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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03/03/2020 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

SESSÃO ORDINÁRIA
ORDEM DO DIA  03.03.2020 – TERÇA-FEIRA

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

1. PROJETO DE LEI Nº 094/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE INSTITUI NO
CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO MARANHÃO A
SEMANA ESTADUAL DE LUTA E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE
A DEPRESSÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

II – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

2. REQUERIMENTO Nº 071/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO. REQUERENDO
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJAM REALIZADAS
SESSÕES SOLENES, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,
CONFORME DESCRITIVO. TRANSFERIDO DA ORDEM DO
DIA DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

3. REQUERIMENTO Nº 076/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO VINICIUS LOURO, REQUERENDO, DEPOIS 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. TRANSFERIDO DA
ORDEM DO DIA DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª
SESSÃO).

4. REQUERIMENTO Nº 078/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, REQUERENDO DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES AO SENHOR TARCÍSIO JOSÉ SOUSA
BONFIM PELA SUA POSSE COMO 1º VICE-PRESIDENTE DA
DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRANSFERIDO DA ORDEM DO
DIA DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

5. REQUERIMENTO Nº 086/2020, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA HELENA DUAILIBE, REQUERENDO
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA
ENCAMINHADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES E
APLAUSOS A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE
VIAGENS DO MARANHÃO, ABAV-MA, ATRAVÉS DE SUA
PRESIDENTE, ANA CAROLINE, PELO DIA NACIONAL DE
TURISMO.

6. REQUERIMENTO Nº 087/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, REQUERENDO QUE SEJA
DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS
A APROVAÇÃO DO PRESENTE REQUERIMENTO, O PROJETO

DE LEI COMPLEMENTAR Nº 002/20,CAPEADO PELA
MENSAGEM Nº 007/20,DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.

III – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

7. 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. (2ª SESSÃO).

8. REQUERIMENTO Nº 079/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, REQUERENDO DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA SOLICITADA A SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SEAP, INFORMAÇÕES
ACERCA DA EXECUÇÃO DAS OBRAS NA UNIDADE
PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE SANTA INÊS/MA.
TRANSFERIDO DA ORDEM DO DIA DEVIDO AUSÊNCIA DO
AUTOR. (1ª SESSÃO).

9. REQUERIMENTO Nº 080/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, REQUERENDO DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA SOLICITADA A SECRETARIA DE
ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA, INFORMAÇÕES
ACERCA DA EXECUÇÃO DAS OBRAS NA UNIDADE
PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE SANTA INÊS/MA.
TRANSFERIDO DA ORDEM DO DIA DEVIDO AUSÊNCIA DO
AUTOR. (1ª SESSÃO).

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 03/03/2020

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 048/20, de autoria do Senhor

Deputado Adriano, que declara de Utilidade Pública o FONASC –
CBH Fórum Nacional da Sociedade Civil na Gestão de Bacias
Hidrográficas.

2. PROJETO DE LEI Nº 049/20, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que institui o Programa de Prevenção e Controle
do Diabetes, através de diagnóstico precoce, nas crianças e adolescentes
matriculados na rede pública de ensino do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 050/20, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete
da Língua Brasileira de Sinais – Libras/Português no âmbito do Estado
do Maranhão.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 040/20, de autoria do Senhor

Deputado Dr. Leonardo Sá, que estabelece diretrizes para o projeto de
utilização de Estações Móveis de Tratamento de Água (ETAs) no
âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 041/20, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Leonardo Sá, que institui a Semana Estadual de Incentivo
e Orientação ao Estudo e à Leitura no Maranhão e dá outras
providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 042/20, de autoria do Senhor
Deputado Rildo Amaral, que dispõe sobre prazo de validade do crédito
do telefone celular habilitado no Plano de Serviço Pré-Pago.

4. PROJETO DE LEI Nº 043/20, de autoria do Senhor
Deputado César Pires, que dispõe sobre o tempo máximo de espera
para atendimento nas lojas de operadoras de telefonia fixa e celular.
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5. PROJETO DE LEI Nº 044/20, de autoria do Senhor

Deputado Dr. Yglésio, que cria o Dia Estadual do Investigador Particular.
6. PROJETO DE LEI Nº 045/20, de autoria do Senhor

Deputado Dr. Yglésio, que estabelece as diretrizes estaduais para ações
de combate ao Assédio Sexual nas Instituições do Sistema de Segurança
Pública do Maranhão.

7. PROJETO DE LEI Nº 046/20, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, que considera de Utilidade Pública a União
Nacional dos Conselhos Municipais de Educação – Seccional Maranhão,
com sede e foro em Tuntum, no Maranhão.

8. PROJETO DE LEI Nº 047/20, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a Proteção aos
Comerciantes Ambulantes no âmbito do Estado do Maranhão e dá
outras providências.

ORDINÁRIA  3ª 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 4ª E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANOEL
BECKMAN, EM  02 DE MARÇO DE 2020.

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

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

Holanda.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.
Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados

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

I – ABERTURA.

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

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

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA 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 DR. LEONARDO SÁ (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 048 / 2020

Declara de utilidade pública o FONASC – CBH
FÓRUM NACIONAL DA SOCIEDADE CIVIL NA
GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS.

Artigo 1º - É declarada de utilidade pública o FONASC –
CBH FÓRUM NACIONAL DA SOCIEDADE CIVIL NA GESTÃO
DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, com sede no município de São
Luís, no Estado do Maranhão.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O FONASC CBH - FORUM NACIONAL DA SOCIEDADE
CIVIL NA GESTÃO DE BACIAS HIDROGRAFICAS constitui-se
sob a forma jurídica de Associação de direito privado,sem fins lucrativos,
regendo-se pelas normas do Código Civil Brasileiro em especial nos
seus artigos 46 e 54 e demais legislação pertinente, pelo presente
estatuto e pela regulamentação a ser adotada pelos seus órgãos e é
sediado na Rua Leôncio José Rodrigues 172, B. Jardim Guanabara,
Belo Horizonte, Minas Gerais. Parágrafo PRIMEIRO-FONASC-
CBH-FORUM NACIONAL DA SOCIEDADE CIVIL NA GESTAO
DE BACIAS HIDROGRÁFICAS poderá ter representações fora de
sua sede, em âmbito estadual, nacional, internacional e por regiões
hidrográficas, PARAGRAFO SEGUNDO - FONASC-CBH - FORUM
NACIONAL DA SOCIEDADE CIVIL NA GESTAO DE BACIAS
HIDROGRÁFICAS constitui-se como organização que se institui para
atuação por período indeterminado Art., 2°-Dos objetivos e finalidades
da entidade. I. Representar e fortalecer a atuação de entidades de
interesse público que desenvolvem suas atividades no âmbito da
Sociedade civil e estimulam participação efetiva da mesma nos sistemas
de gestão de recursos hídricos e no uso sustentável da água, garantindo
a todos os seus integrantes os mesmos direitos e deveres. Zelar pela
preservação, conservação e recuperação das águas e pelo
desenvolvimento sustentável. III- defender e Participar do sistema
integrado de gerenciamento dos recursos hídricos das diversas bacias
hidrográficas Seja estadual, nacional e transnacional que congregam os
órgãos governamentais e a sociedade civil.

 Assim, é importante o Estado reconhecer o relevante trabalho
realizado FONASC CBH  que vem contribuindo de forma significativa
e decisiva para o desenvolvimento social e declarando a utilidade pública
que a reveste é medida justa com a qual será possível à entidade auferir
os benefícios decorrentes dessa condição.
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SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 02 de março de 2020. - ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

PROJETO DE LEI Nº 049 / 2020

Institui o Programa de Prevenção e Controle do
Diabetes, através de diagnóstico precoce, nas
crianças e adolescentes matriculados na rede
pública de ensino do Estado do Maranhão.

Art. 1º Fica instituído, nos estabelecimentos públicos de ensino
fundamental e médio que estejam sob a responsabilidade do Executivo
Estadual, o programa de prevenção e controle diabetes nas crianças e
adolescentes matriculados na rede pública de ensino do Estado do
Maranhão através de diagnóstico precoce.

Art. 2º O programa instituído por esta Lei tem os seguintes
objetivos:

I- efetuar pesquisas visando o diagnóstico precoce do Diabetes
em crianças e adolescentes matriculados em todos os estabelecimentos
de ensino fundamental e médio pertencentes à Rede Pública Estadual;

II- detectar através de exames a doença ou a possibilidade da
mesma vir a ocorrer, em crianças e adolescentes matriculados nos
estabelecimentos de ensino da Rede Pública Estadual, buscando evitar
ou protelar seu aparecimento; e

III- evitar ou diminuir as complicações decorrentes do
desconhecimento do fato de ser diabético mediante a adoção de
procedimentos e tratamentos adequados.

Art. 3º A Secretaria Estadual de Saúde poderá firmar convênios
com o Secretaria Estadual de Educação na formulação de um plano de
trabalho para viabilizar a plena execução do programa que trata esta
Lei, baseado nas seguintes diretrizes:

I – promoção de debates, palestras, seminários, Workshops e
outros eventos que esclareçam sobre os tipos de Diabetes existentes e
catalogadas, diagnósticos e formas de prevenção e tratamentos
existentes;

II – divulgação de políticas públicas que auxiliem a população
na busca por acompanhamento médico adequado para este tipo de
patologia,

III – promover a divulgação de esclarecimentos e difundir os
avanços obtidos no campo científico na busca por tratamentos mais
eficazes contra essa doença.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará no que couber os
dispositivos dessa Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 02 de março de 2020. – ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

JUSTIFICATIVA

A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, nos
termos do art.196 da CRFB/88 e art.153 da CESC/89, devendo ser
garantida através de políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doenças.

Em face disto que a presente iniciativa legislativa tem por fim
instituir, nos estabelecimentos públicos de ensino fundamental e médio
de todo o Estado do Maranhão, o programa de prevenção e controle de
diabetes nas crianças e adolescentes matriculados na rede pública de
ensino do Estado do Maranhão mediante diagnóstico precoce.

 Diabetes Mellitus é um distúrbio metabólico que resulta na
incapacidade do organismo em utilizar o açúcar como alimento para as
células. É considerado, atualmente, como uma das doenças crônicas de
alta prevalência e elevada taxa de mortalidade no mundo.

