesmo, acompanhando a entrevista da Deputada Detinha, e foi
perguntado várias vezes se ela ia ter problemas porque tem muitas



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                        QUINTA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2020 15
candidaturas masculinas e só ela feminina aqui se lançando, até agora,
pré-candidata a prefeita. Como também foi perguntado se não poderia
ser ali um paradigma, um diferencial, uma coisa distante dela ser prefeita
de uma cidade tão pequeninha como Centro do Guilherme e ser pré-
candidata a prefeita de uma cidade tão grande como São Luís. E ela foi
muito firme nas suas respostas, porque a cidade pequena ela não tem
problemas tão diferentes como a cidade de São Luís. As obras
estruturantes de saneamento básico também precisam ser realizadas
no município como Centro do Guilherme, como aqui em São Luís
também precisa, o diferencial são as grandezas das obras, os valores
das obras, mas São Luís ainda é mais favorecida, porque tem
arrecadação. Ela arrecada tanto a questão do IPTU, dos impostos,
onde Centro do Guilherme, tenho certeza deputada Detinha, a senhora
não tinha nenhum tipo de arrecadação e mesmo assim a senhora fez o
diferencial, principalmente em uma cidade mais pobre do estado do
Maranhão, onde quero aqui lhe parabenizar até pelo jeito que a senhora
fala de Centro do Guilherme, a senhora fala como uma cidade carente,
que foi carente antes do seu mandato de 08 anos. Mas sabemos que
São Luís quer mais, que São Luís está aqui abraçando a sua pré-
candidatura e sabemos pela sua capacidade, sua força, sua liderança,
seu discernimento e principalmente esse reconhecimento político que
as pessoas têm apostado na senhora, a senhora vai fazer o diferencial
na administração aqui na cidade de São Luís. Gostaria, para concluir,
Senhor Presidente, passar as palavras para a deputada Daniella Tema,

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (aparte) –
Deputado, eu não poderia deixar passar por esse momento da sua fala,
onde V. Ex.ª fala sobre a deputada Detinha e eu como mulher também,
como parlamentar, como colega de trabalho e conhece bem a atuação da
deputada Detinha, enaltecer aqui o nome dessa pré-candidata, não só
pela coragem de enfrentar uma eleição como essa. Há algum tempo eu
me perguntava por que a capital de São Luís tinha um número tão
elevado de pré-candidatos homens e não tinha o nome de uma mulher
e aí vem essa mulher corajosa, destemida para mostrar que a mulher
pode sim, que a mulher tem vez sim. E quero parabenizar a deputada
Detinha pela coragem. Também aproveitar esta oportunidade para lhe
desejar muita sorte nessa caminhada. E que a coragem da Detinha sirva
de exemplo para outras mulheres também que pleiteiam ocupar espaço
de poder, ela está aqui mostrando, foi a deputada estadual mais votada
dentro do nosso Estado do Maranhão e por que não trazer também o
nome de uma mulher como a Detinha, que já conhece bem o que é
trabalhar com o Executivo, como V. Ex.ª muito bem colocou, que é
administrar uma prefeitura, uma prefeitura pequena que tem problemas
tão grandes quanto também tem a capital e como muito bem que V. Ex.ª
colocou que ainda tem o problema maior, porque a maioria das cidades
pequenas realmente não tem arrecadação, trabalha apenas com recursos
oriundos do governo federal, governo estadual, então as dificuldades
chegam a ser até maiores. Então, deputada Detinha, te desejo aqui
neste momento muita sorte nessa caminhada e mais uma vez meus
parabéns pela determinação e pela coragem. Nós nos sentimos muito
bem representadas por V. Ex.ª disputando as eleições na capital
maranhense. Boa sorte e que Deus abençoe a sua caminhada.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, só para concluir. Deputada Daniella Tema, muito obrigado,
sei da sua força também como mulher, vem contribuindo bastante pela
cidade de Tuntum, ali a região de Presidente Dutra, como em todo
estado do Maranhão. Realmente o diferencial do PL é esse, é realmente
fazer uma política diferenciada. E também foi avaliado dentro dessa
pré-candidatura da deputada Detinha essa questão da mulher, da força
da mulher, da presteza da mulher, do cuidado da mulher e,
principalmente, sabemos que as mulheres sempre fazem tudo mais
perfeito, ali com perfeccionismo e é isso que a deputada Detinha tem
feito no seu mandato. Foi feito no seu mandato de prefeita como agora
de deputada estadual e temos certeza que irá fazer muito mais por São
Luís. Quero aqui só concluir, senhor presidente, e dizer que é legítima