A declaração das Américas sobre Diabetes considera a doença
como uma epidemia generalizada de proporções crescentes. Está entre

as dez maiores causas de mortalidade no Brasil, acomete pessoas de
todas as idades e níveis sócios- econômicos, sendo que o número de
diabéticos não diagnosticados e mal controlados é expressivamente
elevado.

 Os diabetes tipo 1 é mais comum em crianças e adolescentes
e se caracteriza por destruição progressiva do pâncreas, levando a uma
deficiência absoluta de insulina. É por esse fator que o tratamento do
DM1 depende da reposição desse hormônio diariamente.

O diagnóstico precoce do diabetes permite um controle mais
adequado da doença, além de retardar ou até evitar o aparecimento de
complicações.

O teste para a identificação de indivíduos com suspeita de
diabetes é bastante simples, bastando apenas uma gotinha de sangue,
que é depositada sobre uma fita reagente. A glicemia é feita em um
aparelho portátil, conhecido como glicosímetro.

Há a estimativa que, em nosso meio, 7 de cada 100.000 crianças
tornam-se diabéticas a cada ano. Estas são, principalmente, crianças
em idade escolar e adolescentes. Entretanto, até mesmo lactentes e
crianças pequenas podem tornar-se diabéticos do tipo 1.

Há estudos indicado que 1 (uma) em cada 2500 (duas mil e
quinhentas) crianças ou adolescentes com menos de 18 anos de idade
escolar, são portadoras de diabetes mellitus tipo 1.

O diabetes pode evoluir sem sintomas mas, mesmo assim, é
capaz de promover, de maneira silenciosa, a evolução da doença no
sentido de graves complicações crônicas.

Trata-se, pois, de proposição de relevante interesse público,
em harmonia com os postulados legais, contamos com o apoio dos
nobres pares à sua aprovação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 02 de março de 2020. – ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

PROJETO DE LEI Nº 050 / 2020

Regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete
da Língua Brasileira de Sinais - Libras/Português
no âmbito do Estado de Maranhão.

Art. 1º Esta Lei regulamenta o exercício da profissão de
Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - Libras/Português
no Estado do Maranhão.

Parágrafo único. Considera-se Tradutor e Intérprete de
Libras/Português o profissional com formação específica, com
competência (domínio de conhecimento) e com habilidades (técnica)
para traduzir a Língua Brasileira de Sinais para a Língua Portuguesa e
vice-versa, nos mais diversos contextos, sejam orais, sinalizados ou
escritos.

Art. 2º A formação profissional do Tradutor e Intérprete de
Libras/Português deve efetivar-se por meio de curso superior de
Tradução e Interpretação, com habilitação em Libras - Língua
Portuguesa.

Art. 3º São atribuições do Tradutor e Intérprete de Libras, no
exercício de suas competências:

I - interpretar, da Libras para a Língua Portuguesa, ou vice-
versa, as atividades didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas
instituições de ensino nos níveis fundamental, médio e superior, de
forma a viabilizar o acesso dos surdos aos conteúdos curriculares;

II - atuar nos processos seletivos das instituições de ensino e
nos concursos públicos;

III - dar apoio a acessibilidade nos serviços públicos estaduais
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;

IV - garantir à acessibilidade nos depoimentos prestados em
juízo, órgãos da Administração Pública, consultas e exames médicos.

Art. 4º Para atuação como Tradutor e Intérprete de Libras/
Português, o profissional deve possuir qualificação que o habilite ao
atendimento:
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I - na função de intérprete comunitário, no âmbito dos serviços

públicos de atendimento ao cidadão;
II - na função de tradutor e intérprete educacional, auxiliando

alunos surdos em sala de aula e nos espaços em que se desenvolvem as
atividades escolares;

III - na função de intérprete de conferência, atuando em eventos
promovidos pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Art. 5º O intérprete deve exercer sua profissão com rigor técnico,
zelando pelo respeito à pessoa humana e à cultura do surdo e, em
especial, pelos seguintes valores:

I - honestidade e discrição, protegendo o direito de sigilo da
informação recebida;

II - atuação livre de preconceito de origem, raça, credo religioso,
idade, orientação sexual ou gênero;

III - imparcialidade e fidelidade aos conteúdos que lhe couber
traduzir

IV - postura e conduta adequadas aos ambientes que frequentar
em razão do exercício profissional;

V - solidariedade e consciência de que o direito de expressão é
um direito social, independentemente da condição socioeconômica
daqueles a quem prestar auxílio; e

VI - conhecimento das especificidades da comunidade surda.
Art. 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário poderão

incluir em seu Quadro de Pessoal, a partir do próximo concurso público
que realizarem, a carreira de Tradutor e Intérprete de Libras/Português.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 02 de março de 2020. – ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei visa reconhecer e regulamentar a
profissão de Tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras)
no Estado do Maranhão. Em vários países há tradutores e intérpretes
de Libras. A história da constituição desse profissional deu-se a partir
de atividades voluntárias que foram sendo valorizadas enquanto
atividade laboral e na medida em que os surdos foram conquistando o
seu exercício de cidadania. A participação de surdos nas discussões
Sociais representa a chave para a profissionalização dos tradutores e
intérpretes de língua de sinais.

Desde a década de 90, com a ascensão do movimento
educacional inclusivo, as escolas e universidades passaram a incluir em
seus serviços de apoio o profissional intérpretes de língua de sinais
para o atendimento e mediação de alunos surdos e com deficiência
auditiva.

Os resultados de uma pesquisa realizada sobre intérpretes na
Europa concluem que à medida que os surdos ampliam suas atividades
e participam nas atividades políticas e culturais da sociedade, o
intérprete de língua de sinais é mais qualificado e reconhecido
profissionalmente.

No Brasil, com a promulgação da Lei n° 10.436, de 24 de abril
de 2002, regulamentada pelo Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de
2005, ficaram estabelecidas noções de formação, certificação e tarefas
desenvolvidas por intérpretes de Língua de Sinais no âmbito
educacional.

Em 2005, a profissão de Tradutor e Intérpretes de Libras foi
incluída na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), sendo
reconhecida pela Lei do Intérprete em 2012. Essa Lei representa uma
conquista inigualável em todo o processo dos movimentos sociais
surdos, tendo consequências extremamente favoráveis ao
reconhecimento do profissional intérprete de Libras no Brasil. Com
esse respaldo, muitos estados já reconheceram e regulamentaram a
profissão do tradutor e intérprete de Libras;

A política de inclusão social é fomentada em uma conjuntura
de afirmação dos direitos à acessibilidade, o respeito à diversidade e à
igualdade de oportunidades. Entre os instrumentos legais para garantir
a inclusão social temos a Lei da Acessibilidade n° 10.098/2000, a Lei
do Plano Nacional de Educação n° 10.172/2001 e o Decreto n° 5.626/
2005, que regulamenta a Lei n° 10.436/2002, que dispõe sobre o
aprendizado da Língua Brasileira de Sinais pela pessoa surda e seu
direito de comunicar-se em Libras. A legislação representou um passo
fundamental no processo de reconhecimento e formação do profissional
intérprete de Libras, bem como sobre sua inserção oficial no mercado
de trabalho.

Destarte, se faz necessário, nas diferentes esferas de governo,
a regulamentação da atuação dos tradutores e intérpretes de Libras nos
quadros funcionais de servidores públicos do Poder Legislativo,
Executivo e Judiciário.

Assim, com o objetivo de reconhecer e regulamentar oficialmente,
no Estado do Maranhão, a profissão de tradutor e intérprete de Língua
Brasileira de Sinais (Libras), trago a presente proposta à consideração
deste Parlamento, contando com a subsequente aprovação colegiada.

Trata-se, pois, de proposição de relevante interesse público,
em harmonia com os postulados legais, contamos com o apoio dos
nobres pares à sua aprovação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 02 de março de 2020. – ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

REQUERIMENTO Nº 086 / 2020

Senhor Presidente,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder,

requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja
enviada mensagem de Congratulações e Aplausos a Associação
Brasileira de Agências de Viagens do Maranhão, ABAV-MA,
através de sua Presidente, Ana Carolina Dias Medeiros de Souza,
pelo Dia Nacional do Turismo.

Destacamos que o Dia Nacional do Turismo é comemorado em
02 de Março, enquanto que o Dia Mundial do Turismo é celebrado em
27 de Setembro em resolução aprovada pela Organização Internacional
do Trabalho (OIT) em 1980. Trata-se de uma importante prática
econômica atual, responsável pela geração de riquezas, empregos e
pela circulação de pessoas.

Não poderia também deixar de destacar a grande importância
dos Agentes de Turismo que escolheram essa profissão, diante de
qualquer desafio ou adversidade. São eles os responsáveis por
apresentar as oportunidades para quem busca experiências com
segurança, comodidade, conforto, tranquilidade, atendimento
personalizado e melhor relação custo-benefício.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 27 de Fevereiro de 2019.
- Helena Duailibe - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 03.03.2020
EM: 02.03.2020

REQUERIMENTO N° 087 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado
em Regime de Urgência, em uma Sessão Extraordinária, a ser realizada
logo após a aprovação do presente Requerimento, o Projeto de Lei
Complementar nº 002/2020, capeado pela mensagem n° 007/2020, de
autoria do Poder Executivo.
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PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO

MANUEL BECKMAN, EM 02 DE MARÇO DE 2020. - Rafael
Leitoa - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 03.03.2020
EM: 02.03.2020

INDICAÇÃO Nº 316 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhado ofício aos membros da Bancada Maranhense
na Câmara e no Senado Federal solicitando providências junto a direção
do Banco do Brasil no sentido da instalação de uma agência do referido
banco no Município de Raposa, integrante da Região Metropolitana
da Grande São Luis.

Nossa proposição atende uma reivindicação da comunidade
raposense que não dispõe de nenhuma agência bancária tanto para
pagamento dos servidores públicos, bem como para as demais
transações financeiras com maior segurança para os comerciantes e a
população ali residente, ocasionando assim o deslocamento dos
interessados às agências bancárias de São Luis.

Entendemos perfeitamente justificado nosso pedido que tem
por objetivo beneficiar os moradores do Município de Raposa no
atendimento de operações bancárias no próprio município e contamos
com o apoio dos parlamentares da Bancada Maranhense no Congresso
Nacional pelo que antecipamos os nossos agradecimentos.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 20 de fevereiro de 2020. - HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

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

INDICAÇÃO Nº 317 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador
Flávio Dino, bem como ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança,
Dr. Jefferson Portela, solicitando a instalação de uma unidade da
Delegacia da Mulher, no Município da Raposa, integrante da Região
Metropolitana da Grande São Luís, objetivando garantir maior
segurança às mulheres daquela cidade, atualmente expostas à violência,
considerando que essa situação atualmente se constitui em uma das
principais formas de violação dos seus direitos humanos, numa violação
aos seus direitos â vida, à saúde e à integridade física.

Consideramos fundamental a adoção de políticas de segurança
para garantir o direito de ir e vir da mulher. Assim sendo, a Delegacia da
Mulher será um grande benefício para aquela comunidade.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 20 de fevereiro de 2020. - HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

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

INDICAÇÃO Nº 318 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente

da Câmara de Vereadores do Município de Paraibano, o Senhor
Jose Hélio Pereira de Sousa e a Senhora Elisangela Teixeira,
respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

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

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

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

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 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 319 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Central do Maranhão
os Senhores Irã Monteiro e Cleudilene Gonçalves Privado,
respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 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 320/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Timbiras os Senhores
Antonio Borba Lima e Rute Frozino, respectivamente, solicitando,
em caráter de urgência:
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a) o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo

das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 321/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Jenipapo das Vieiras
os Senhores Moisés Jorge Silva de Oliveira e Abidiel de Sousa
Oliveira, respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 322/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Santa Filomena do
Maranhão os Senhores Idan Torres Chaves e Niterran Soares de
Lima , respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 323/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Santa Helena os
Senhores Zezildo Almeida Junior e Paulo Júlio Vasatta,
respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 324/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Santo Antônio dos
Lopes os Senhores Emanuel Lima de Oliveira e Eliton Amaro da
Silva, respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 325/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Vitoria do Mearim os
Senhores Didima Maria Correa Coelho e George Maciel da Paz,
respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 326/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Lagoa Grande do
Maranhão, os Senhores Francisco Silva Freitas e Francisco
Cordeiro, respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

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

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

internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 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 327/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Cidelândia os
Senhores Fernando Teixeira e Carlos Alberto Silva Mendes,
respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

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

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

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

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ – Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, alguém gostaria de se inscrever no
Pequeno Expediente? Vamos suspender a sessão por dois minutos.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia.
Cumprimentar, de forma especial, a galeria desta Casa que está ocupada,
na tarde de hoje, pelos amigos Pastor Moisés, pré-candidato a prefeito
da nossa querida cidade de São João do Caru, cumprimentar também o
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Fabrício Pereira e o João Neto, nossos amigos da cidade de São João do
Caru, políticos da cidade de São João do Caru. Sejam bem-vindos,
nosso pré-candidato a prefeito e a vice-prefeita da cidade São João do
Caru. Uma cidade abandonada ao longo do tempo, tanto pelo Governo
do Estado como pelo prefeito, que vive uma situação de instabilidade
e que abandonou a cidade. São várias reclamações de obras paradas,
não só da gestão anterior como da atual gestão. Também inclusive a
cobrança da população de uma cozinha comunitária que até hoje não
foi entregue. A população tem reclamado do acesso à cidade São João
do Caru, a MA-308. Então, a cidade está totalmente abandona. É
preciso de um novo olhar, de uma nova gestão e é por isso que o Pastor
Moisés está se comprometendo, colocando o nome dele à disposição
da população, à disposição da cidade para que possa reconstruir,
construir uma nova cidade, uma nova São João do Caru. Então, seja
bem-vindo, nosso amigo Pastor Moisés, seja bem-vindo à Assembleia
e leve nosso abraço à cidade de São João do Caru, à população de São
João do Caru e a nossa luta. E ao falar da MA-318, abandonada pelo
governo do Estado, que nunca termina aquela construção da MA-318,
nós, durante esse período de carnaval, nós percorremos algumas rodovias
estaduais, a exemplo da MA-315, uma rodovia que foi entregue há
pouco mais de um ano. Nós denunciamos no início de janeiro, voltamos
a fiscalizar a MA-315, há uma previsão, uma possibilidade de
novamente pararem os trabalhos na MA-315 até quarta-feira, se o
governo do Estado não realizar o pagamento das empresas que estão
realizando o trabalho na MA-315. Então, coletamos essa denúncia,
ouvimos essa denúncia. Então, provavelmente, vão parar novamente
os trabalhos na MA-315. E nós constatamos numa fiscalização, in
loco, a situação deplorável em que se encontra a MA-315. Percorremos
também a MA-020, que liga a cidade de Vargem Grande a cidade de
Coroatá. Em vários trechos, uma rodovia estadual totalmente
intrafegável, em vários trechos, totalmente deteriorada e há necessidade
de reparos, por parte do governo do Estado. E uma outra rodovia, que
também percorremos, é a rodovia estadual MA-225, que sai da cidade
de Barreirinhas até a cidade de Urbano Santos. Uma outra rodovia que
a população reclama que o Governo do Estado colocou uma placa no
início da rodovia dizendo que gastou, ou que investiu cinco milhões de
reais para preparar rodovia, operação tapa-buracos. Só que a população,
os transeuntes, quem percorre a rodovia não viu nenhum benefício,
nenhuma benfeitoria realizada pelo governo do Estado. Estamos
acionando o governo do Estado, a Secretaria de Infraestrutura e também
o Ministério Público para investigar onde foram parar esses cinco
milhões de reais que o governo do Estado diz que colocou lá na MA-
225, que liga a cidade de Barreirinhas a cidade de Urbano Santos.
Então, aproveitamos esse período para percorrer, fiscalizar, inspecionar
rodovias estaduais, até porque nós ficamos surpresos com a hipocrisia
do governador Flávio Dino, antes do carnaval, em se colocar à disposição
do governo federal, em querer dar apoio para o governo federal para
recuperar as rodovias federais. Como que o governador Flávio Dino se
propõe a recuperar rodovia federal, recuperar BR, primeiro, que não é
da sua responsabilidade; segundo, que ele não tem recursos para isso;
terceiro, como que ele vai recuperar rodovia federal, que não é da sua
competência, se ele não está recuperando nem as rodovias estaduais?
Então, é muita demagogia, é muita cara de pau de um governo que
deveria fazer, pelo menos, o básico, que era recuperar as rodovias
estaduais para depois fazer graça, fazer palhaçada, como ele tenta
fazer em polarizar com o governo federal. Então, mais uma vez, o
nosso registro da visita de inspeção, de fiscalização que realizamos
durante o período carnavalesco, em rodovias estaduais. E constatamos
que as rodovias estaduais estão em péssimas condições e o Governo
do Estado ao invés de recuperar as rodovias estaduais, fica se
comprometendo, querendo dar apoio, querendo fazer graça. Enganar
quem eu não sei. Enganar a população do Estado do Maranhão ele não
consegue mais. Que a população sabe a situação que se encontram as
rodovias estaduais e ele vai querer recuperar a rodovia federal? Primeiro
que não têm recurso, segundo porque não é sua competência. Então,
mais uma vez, a hipocrisia, a demagogia e a cara de pau do governador

Flávio Dino achando que a população ainda é besta e vai cair no conto
do vigário, nas mentiras que são propagadas com o dinheiro público.
As mentiras que são propagadas com o dinheiro público, arrecadado
com três aumentos de impostos e que o governador Flávio Dino fica
viajando como viajou agora para conceder entrevista para o SBT e
amanhã ter reunião com sindicalistas em São Paulo. Ora, ora, ora,
vejam só senhoras e senhores, o governador Flávio Dino não está
administrando nem o Maranhão e fica querendo fazer graça concedendo
entrevistas em meios de comunicação de veiculação nacional e agora se
reunindo com o sindicato em São Paulo. É muita demagogia, muita cara
de pau! Por que o governador Flávio Dino não se reuniu com os
professores? Sabe por que ele não se reuniu com os professores?
Porque ele mente para o Brasil dizendo que é o maior salário de
professores do Brasil, dizendo que é o maior piso salarial e na verdade
é uma balela, é uma mentira, porque o piso salarial dos professores é
de R$ 2.800,00 no Estado do Maranhão. Não é de R$ 6 mil como ele
anuncia. Seis mil reais é o teto para poucos professores de carga horária
de 40 horas. E o mais importante, lutamos para que o Governo do
Estado concedesse o reajuste de 17% para todos os professores,
infelizmente poucos professores, menos de 20% dos professores vão
ter reajuste de 17%, 80% dos professores só vão ter reajuste de 5%.
No último final de semana encontrei uma professora no bairro da
Liberdade, conversando com a comunidade, ouvindo a população de
São Luís encontramos uma professora que nos parabenizou por ter
votado contra o reajuste de Flávio Dino, que era de forma linear, que
não era para todos e que 80% dos professores só receberão 5% de
reajuste. Então a nossa luta que é reconhecida pela população de São
Luís, a população do nosso Estado e só temos a agradecer a Deus e à
população pela confiança no nosso mandato e o carinho que recebemos
nas ruas de São Luís. No mais, é o que tinha para o momento, Senhor
Presidente, que Deus abençoe a todos. E mais uma vez, cumprimentar
de forma especial o nosso amigo pastor Moisés da Silva, nosso pré-
candidato a prefeito lá na cidade de São João do Caru. Que Deus
estenda suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Projeto de Lei n° 383/2019, de autoria do deputado Dr.
Yglésio (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, vai para sanção. Projeto de Lei n°
400/2019, de autoria do deputado Dr. Yglésio (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei n.º 421/2019, de autoria do
deputado Dr. Yglésio (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto
de Lei nº 522/2019, de autoria do deputado Dr. Yglésio (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 116/2019, de autoria
do deputado Wendell Lages (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a
segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa nº 071/2019, de autoria
do deputado Duarte Junior (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À
promulgação. Projeto de Resolução Legislativa nº 072/2019, de autoria
do deputado Duarte Junior (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À
promulgação. Projeto de Resolução Legislativa nº 077/2019, de autoria
do deputado Duarte Junior (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À
promulgação. Projeto de Resolução Legislativa nº 121/2019, de autoria
do deputado Othelino Neto, que concede Medalha do Mérito
Legislativo Manuel Beckman ao senhor Edmar Serra Cutrim. Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. À promulgação. Projeto de Resolução Legislativa nº
145/2019, de autoria do deputado Duarte Junior, que concede a
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Medalha do Mérito Legislativo João do Vale à senhora Maria de Jesus
Assis Marques, dona Cotinha. Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À
promulgação. Projeto de Resolução Legislativa nº 147/2019, de autoria
do deputado Hélio Soares. Deputado ausente. Projeto de Resolução
Legislativa n.º 149, de autoria do deputado Hélio Soares. Ausente. Fica
transferido para a próxima sessão. 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. Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À promulgação. Projeto
de Resolução Legislativa n.º 056/2019, de autoria da CCJ, que inclui o
Inciso 25 ao Artigo 12, renumerando os subsequentes Incisos 2 e 3 do
Artigo 20, todos da Resolução Legislativa 448/2004, que dispõe sobre
o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa do
Maranhão. Já tem parecer favorável da Comissão de Constituição e
Cidadania sob a relatoria do Dr. Yglésio. Deputado Duarte Júnior, V.
Exa. desistiu da Questão de Ordem, Deputado? Em discussão. Em
votação. Os Senhores Deputados e Senhoras Deputadas que aprovam
permaneçam como estão, aprovado vai à Redação Final. Deputado
Hélio em dois Projetos de Resolução, de V. Exa., foram retirados aqui
de andar na análise da Ordem do Dia, em razão de V. Exa. ainda não
havia chegado, é seu desejo que aprecie agora, referem-se aos Títulos
de Cidadão Maranhense à Deputada Detinha e ao Deputado Josimar.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Se possível,
agradeceria, obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Projeto de Resolução Legislativa nº 147, de autoria do Deputado
Hélio Soares (lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores Deputados
e Senhoras Deputadas que aprovam, permaneçam como estão,
aprovado. Projeto de Resolução Legislativa nº 149, de autoria do
Deputado Hélio Soares (lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores
Deputados e Senhoras Deputadas que aprovam, permaneçam como
estão, aprovado, ambos vão à promulgação. Requerimentos à
deliberação do Plenário. Requerimento nº 071, de autoria do Deputado
Marco Aurélio, o Deputado está ausente, fica transferido para a próxima
Sessão. O item 16, o autor também está ausente. Requerimento nº 077,
de autoria do Deputado Rigo Teles, requerendo depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhada a Mensagem de Congratulações ao Coronel
Pedro de Jesus Ribeiro do Reis, pela sua nomeação, para o cargo de
Comandante-Geral da Polícia no Maranhão, em discussão, em votação,
os Deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado.
Requerimento nº 078, de autoria do Deputado Adriano, Deputado está
ausente, fica transferido para a próxima Sessão. Requerimento nº 83,
de autoria do Deputado Rigo Teles, requerendo, depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhada a Mensagem de Congratulações ao Coronel
Marcos da Silva Lima, por sua nomeação para o cargo de Comandante
de Policiamento do Interior, em discussão, em votação, Deputados
que aprovam, permaneçam como estão, aprovado,