a candidatura da deputada Detinha, a única mulher pré-candidata à
prefeita até agora, na cidade de São Luís. É uma candidata que já
começa com um grupo político de três partidos, que é o PL, o Avante
e o Patriotas, juntando hoje, somente hoje, até agora, 120 candidatos a
vereadores. Então é uma pré-candidatura que nasce forte, é uma pré-
candidatura que nasce com respeito e, principalmente, com uma pré-
candidatura que está fazendo o diferencial na política brasileira ao
assumir realmente os seus compromissos e cumprir, não fugir do anseio
da população, dos problemas da população. Ela não é aquela política
que só aparece de quatro em quatro anos, é uma política íntegra, que
está lá sempre presente nas suas bases e agora, mais do que nunca,
presente na capital, São Luís, presente tentando resolver os anseios e
os problemas da população. Senhor presidente, só aqui que o momento
é histórico, o momento é ímpar e o momento é louvável, haja vista que
nós estamos falando de uma pré-candidata mulher. Temos que valorizar
ainda a força da mulher na política brasileira e, pelo nosso partido, no
estado do Maranhão, não seria diferente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Eu quero que V.Ex.ª conclua, porque a deputada Detinha,
pré-candidata que V.Ex.ªs, com muita razão, estão comemorando a
decisão do PL de lançá-la para o pleito em São Luís, está esperando
para ir à tribuna.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Com certeza.
E não se preocupe não, que eu estou preparando os autofalantes,
preparando aqui o microfone para receber a nossa pré-candidata. Tenho
certeza de que V.Ex.ª estará junto nesse projeto, porque sei a necessidade
que São Luís tem de uma pré-candidata à prefeita mulher. Muito
obrigado, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Expediente Final. Estão inscritos os deputados Yglésio e
Wellington, que gentilmente já concordaram em inverter a ordem para
que nós possamos ouvir a deputada Detinha que foi tão festejada
agora como a nova pré-candidata à prefeita de São Luís.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Dr. Yglésio, por dez minutos.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA -  Com a palavra, o deputado Wellington do
Curso, por 10 minutos com apartes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA - Convido a Deputada Mical Damasceno
inscrita no Expediente Final para ocupar a tribuna. Não se encontrando
a Deputada, declaramos encerrados os trabalhos.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
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, Ariston,  Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella
Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora
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Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando
Pessoa, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino
Neto, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo
Rios, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell
Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Doutor Leonardo Sá,
Hélio Soares, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Rigo Teles, Rildo Amaral
e Zé Gentil. O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente, que foi encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu
a palavra aos (as) Deputados (as): Mical Damasceno, Adelmo Soares
e Doutor Yglésio. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
em segundo turno tramitação ordinária 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
“defeso”, no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências,
com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJC), acatando substitutivo e o Projeto de Lei n° 477/2019, de
autoria da Deputada Detinha, dispõe sobre a obrigatoriedade de
instalação de sinalização sonora e visual nos estabelecimentos de
serviços, no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências,
com parecer favorável da CCJC e da Comissão de Defesa dos Direitos
Humanos e das Minorias. Em primeiro turno, tramitação ordinária,
foram aprovados, com parecer favorável da CCJC: Projeto de Lei n°
383/2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que altera a Lei nº
11.055/19, criando a prioridade de atendimento para diabéticos em
laboratórios no Estado do Maranhão; Projeto de Lei n° 421/2019, de
autoria do Deputado Doutor Yglésio, que confere ao Município de São
João dos Patos  o título de Capital Estadual dos Bordados. Ainda em
primeiro turno, tramitação Ordinária, foi aprovado o Projeto de Lei n°
522/2019, também de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que dispõe
sobre a proibição da comercialização, importação e publicidade de
cigarros eletrônicos no Maranhão, com parecer favorável da CCJC e da
Comissão de Saúde e o Projeto de Lei n° 400/2019, ainda do Deputado
Doutor Yglésio, que dispõe sobre a instituição do “Programa Farmácia
Solidária”, a ser desenvolvido pela Secretaria de Estado de Saúde do
Maranhão e dá outras providências, com parecer favorável da Comissão
de Saúde e contrário da CCJC. Em segundo turno, tramitação ordinária,
o Plenário aprovou o Projeto de Resolução Legislativa nº 115/2019, de
autoria do Deputado Felipe dos Pneus, que concede Medalha do Mérito
Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Douglas de Melo Martins;
Projeto de Resolução Legislativa nº 147/2019, de autoria do Deputado
Hélio Soares, que concede Título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Josimar Cunha Rodrigues e o Projeto de Resolução Legislativa nº 150/
2019, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus, que concede Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Coronel Ismael de Sousa
Fonseca. Em primeiro turno, tramitação ordinária, foi aprovado com
parecer favorável da CCJC o Projeto de Resolução Legislativa nº 161/
2019, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim, que concede Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Osmário Freire Guimarães, natural do
Estado da Bahia. Sujeitos à deliberação do Plenário, o recurso do
Deputado Wellington do Curso contra a decisão da Mesa que indeferiu
seu Requerimento nº 048/2020, para que seja encaminhado expediente
à Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos
Servidores, Senhora Flávia Alexandrina, solicitando informações quanto
aos motivos do não cumprimento da Lei Federal nº 13.954/2019. O
Plenário manteve a decisão da Mesa e o referido Requerimento foi
encaminhado ao arquivamento. Na sequência, foram aprovados os
Requerimentos nºs: 044/2020, de autoria do Deputado Felipe dos
Pneus, para que seja realizada uma Sessão Solene no dia 12 de março
do corrente ano, para entrega da Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman, ao Comandante da Polícia Militar do Estado do Maranhão,
Coronel Ismael de Sousa Fonseca; Requerimento nº 049/2020, de mesma
autoria, solicitando que seja realizada uma Sessão Solene no dia 23 de