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, só gostaria de registrar...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Registrar
aqui no Projeto de Resolução Legislativa, nº 056/2019, o meu voto
contrário a esse Projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que registre, o item 14, o voto contrário do deputado
Duarte Júnior. Item 20, Deputado Adriano, autor do Requerimento,
está ausente, fica transferido para a próxima Sessão. Requerimento nº

072, de autoria do Deputado Zé Inácio, requerendo, depois de ouvida
a Mesa, seja justificada a sua ausência, nas Sessões Plenárias, dos dias
10 a 12 de fevereiro, por estar participando de agendas externas,
representando este Poder em outro Estado. Esse Requerimento é uma
deliberação da Mesa. Deferido. Requerimento n.º 073/2020, de autoria
da deputada Mical. Embora a autora esteja ausente, trata-se de
justificativa de falta, vamos apreciar, (lê). Deferido. Requerimento n.º
074/2020, de autoria do deputado Dr. Yglésio, (lê). Como vota a
deputada Cleide Coutinho?

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (Questão de
Ordem) – Presidente, pode até retirar esse requerimento de pauta, não
tem problema algum, porque eu já obtive informação da Prefeitura.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Retirado, a pedido do autor. Requerimento n.º 075/2020, de
autoria do deputado Ariston (lê). Deferido. Os Requerimentos n.º 25 e
26, de autoria do deputado Felipe, ele está ausente, então fica
transferido para a próxima sessão. Requerimento n.º 081/2020, de
autoria do deputado Neto Evangelista (lê). Deferido. Requerimento n.º
084/2020, de autoria do deputado Duarte Júnior (lê). Deferido.
Requerimento n° 085/2020, de autoria do deputado Duarte Júnior,
(lê). Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de terça-
feira, 03 de março: Requerimento n° 086/2020, de autoria da deputada
Helena Duailibe. Requerimentos n° 087 e 088/2020, de autoria do
deputado Dr. Yglésio.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inscrito deputado Duarte Júnior, por 30 minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente, seria
possível levantar só rapidamente uma Questão de Ordem?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Questão de Ordem, deputado Dr. Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (Questão de
Ordem) - É só para fazer um registro. Nesse retorno aí pós-carnaval
aqui na Assembleia, que é importante que não nos esqueçamos, porque
as pautas tendem a ser colocadas e às vezes as pessoas, no meio das
pautas, elas tendem a ser esquecidas. Queria fazer um registro aqui
sobre a morte do sargento Nogueira, do 8º Batalhão de Polícia Militar.
Esse foi um crime que atingiu toda a Corporação da Polícia do Sistema
de Segurança do Estado do Maranhão, atingiu acima de tudo a sociedade,
deputado Rafael Leitoa, quando o sargento Washington Ferreira
Nogueira com apenas 52 anos de idade ia para mais um dia de trabalho,
foi morto em um ato de covardia, no bairro do Miritiua, em São José de
Ribamar, aqui na região metropolitana. Essa rotina de policiais de
incerteza de volta para casa é o cotidiano de as todas as tropas da
Polícia Militar, Polícia Civil, agentes penitenciários, dos profissionais
da segurança pública do Maranhão. O comando do coronel Pedro
Ribeiro, que recentemente assumiu, agiu rápido e deu a devida resposta
para a sociedade. Não que o caráter punitivo letal seja o que a sociedade
objetiva, porém foi uma reação da polícia e, infelizmente, o criminoso
foi a óbito. A PM, portanto, tem minha estima e respeito. Olho com
carinho esse trabalho registrado e faço as críticas por vezes aqui que a
corporação deve receber para que seja cada vez maior, fazer um dever
legal de defender a sociedade dos transgressores. Outra notícia,
Presidente, que a gente precisa registrar aqui, nesta Casa, hoje, e eu já
vou finalizar, mas que é importante, foi a morte do nosso cinegrafista
aqui, o Gilsinho, o Gilson Cardoso Rodrigues. Isso aqui para quem faz
a comunicação na Casa, os profissionais que conviviam com ele,
obviamente, para além do Complexo de Comunicação e os parlamentares
que o conheciam também, todos entristecidos pelo fato, ele
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acompanhava uma transmissão do carnaval, mas, infelizmente, foi
vitimado por um infarto fulminante. Ele estava com a jornalista Milena
e com o Jura, como a própria Milena disse, não foi uma fake news,
fato, e nós ficamos tristes. Diante dessas duas mortes, nesse período
tão importante para a cultura do Maranhão, dados os números do
Carnaval, alegria da nossa gente, a gente gostaria de pedir um minuto
de silêncio por conta desses dois falecimentos no período de carnaval.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que fiquemos em posição de respeito para fazermos um
Minuto de Silêncio.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Duarte Júnior declinou do Grande Expediente.
Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar de Oposição. Com
a palavra, o deputado César Pires, por oito minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe a todos nós. Senhor Presidente, galeria,
imprensa, senhores servidores, meus pares aqui presentes. Presidente,
o Maranhão não me surpreende mais e não me surpreende mais porque
já não é surpresa falar da ineficiência e da ineficácia do governo Flávio
Dino. Uma tentativa absurda e sem precedentes na história onde o
sacrifício da população são pressupostos básicos que ele utiliza para
poder fazer desse povo seu pedestal, eu venho aqui, mais uma vez,
falar dos horrores que nós temos visto, aqui no Maranhão. O cinismo
do governador o levou a tentar dar ajuda ao governo federal, enquanto
barricadas, pneus queimados são colocados na Região Tocantina, em
Marajá do Sena, mais precisamente, um pouco para cá, para justificar
a não pavimentação de estradas. De igual modo, nós vimos a MA-020,
MA-022, todas com movimentos nesse sentido. E o governo se
oferecendo para dar ajuda, mas quando eu olho o ranking de
competitividade, colocado pela Tendências, trabalhado pela CLP, eu
vejo aqui o estado do Maranhão, em 26º dos vinte e sete avaliados,
vinte e seis mais um do Distrito Federal, 26º, essa tendência mostra
para nós, nada mais, nada menos, do que o índice de desempenho do
gestor, 26º, e da satisfação do pessoal, não tinha mais como cair, e sabe
de quem, deputado, nós ganhamos? Do Acre, só do Acre. Desempenho
pífio, em áreas, como inovação zero, o único desempenho favorável
que o governo teve na avaliação da Tendências, a CLP – uma organização
que mensura os impactos desses governos, foi na segurança, fora disso
foi um desastre. Todos outros setores foram desastres, pavimentação.
E eu não sei mais qual é o critério que o governo utiliza para isso.
Recentemente, eu tive o conhecimento de que a senhora secretária teria
dito que nós estamos na letra B. Ora, nada mais justo do que eu fazer
um expediente perguntando para ela, qual era assentada aquela decisão?
Não podia me negar, a Lei de Responsabilidade Fiscal o alcançava,
botou que era letra C, quando a avaliação é feita pela Secretaria do
Tesouro Nacional, que é justamente o organismo federal que faz a
avaliação correta. Portanto, o Estado do Maranhão contínua na letra
C, mas tem o Líder do Governo para dizer o contrário. Porque a
própria secretária me mandou hoje o expediente, que é letra C. Portanto,
estamos incapazes de tirar empréstimo, entretanto, ela vai lá e falar de
um birô qualquer, inexistente, extraoficial, que, segundo os cálculos
daquele birô, nós poderíamos estar na letra B. Nós poderíamos estar
na letra B, mas o organismo, o órgão federal responsável nos coloca
ainda com letra C, portanto sem condições de ser avaliado pela nação
quando for tirar empréstimo. Então, olha a quantidade de asneira que
vem se acumulando. Primeiro: a suas dotações orçamentárias falidas e
não tem condição. Dois: quando avaliado pela Tendência/CLP o coloca
no vigésimo sexto do ranking. E agora, para pior de tudo, também
continua na letra C, além de ter, eu diria, o menor ganho per capita do
Brasil. Então o governador Flávio Dino já não sabe mais o que mostrar
e imaginem quando os holofotes da mídia nacional chegarem para cá de
ordem mais firme, vão desvelar o que ele vem plantando de forma
equivocada avalizado por esta Casa, que precisa repensar os seus

conceitos políticos, sob pena de a sociedade lá fora nos avaliar, em um
futuro bem próximo. Nenhum indicador o Flávio Dino começou a
reverter, 26º na CLP.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado
César, se possível um aparte? Só se possível.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deputado, V.
Ex.ª fala, deputado. Por favor, V. Ex.ª pode vir à vontade. Eu só quero
que V. Ex.ª conteste uma coisa: a CLP Tendência que está aqui, conteste
o IBGE que está aqui, conteste a LDO que o senhor aprovou, conteste
tudo isso. Conteste as coisas paradas das estradas da região ali... não
tem o que contestar! Ou o senhor vai querer discutir os indicadores
aqui da CLP Tendência, o senhor sabe o que é isso? Já estudou alguma
vez isso? É bom estudar para poder saber. E também estudar o IBGE.
São organismos, na verdade, públicos, de fé pública, portanto, em
todo o Estado do Maranhão apresenta indicadores perversos. Inovação
zero, sinal de que os cérebros estão adormecidos, não conseguiram
projetar nada. Não conseguiram projetar nada. Estradas sendo paradas
por aí afora, por incapacidade gerencial, a propalada recuperação da
letra B, C para B caiu por terra, porque tiveram que me dar por ofício,
que não é, continua sendo letra C. Então nenhum indicador conseguiu
melhorar, nenhuma ação conseguiu ser feita. Perguntei o que está sendo
feita para destruir, para pagamentos ou para conseguir debelar o nosso
aumento da dívida primária, disseram que está em andamento e que
não sabem ainda o que fazer. Está em ofício, deputado, da Secretaria de
Planejamento, não sou eu. Não tem elementos para isso. Então o que
estou dizendo aqui ou é da Tendência ou é do IBGE, decisões
internacionais, ou da lei orçamentária que falamos aqui ou da própria
Seplan que me repassa documentos. Então com a dívida primária caindo,
aumentando aliás, no ranking de competitividade é o último, o
penúltimo, ganhou do Acre. É um bom consolo, ganhar do Acre é um
bom consolo. É como se tivesse Flamengo e Acre jogando, aí desse
Flamengo de 5 a 0, apanhou só de cinco. Está desse jeito, que é o
consolo do Maranhão. Todos os indicadores carcomidos, continuando
aumentados. Aí alguém diz assim: ‘mas é do governo passado’. Quem
era o governo passado? Então se alguém vier contestar aqui, que
conteste a LOA, que conteste lá onde estão sendo feitas as paralisações
nas estradas, que conteste aqui a Tendência CLP, que conteste aqui o
IBGE. E não briguem comigo, briguem com os Estados, com os
indicadores patrocinados por esses organismos. Aí, talvez, eu
conseguiria entender melhor aquilo que eu não consegui entender.
Senhores, é lamentável o Brasil que o governador quis vender lá fora. E
nada mais bonito do que eu vi na Veja: O governo que quer brilhar no
Brasil não consegue brilhar no Maranhão. Tem frase mais perfeita?
Vai ficar antológica essa frase. Antológica essa frase. Vai ficar perpetrada
nas mídias nacionais o que fora dito aqui. E agora os dados comprovam
tudo isso. Todos os pilares que foram avaliados, o Maranhão!. Acesse
aí, Deputado Tendência-CLP, e aí o senhor vai ver o dado do ranking
de competitividade. O Maranhão é o 26º, 20º? Ganhou do Acre. É um
bom caminho.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Presidente, já
que o deputado César fugiu do debate, dê o Tempo da Liderança do
Governo a mim, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Vossa Excelência tem cinco minutos, sem apartes, pela liderança
do governo.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores
deputados, galeria, imprensa. Senhor presidente, ouvindo atentamente
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aqui o discurso do deputado antecessor, deputado César, eu fico
perplexo, acho que todo maranhense tem que ficar perplexo com essas
críticas de quando o governado Flávio Dino coloca que vai cobrar do
governo federal uma atuação mais enérgica nas rodovias federais e, ao
mesmo tempo, também oferecer ajuda, deputado Edivaldo. Qual mal
tem o governador do Estado do Maranhão se que quem está padecendo
somos nós, maranhenses?! Deputado César não pega essas rodovias
toda semana como eu pego. Deputado César, para vir hoje para São
Luís, as pessoas que convivem comigo aqui tiveram que vir por Coroatá.
Deputado Zito Rolim mesmo sugeriu: “Vai, entre em Peritoró, passe
por Coroatá e venha nas MAs que você chega muito mais rápido e
fisicamente muito menos desgastado, sinal de que as rodovias do
Maranhão estão em boas condições e não vejo mal nenhum o governador
oferecer ajuda. O governador não disse que ia executar a rodovia federal,
agora a interpretação de quem sempre deseja o mal do Maranhão é essa
e vem aqui falar de alguns índices que, desde a época que liderava o
governo anterior, são ruins, já eram os piores, todos eles. Segurança,
nem se fale! O que ele reconheceu porque a melhora está reconhecida
não apenas no Maranhão, não apenas no Brasil, mas internacionalmente
hoje o estado do Maranhão é reconhecido pela eficiência política na
segurança que tem no estado. Pelo menos isso, o deputado teve a
hombridade de reconhecer. Discutir índice A, índice B, até parece que
nenhum deputado aqui sabe fazer uma pesquisa ou ler. O deputado
César acha que nenhum deputado aqui conhece livro, conhece faculdade.
Nós conhecemos, deputado César. Essas suas falas eloquentes, muitas
vezes usando o vocabulário que V.Ex.ª deve estudar à noite para aqui
de manhã falar, não convencem a nós, deputados, como não convencem
mais o povo do Maranhão, pois o que convence são ações. Gostaria
inclusive de lhe convidar sexta-feira, serão cinco inaugurações de Escolas
Dignas. Se o governo passado tivesse feito, tivesse ajudado os
municípios, os índices educacionais do Maranhão seriam bem melhores.
O governador Flávio Dino focou na política de educação e só essa
semana, sexta-feira, deputado César Pires, vou lhe dizer aqui logo os
endereços para sua assessoria anotar e V.Exa., se quiser, prestigiar: três
em Coroatá e duas em São Mateus. Hoje pela manhã, o secretário
Felipe Camarão, o deputado Adelmo Soares inclusive estava presente,
assinou a Ordem de Serviço para sete escolas, no município de Aldeias
Altas, Cachoeira Grande, Centro Novo do Maranhão, Matinha, Santa
Luzia, São Mateus do Maranhão. Este governo tem propósito, que é
mudar os índices sociais do Maranhão. Como falei aqui no ano passado,
da leitura do PPA, o número de índices que nós já melhoramos, vários
índices: alfabetização, educação, segurança pública, índices econômicos,
todo país passa por uma recessão gravíssima, desde a época que
inventaram que se tirasse a Dilma o dólar ia cair, o emprego ia voltar,
desde dessa época que a gente está definhando cada vez mais. O
Maranhão fica no Brasil não fica na Noruega, não fica na Alemanha,
Maranhão fica no Brasil, obviamente que se o Maranhão está com a
recessão na sua economia, o Maranhão, e que muitos dados já apontam
melhoramento no índice, não e diferente, algum dado econômico ser
ruim, mas para quem sempre defendeu o contrário, ver o Maranhão se
desenvolver não vai ser aceito, e aí vem com esses índices aqui querer
criticar, inclusive apontando críticas de cunho pessoal, ideológico,
religioso, para atacar a imagem do governador, discurso rasteiro, tanto
que foge do debate, nem aparte concede ao colega, para que a gente
possa debater, de forma civilizada, que é assim que o Parlamento tem
que ser, mas, infelizmente, eu estou no Tempo da Liderança, Vossa
Excelência percebe lá no painel. Então, esse discurso atônito,
desorientado da oposição, que não representa o estado do Maranhão,
muitas vezes aqui não defendido porque não se convence aquilo de
quem não quer ser convencido, mas que alguns momentos é importante
a gente frisar, e digo ao senhor, deputado César Pires, hoje quem
salvou e quem está salvando o trânsito de mobilidade nesse Estado,
são as rodovias estaduais, porque a BR-135 está intrafegável, nós
temos que fazer um desvio por Coroatá, Vargem Grande, para poder
chegar a cidade de São Luís, muito obrigado, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Pela Liderança do
Partido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pela Liderança da Oposição, Deputado César Pires, Vossa
Excelência tem cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, que Deus abençoe todos nós! Deputado,
está no papel dele, mas tem que entender que eu estou no meu, e olha
aqui o que ele diz aqui, eu queria só que ele me explicasse como é a
trafegabilidade da estrada de Marajá do Sena para Paulo Ramos está
fechada, está intrafegável, não sou eu não, condene, então, aqui, bote
para mim algum Deputado aqui é votado naquela região? Pois venha
me dizer que eu sou mentiroso, venha dizer que eu estou mentindo, no
Centro de Liderança Política, quando diz que o Estado do Maranhão,
a posição fiscal dele é a décima oitava, diga que eu estou mentindo,
quando diz aqui que a posição da infraestrutura é a 20ª, na educação é
24ª, está aqui. Ineficiência da máquina pública, 18º. Potencial de
mercado, 17º. Sustentabilidade, 27º. Inovação, zero. Capital Humano,
22º. Posição no ranking 26º. Não sou eu não, condene a Tendência,
condene o que está aqui dito, eu estou dando base científica, eu não
estou inventando, não estou fazendo ilação. E o que é pior, V. Ex.ª
aproveitou para poder criticar o governo passado, o governo passado
é Flávio Dino, não foi Roseana não, esqueça isso. Não existe mais
grupo Sarney para alimentar o ódio de V. Exas., visceral. Não existe
isso, o que existe agora é uma incapacidade gerencial retratada por
todos os organismos que fazem pesquisa, por tudo. Condene os dados,
V. Ex.ª passou muito tempo agredindo a minha posição de ex-líder de
governo. Eu me elegi três vezes como líder de oposição, contra os
governos do Zé Reinaldo, Flávio Dino e Jackson Lago. O senhor fugiu
do debate porque é aquilo que eu disse, é preciso ter conteúdo para
poder vir discutir e quando não tem conteúdo, foge, tergiversa. Aí vai
dizer que eu me preparo para poder vir na véspera. Graças a Deus,
Deus me deu discernimento de me preparar para vir para cá. Graças a
Deus. Pior é quando não se quer aprender ou não se sabe. Me perdoe,
deputado, me perdoe, mas fugir, tergiversar da discussão básica e tentar
remontar uma história do governo passado pelo ódio, que o governo
passado é responsável por todas essas deficiências, é equívoco. Não
podemos mais continuar com esse discurso míope não, apresente dados.
Todas as vezes que é pesquisado: renda mínima pior, aumento da
pobreza pior. Não sou eu que estou dizendo, letra, era B foi para C. Eu
perguntei para a Secretária como é que vai combater a dívida primária,
ela não soube responder. Eu tenho dado e vou mandar publicar amanhã
no Diário Oficial da Casa. E aí o senhor combate! É isso que estou
dizendo, quando se dá os dados científicos, fogem da discussão,
tergiversam, remetem ao passado, tentam conflitar o passado com o
presente no nome de pessoas. Eu não agredi o senhor, eu não falei seu
nome. Agora, me perdoa, deputado, vá se realmente... é errado eu
estudar, é equivocado? Me perdoa, mas eu não faço pacto com a
ignorância, já disse 10 vezes aqui nesta tribuna. Não venha para cá sem
o preparo científico, sem se aconselhar, tem uma consultoria ali, vá lá
e sente, tenha a humildade que eu tenho, de telefonar, de perguntar, eu
sou humilde. Estão aí, os consultores ali sabem quantas vezes eu vou
lá, me sento, pergunto, questiono, indago, penso que eu estou certo,
mas estou errado, subtraio do meu pronunciamento aquilo que não
tenho convicção. Mas eu lhe peço pelo amor de Deus, discuta as
ideias, não vá discutir aqui partido político, até porque eu vi muita
gente aqui sentado naquelas mesas de Roseana e tão obedientes ao
governo como estou vendo agora Flávio Dino. Eu não, eu não mudei a
minha posição política, eu continuo com o mesmo direcionamento,
embora sem grupo político, eu não tenho grupo político. Eu não escondi
isso em declarações em revistas nacionais, não escondo não, porque
não tenho. Agora volto a dizer para V. Ex.ª, vamos discutir conteúdo,
debata comigo a questão do CLP da Tendência, discuta a questão do
IBGE, diga que o IBGE está mentindo. Porque uma vez quando eu fui
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criar a CPI contra o IBGE eu entrei na justiça, perdi, mas questionei e
quando foi no outro ano eles colocaram São Luís com mais de um
milhão de habitantes. Os dados aqui da Casa retratam isso, mas eu não
fiquei no muro da lamentação. Então estou dizendo isso para V. Ex.ª,
quero continuar batendo, mas olha, vou dizer para vocês a V.Ex.ªs que
é inovação zero, sustentabilidade social zero, sustentabilidade ambiental
26º. Todos os parâmetros utilizados para a pesquisa condenam a
tendência e não a mim. Vou continuar trazendo dados oficiais com
cientificidade para discutir aqui. Agora volto a dizer: não condene por
ter um zelo, porque eu não vou debater o que eu não sei e não vou ficar
nesta cosia holística de dizer governo passado ou governo presente.
Não. Ou tem conteúdo ou entregue o cargo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEONARDO SÁ - Bloco Parlamentar Democrático. Bloco
Parlamentar Solidariedade. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
PSDB. Com a palavra, o deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria e imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia.
Ouvindo atentamente o pronunciamento do deputado César Pires e
depois ouvindo atentamente quão fraco é o líder do governo tentando
defender o indefensável. O líder do governo não tem nem argumento, o
líder do governo devia ter vergonha em subir na tribuna e não conseguir
defender o governo incompetente de Flávio Dino. Devia ter vergonha!
Sem argumentos. Diante de tanta fraqueza, eu quero rebater três pontos:
o primeiro é com relação à renda familiar per capta que, no Brasil,
passou para R$ 1.439,00, a maior foi a do Distrito Federal de R$
2.600,00, e a do Maranhão R$ 636,00, sendo a menor renda per capita
do Brasil. Mas não é de se admirar. É o estado onde o governo comunista
quebrou a máquina pública, retirou dinheiro de aposentados, retirou
dinheiro da EMAP, apreendeu carros e motos dos maranhenses e
aumentou os impostos três vezes. Esse é o retrato do governo do
estado cujo líder nesta Casa não tem nem a capacidade para defender.
E eu vou bater em outro ponto: o líder do governo vem falar de rodovias
federais, que ele percorre as rodovias estaduais. É tão inconsequente,
é tão demagogo que não tem a coragem de falar das rodovias estaduais.
Deputado Rafael Leitoa, V.Ex.ª sabe como está a situação da MA 315,
da MA 225, da MA 020, da MA 309, ligando a cidade de Paulo Ramos
à cidade de Lago da Pedra? As rodovias estaduais estão em situação
deplorável, deputado. Por último, V.Ex.ª fez um convite ao deputado
César Pires, de quem não tenho procuração nenhuma para defendê-lo,
mas o líder do governo fez um convite para V.Ex.ª ir participar de cinco
inaugurações de Escola Digna. Deputado Rafael Leitoa deveria primeiro,
antes de ir lá participar da inauguração dessa Escola Digna, deveria
prestar atenção nessa escola aqui. Deputado César Pires, Deputado
Rafael Leitoa, olha a situação dessa escola aqui, lá na cidade de
Barreirinhas, quanta demagogia. Dois anos de uma reforma que não foi
concluída, os alunos estão sem aula, até agora, colocaram os alunos em
uma outra escola que não tem condição de receber os alunos e, aqui tem
um texto enviado pelo aluno e tem os vídeos. Eu vou colocar à
disposição do Deputado Rafael Leitoa. “Sou Alexandre, estudante da
escola Joaquim Soeiro de Carvalho, em Barreirinhas, nossa escola,
em maio do ano passado, o forro de uma sala de aula desabou e com
isso os alunos foram transferidos para uma outra escola extremamente
precária e se chama Celema. Daí então foi realizada uma reforma
geral na escola que o forro desabou. Essa reforma vem acontecendo
até hoje, agora no dia três de fevereiro, a direção da escola fez uma
reunião com os pais, alunos e professores e decidiram que só vão
voltar às aulas no dia dois e agora, mais uma vez, as aulas foram
adiadas porque não tem condições de receber os alunos”. Essa é a
situação, Deputado Rafael Leitoa, do Centro de Ensino Joaquim Soeiro
Carvalho. Mas não são só essas escolas não. Tem um anexo dessa
escola, um anexo dessa escola no povoado Mamede, tanto a escola