abril do corrente ano, em homenagem aos 150 (cento e cinquenta) anos
do 24º Batalhão de Infantaria de Selva, Batalhão Barão de Caxias –
Exército Brasileiro; Requerimento nº 056/2020, de autoria da Deputada
Andréia Martins Rezende, encaminhando votos de congratulações ao
corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento
Socioespacial e Regional, do Departamento de Ciências Sociais da
UEMA, na pessoa de sua Coordenadora, Professora Zulene Muniz
Barbosa; Requerimento nº 062/2020, de autoria da Deputada Doutora
Helena Duailibe, convocando uma Sessão Solene no dia 13 de março do
corrente ano, para entrega da Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman, ao Senhor Vitor Mendes Pereira; Requerimento nº 063/2020,
de autoria do Deputado Wellington do Curso, para que seja agendada
uma Sessão Solene para entrega da medalha do Mérito Legislativo
Manuel Beckman ao Senhor José Augusto Cutrim Gomes; Requerimento
nº 066/2020, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, para que seja
discutido e votado em regime de urgência a Moção de Repúdio sobre as
declarações do Deputado Federal Kim Kataguiri que injuriam esta
Casa e seus parlamentares; Requerimento nº 068/2020, de autoria da
Deputada Doutora Helena Duailibe, solicitando que seja consignado
nos Anais da Casa, a comemoração dos 20 anos de Fundação do
Instituto Florence de Ensino, ocorrida no dia 16 de fevereiro. O
Requerimento nº 055/2020, do Deputado Arnaldo Melo, foi transferido
para a próxima Sessão, devido a ausência do autor. Sujeitos à deliberação
da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nº 045/2020, de autoria
do Deputado Felipe dos Pneus, ao Secretário de Estado da
Infraestrutura, solicitando informações acerca da recuperação da MA-
321, que liga o Município de Satubinha à Cidade de Pio XII;
Requerimento nº 064/2020, de autoria do Deputado Wendell Lages,
solicitando que seja justificada sua ausência na sessão plenária do dia
12 de fevereiro, quando esteve na cerimonia de entrega das ambulâncias
para os Municípios Maranhense, realizada no Palácio dos Leões;
Requerimento nº 065/2020, de autoria do Deputado Pará Figueiredo,
solicitando que seja justificada sua ausência na sessão plenária nos dia
11 e 12 de fevereiro do corrente ano, conforme atestado médico;
Requerimento nº 067/2020, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda,
subscrito pelos Deputados Professor Marco Aurélio e Roberto Costa,
solicitando o registo nos Anais desta Casa, o falecimento do Senhor
Rui Fernando Alves de Melo, ocorrido no dia 16 de fevereiro do
corrente ano, solicitando ainda o envio de mensagem de pesar aos seus
familiares, em especial ao seu irmão, Deputado Arnaldo Melo. Na
forma regimental foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
o Projeto de Resolução Legislativa nº 121/2019, de autoria do Deputado
Othelino Neto; Requerimento nº 069/2020, de autoria do Deputado
Adriano; Requerimentos nºs 070 e 071/2020, de autoria do Deputado
Ariston. No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o
Deputado Felipe dos Pneus. No Tempo dos Partidos e Blocos, não
houve indicação das lideranças. No Expediente Final, falaram os
Deputados Wellington do Curso, Duarte Júnior e Zé Inácio Lula. 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,
19 de fevereiro de 2020.

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
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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 001/2020.
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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