Joaquim Soeiro de Carvalho, em Barreirinhas, como o anexo. O anexo,
torraram 15 mil reais, torraram no papel, não foi um técnico, não foi o
pedreiro, não foi o servente, não foi ninguém lá no anexo, no povoado
Mamede, se isso não é corrupção, é o que então? É lavagem de dinheiro?
Aonde foram parar os 15 mil reais da reforma do anexo do povoado
Mamede? Deputado Rafael Leitoa está convidando para participar de
inauguração de Escola Digna, essa aqui é uma Escola Digna, deputado,
mas escola digna de pena, onde os alunos até agora não começaram
assistir às aulas, deputado César Pires, até agora, deputado Rafael
Leitoa está saindo, volte, deputado Rafael Leitoa, líder do governo,
quero mostrar para o senhor uma escola digna de pena, volte aqui,
venha defender o governo da corrupção, o governo que não está
reformando as escolas como deveria. É para fazer propaganda? Volte
aqui, deputado: volte aqui, deputado, era o deputado Rafael Leitoa,
vamos debater as Escolas Dignas, está aqui uma escola digna de pena,
os alunos estão sem assistir aulas, deputado Rafael Leitoa, eu vou
fazer um desafio, eu nunca fui nessa pataquada, que é essa inauguração
aí, eu vou na inauguração, se V. Exa. for comigo fiscalizar essa escola
aqui que os alunos estão sem aula, não é escola da propaganda, é uma
escola de verdade, uma escola que os alunos estão sem assistir aula,
porque a reforma não foi concluída. Aqui não tem mi, mi, mi não, aqui
não tem frescura não, aqui não tem escola digna da propaganda não,
aqui é uma escola digna de pena - escola digna de pena - vou protocolar
um requerimento na Comissão de Educação da Assembleia, para verificar
essa escola digna de pena, e mais ainda, vamos protocolar no Ministério
Público, em Barreirinhas, para que possa investigar. Vamos acionar o
Ministério Público: onde foi parar os R$ 15 mil para fazer a reforma da
escola digna de pena, lá no povoado Mamede? Já fiz o requerimento
para verificar a escola e agora temos duas: a escola sede, na cidade de
Barreirinhas, e temos também a escola anexo, no povoado Mamede.
Com a palavra o Governador Flávio Dino, com a palavra o líder do
governo. É muito fácil o convite para inaugurar escola da propaganda,
eu quero ver é a propaganda na realidade. Mostrar o que os alunos
estão mandando aqui as fotos e vídeos, pedindo até por socorro para
que seja reformada a escola de verdade, não escola da propaganda
mentirosa. Aqui nós mostramos a escola de verdade, a escola da
realidade, a escola que os alunos querem mudar de vida, querem
conquistar um futuro melhor e não encontram o amparo do governo do
estado, porque a escola, a escola é digna de pena. Com a palavra o líder
do governo que fugiu.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEONARDO SÁ – Deputado Duarte Júnior com a palavra.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEONARDO SÁ – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente Sessão.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo Holanda.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendell

Lages.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Adriano

Sarney.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ariston, Arnaldo Melo,
Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá,  Doutor Yglésio, Doutora
Helena Duailibe, Edivaldo Holanda, Felipe dos Pneus, Mical
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Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Roberto Costa, Vinícius Louro,
Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim.
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto,
Doutora Cleide Coutinho, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior,
Edson Araújo, Fábio Macedo, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio
Soares, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Ricardo Rios,
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 a Deputada Mical Damasceno e Roberto Costa.
Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o
Presidente declarou que não havia “quórum” regimental para apreciar
a matéria que ficou transferida para a próxima Sessão. No primeiro
horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No Tempo
dos Partidos e Blocos não houve orador inscrito. No Expediente Final
se pronunciaram os Deputados Wellington do Curso e Wendell Lages.
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,
27 de fevereiro de 2020.

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

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

Costa.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende, Ariston,
Arnaldo Melo, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte
Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Felipe dos Pneus, Fernando
Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Neto Evangelista, Othelino
Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do
Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, e Zito Rolim. Ausentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as): Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Detinha, Doutora Helena Duailibe, Fábio Macedo, Mical
Damasceno, Pastor Cavalcante Ricardo Rios, Rigo Teles e Zé Inácio
Lula. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e
invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura do texto bíblico,
do Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente:
Mensagem nº 006/2020, encaminhando o Projeto de Lei nº 031/2020,
do Poder Executivo, que altera a Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de
2002, a Lei nº 8.246, de 25 de maio de 2005, e a Lei nº 11.184, de 10 de
dezembro de 2019; Mensagem nº 007/2020 , encaminhando o Projeto
de Lei Complementar nº 002/20, que dispõe sobre a concessão da
pensão militar, sobre a contribuição dos militares e pensionistas para
custeio da inatividade e da pensão militar, altera a Lei nº 6.513, de 30
de novembro de 1995, e altera a Lei Complementar nº 040, de 29 de
dezembro de 1998, em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº
13.954, de 16 de dezembro de 2019, e dá outras providências; Projeto
de Lei nº 025/2020, do Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre a
proibição da concessão, pelo estado do Maranhão, de isenção ou
benefício fiscal a pessoa física ou jurídica envolvida em corrupção ou
ato de improbidade administrativa; Projeto de Lei nº 026/2020, do
referido autor, que institui o Estatuto da Pessoa com Câncer no Âmbito
do Estado do Maranhão; Projeto de Lei nº 027/2020, da Deputada

Mical Damasceno, que dispõe sobre a escolha do dia de vencimento da
fatura de energia elétrica por parte do consumidor no Estado do
Maranhão; Projeto de Lei n° 028/2020, do Deputado Ciro Neto, que
determina que os produtos apreendidos pelas autoridades competentes
sejam destinados às instituições filantrópicas, aos programas e projetos
sociais de amparo à criança, adolescente, idoso e a mulher, desenvolvidos
pelo Estado, e dá outras providências; Projeto de Lei n° 029/2020, do
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a proibição da
circulação de veículos de tração animal em vias urbanas do Estado do
Maranhão e dá outras providências; Projeto de Lei nº 030/2020, de
mesma autoria, que institui o Dia Estadual de Conscientização e
Enfrentamento à Fibromialgia; Moção nº 002 a 009/2020, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, todas de Aplausos, ao Capitão de
Mar e Guerra Marcio Ramalho Dutra e Mello, pelo o exercício das
suas atividades frente a Capitania dos Portos do Estado Maranhão; ao
Desembargador José Bernardo Silva, parabenizando por assumir o cargo
de Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão para o biênio
2020-2022; ao Capitão de Mar e Guerra Alekson Barbosa da Silva
Porto, por assumir o comando da Capitania dos Portos do Estado do
Maranhão; ao Desembargador Lourival Serejo, pela eleição como
Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão para o biênio 2020-
2022; ao Desembargador Kleber Moreira de Souza, pela eleição como
Ouvidor do Tribunal de Justiça do Maranhão para o biênio 2020-
2022; ao Juiz de Direito da Comarca de Pedreiras Senhor Marco Adriano
Fonseca, pela obtenção do Selo Prata de baixa processual; ao
Desembargador Paulo Velten, pela eleição como Corregedor Geral de
Justiça do Maranhão, para o biênio 2020-2022 e ao Senhor Claudio
Vale, Policial Militar do Batalhão Tiradentes, pelo ato de bravura e por
salvar a vida do recém-nascido, João Pedro Ribeiro Campos; Moção nº
010/2020, do Deputado Fábio Macêdo, de repúdio, a Equatorial Energia
Maranhão. O deputado estadual Fábio Macedo vem a público
manifestar seu repúdio a política de suspensão de fornecimento de
energia praticada pela empresa Equatorial Energia, que vai de encontro
à dignidade e a vida da população maranhense.  Na última terça-feira
(04), uma idosa de 92 anos, residente do bairro Itamar Guará em
Imperatriz, veio a óbito após ter a energia de sua casa cortada por um
funcionário da referida empresa; Requerimento nº 030/2020, do
Deputado Roberto Costa, Requerimentos n°s: 031, 032, 034, 035,
036 e 037/2020, todos de autoria do Deputado Wellington do Curso,
enviando mensagens de congratulações ao Senhor Ronaldo Viana, por
assumir o cargo de Vice-Presidente de Administração; a Senhora Raquel
Sousa Pinheiro, Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional;  o
Senhor João Conrado Amorim Carvalho, Vice-Presidente Técnico; a
Senhora Francisca Munis Marques Serra, Vice-Presidente do Controle
Interno; o Senhor Elcimar Belém, Vice-Presidente de Desenvolvimento
Operacional e ao Senhor Felipe Arnom Marques Tavares, por assumir
o cargo de Vice-Presidente de Fiscalização do Conselho Regional de
Contabilidade do Maranhão – CRC/MA. Sujeitos à deliberação da
Mesa, foram deferidos: Requerimento n° 038/2020, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, enviando mensagens de pesar aos
familiares da Senhora Rita Maria do Amparo Bacelar Palhano, pelo seu
falecimento ocorrido no dia quatro de fevereiro do corrente ano;
Requerimento n° 039/2020, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula,
enviando mensagem de pesar aos familiares do Senhor Nagib Jorge
Neto, pelo seu falecimento ocorrido no dia 04 de janeiro do corrente
ano e Requerimento nº 040/2020, ainda do Deputado Wellington do
Curso, à Comissão de Obras e Serviços Públicos e a Comissão de
Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias da Assembleia do
Maranhão para que seja realizada audiência pública, em data, horário e
local a serem definidos nas cidades de São Luís (Assembleia Legislativa)
e Pinheiro, com o objetivo de discutir sobre a atual situação do serviço
de transporte ferry-boat ofertado à população; Indicação Nº 111/2020,
do Deputado Doutor Yglésio, ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário de Estado da Fazenda,
Senhor Marcellus Ribeiro Alves, solicitando isenção do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de
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Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS nas faturas de energia elétrica nos imóveis
residenciais que possuam aparelhos vitais e/ou equipamentos de
sobrevida; Indicações nºs: 112, 115, 117 e 125/2020, todas do Deputado
Duarte Júnior, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio
Araújo Costa, ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando
serviços de recapeamento asfáltico no Residencial Granada, localizado
na Rua Santo Adalberto, bairro Forquilha, bem como serviços de
pavimentação asfáltica na Rua 40, Coheb Sacavém, na Rua 201, Unidade
201, Cidade Operária e na Avenida da Agricultura, Cidade Olímpica,
todos em São Luís. Indicação nº 113/2020, também do Deputado Duarte
Júnior, a Prefeita de Paço do Lumiar, Senhora Paula Azevedo; ao
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, Senhor Walburg
Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado de Infraestrutura e ao
Governador do Estado, solicitando serviços de pavimentação asfáltica
e conclusão da obra da ponte localizada na Estrada do Cajueiro, no
município de Paço do Lumiar; Indicações nºs: 114, 116 e 120/2020,
ainda do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de São Luís, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, ao Secretário de Estado de
Infraestrutura e ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano, Senhor Rubens Pereira Júnior, solicitando a construção de
uma praça com espaço para cultivo de plantas em um terreno que está
localizado na rua 3 s/n, Cohatrac V, próximo à Unidade de Atendimento
Básico, nesta cidade, solicitando ainda, a reforma da Praça das Mães,
bem como da quadra de esportes localizadas entre a Avenida Governador
Archer e a Avenida 5, do II Conjunto Cohab; solicitando também,
serviços de recapeamento asfáltico na Rua 25, bairro Turu, São Luís,
Indicação nº 118/2020, do referido Deputado, ao Prefeito de São Luís
e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, solicitando
serviços de instalação de postes de iluminação pública na pista de
bicicross do Complexo Esportivo localizado na Rua 105, Unidade
105, Cidade Operária, São Luís; Indicações nºs: 119 e 123/2020, ambas
do Deputado Duarte Júnior, a Prefeita de Paço do Lumiar, Senhora
Paula Azevedo, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo,
ao Secretário de Estado de Infraestrutura e ao Governador do Estado,
solicitando serviços de iluminação pública no bairro Jardim das Mercês,
no município de Paço do Lumiar, solicitando serviços de pavimentação
asfáltica e drenagem da Avenida Carajás, Quadra 15, nº 13, Upaon Açu,
no município de Paço do Lumiar; Indicação nº 121/2020, ainda do
Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de São Luís, solicitando serviços
de instalação de postes de iluminação pública na Rua da Granja,
Maiobinha, nesta cidade; Indicação nº 122/2020, do referido autor, ao
Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela e
ao Governador do Estado do Maranhão, solicitando reforço na
segurança pública do bairro Jardim das Mercês, através de rondas
comunitárias diárias; Indicação nº 124/2020, ainda do Deputado Duarte
Júnior; ao Prefeito de São José de Ribamar, Senhor José Eudes Sampaio
Nunes, Secretário Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e
Urbanismo, Senhor Isau Alves Angelim Filho, ao Secretário de Estado
de Infraestrutura e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino,
solicitando serviços de recapeamento asfáltico do Conjunto Araçagy,
bairro adjacente ao Cohatrac, no município de São José de Ribamar;
Indicação nº 126/2020, do citado Deputado, ao Secretário Municipal
de Recuperação e Manutenção da Malha Viária de São José de Ribamar,
Senhor Hilario Ferreira Filho, ao Prefeito de São José de Ribamar, ao
Secretário de Estado de Infraestrutura e ao Governador do Estado,
solicitando a pavimentação asfáltica das ruas Princesa Ingrid e Princesa
Fabíola, do bairro Vila Kiola, em São José de Ribamar; Indicações nº
127, 128 e 129/2020, do Deputado Doutor Yglésio, ao Diretor
Presidente da Equatorial Energia Maranhão, Senhor Augusto Dantas,
solicitando medidas para solucionar os graves problemas no
fornecimento de energia elétrica nos povoados de Baixa Funda,
Formosa, Laranjeira, Pães e Cocal; todos localizados no município de
Santo Amaro; Indicação nº 130/2020, do Deputado Pará Figueiredo, ao

Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como
ao Secretário de Estado de Educação, Senhor Felipe Camarão,
solicitando a inclusão das séries 6ª e 7ª do Ensino Fundamental, na
Unidade Integrada Lúcia Chaves, localizada na rua São Raimundo,
bairro Vila Esperança, de São Luís; Indicação nº 131/2020, do Deputado
Doutor Leonardo Sá, ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos
Lula solicitando a criação de um programa para aquisição de novos
leitos de UTI para os hospitais da capital do Estado; Indicação nº 132/
2020, do Deputado Doutor Yglésio, ao Governador do Estado do
Maranhão, ao Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado do
Maranhão, Senhor Jefferson Portela e ao Secretário de Estado de
Diretos Humanos, Senhor Francisco Gonçalves, solicitando a criação
do relatório anual de vitimização dos Agentes de Segurança Pública,
que analisará individualmente os eventos que vitimaram fisicamente
policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, policiais técnico-
científicos, guardas municipais e policiais penais; Indicação nº 133/
2020, do Deputado Hélio Soares, ao Secretário de Estado da Saúde,
solicitando a aquisição de uma ambulância, para que seja doada ao
Município de Turiaçu; Indicação Nº 134 / 2020, do referido autor, ao
magnífico Reitor da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA,
Senhor Gustavo Pereira da Costa, solicitando a criação e instalação de
um Centro de Estudos Superiores da UEMA, no Município de Morros;
Indicação nº 135/2020, ainda do Deputado Hélio Soares, ao Secretário
de Estado da Infraestrutura ,Senhor Clayton Noleto, solicitando a
recuperação da pavimentação asfáltica da estrada da praia da Boa Viagem,
no Município de São José de Ribamar; Indicação nº 136/2020,  do
referido Deputado, ao Governador do Estado do Maranhão, e ao
Secretário de Estado de Diretos Humanos do Estado, Senhor Francisco
Gonçalves, solicitando a criação do dossiê da população LGBTI
maranhense, que consistirá na elaboração de estatísticas periódicas
sobre as pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e
Intersexo, vítimas de violência, atendidas ou não pelas políticas
públicas, sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Direitos
Humanos e Participação Popular do Maranhão; Indicação nº 137/2020,
do Deputado Duarte Júnior, ao Presidente da Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA), Senhor André de
Paula, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor
Antônio Araújo Costa, ao Secretário de  Estado de Infraestrutura, e ao
Governador do Estado, solicitando serviços de esgotamento sanitário
no condomínio Portal da Cidade, localizado na Av. dos Franceses, 692
- Cutim, São Luís; Indicação nº 138/2020, do Deputado Duarte Júnior,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos de São Luís, ao
Prefeito de São Luís, Senhor  Edivaldo Holanda Júnior; ao Secretário
de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto e ao Governador
do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando a construção de um muro
de contenção, bem como qualquer meio de controle que evite o
deslizamento de terra na Estrada da Vitória, no bairro Sacavém; Indicação
nº 139 e 140/2020, ainda do Deputado Duarte Júnior, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos de São Luís, ao Prefeito de
São Luís, ao Secretário de Estado de Infraestrutura, o Sr. Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando a
pavimentação asfáltica da rua Tancredo Neves, próximo à Praia da
Guia, no bairro Vila Nova, solicitando também, serviços de limpeza de
terreno baldio localizado na Estrada da Vitória, bairro Sacavém, em São
Luís; Indicação nº 141/2020, do referido Deputado, ao Secretário
Adjunto de Fiscalização/Blitz Urbana, Senhor Samuel Doria de Carvalho
Junior; ao Prefeito de São Luís, solicitando a construção de calçada em
terreno baldio localizado na Estrada da Vitória, bairro Sacavém, em São
Luis; Indicação nº 142/2020, ainda do Deputado Duarte Júnior, ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos de São Luís, ao
Prefeito de São Luís, ao Secretário de Estado de Infraestrutura e ao
Governador do Estado, solicitando a pavimentação asfáltica da rua
Doutor Mauro Fecury e adjacências, do bairro Ipase, em São Luis;
Indicação nº 143/2020, ao mesmo autor, ao Prefeito de São Luís, ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, ao Secretário de
Estado de Infraestrutura, e ao Secretário de Estado das Cidades e
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Desenvolvimento Urbano, Senhor Rubens Pereira Júnior, solicitando
serviços de construção de uma praça nas Ruas 02 e 04, Unidade 103,
bairro Cidade Operária, tendo em vista que a área está inutilizada e tal
medida beneficiará toda a comunidade; Indicação nº 144/2020, de autoria
do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de São Luís, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos e ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, e ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano, solicitando serviços de construção de uma praça nas Ruas 07
e 09, Unidade 105, bairro Cidade Operária, tendo em vista que a área
está inutilizada e tal medida beneficiará toda a comunidade; Indicação
nº 145/2020, de autoria do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de
Magalhães de Almeida, o Senhor Tadeu de Jesus Batista de Sousa; ao
Secretário Municipal de Transporte, Obras, Infraestrutura e Serviços,
o Senhor Antônio José Silva Castro; ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino, solicitando a construção de praças com academia
popular nos povoados de Curralinho e Trincheiras, como importante
área de lazer para os moradores das referidas comunidades; Indicação
nº 146/2020, de autoria do Deputado Duarte Júnior, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos de São Luís, Senhor Antônio
Araújo Costa, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior,
ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto e ao
Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando pavimentação
asfáltica da Avenida Joaquim Mochel, Parque Pindorama, em São Luís;
Indicação nº 147/2020, de autoria do Deputado Duarte Júnior, ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos de São Luís, Senhor
Antônio Araújo Costa; ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda Júnior; ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor
Clayton Noleto e ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino,
solicitando drenagem e pavimentação asfáltica da Rua Capricórnio,
quadra D, Recanto dos Signos, bairro Cidade Operária; Indicações nº
148 e 149/2020, de autoria do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de
São José de Ribamar, Senhor José Eudes Sampaio Nunes, ao Secretário
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, Senhor
Isau Alves Angelim Filho, ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto e ao Governador do Estado, Senhor Flávio
Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na Rua da Alegria,
bairro Jardim Tropical, no município de São José de Ribamar., bem
como, serviços de revitalização da Praça da Juventude, localizada na
Rua 25, nº 245, no bairro Jardim Araçagy, São José de Ribamar,
importante área de lazer para os moradores do referido bairro e entornos;
Indicação nº 150/2020, de autoria do Deputado Duarte Júnior, ao
Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior; ao Presidente
da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA),
Senhor André de Paula; ao Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos, Senhor Antônio Araújo Costa; ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica e
drenagem pluvial na Rua Belo Horizonte, bairro Vila Bessa, Centro,
São Luís/MA; Indicações nº 151 e 152/2020, ambas de autoria do
Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de São Luís,  ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos e ao Presidente da Equatorial
Energia Maranhão, solicitando a instalação de refletor na parada de
ônibus localizada na Avenida São Marçal, bairro Outeiro da Cruz,
nesta cidade, como também instalação de postes de iluminação pública
na Praça do Letrado, localizada Rua 71, nº 226, bairro Vinhais, São
Luís; Indicação nº 153 / 2020, de autoria do Deputado Duarte Júnior,
ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior; ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo Costa;
ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto e ao
Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando serviços de
pavimentação asfáltica na Rua Chile, bairro Divinéia, São Luís/MA;
Indicação nº 154/2020, de autoria da Deputada Detinha, ao Secretário
de Estado da Segurança Pública, Senhor Jefferson Miller Portela e
Silva, solicitando uma viatura para a Polícia Militar, no município de
Paraibano (MA); Indicações nº 155 a 183/2020, todas de autoria do

Deputado Doutor Yglésio, a todos os Prefeitos Municipais e aos
respectivos Presidentes da Câmaras solicitando o cumprimento integral
das ações propostas pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância -
UNICEF para a certificação da municipalidade com o Selo UNICEF;
Indicação nº 184/2020, de autoria do Deputado Duarte Júnior, ao
Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo Costa,
ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto e ao
Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando serviços de
pavimentação asfáltica na Rua 34, Quadra 36, Jardim América, São
Luís/MA; Indicação nº 185/2020, de autoria do Deputado Duarte
Júnior, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior, ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio
Araújo Costa, ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando a
pavimentação e o asfaltamento da Rua do Retiro Natal, no bairro
Eldorado - Turu, nas proximidades do Hospital HTO; Indicação nº
186/2020, de autoria do Deputado Duarte Júnior, a Prefeita de Paço
do Lumiar, Senhora Paula Azevedo; ao Secretário Municipal de
Infraestrutura, Senhor Walburg Ribeiro Gonçalves Neto; ao Secretário
de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto e ao Governador
do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação
asfáltica das ruas 01 e 06, Residencial Carlos Augusto, bairro adjacente
ao Maiobão, no município de Paço do Lumiar/MA; Indicação nº 187/
2020, de autoria do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de São José
de Ribamar, Senhor José Eudes Sampaio Nunes; ao Secretário Municipal
de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o Senhor Isau
Alves Angelim Filho, ao Secretário de Estado de Infraestrutura, o Senhor
Clayton Noleto e ao Governador do Estado, o Senhor Flávio Dino,
solicitando serviços de pavimentação asfáltica no bairro Alto do Turu,
no município de São José de Ribamar /MA; Indicação nº 188/2020, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, ao Presidente do Instituto
Municipal da Paisagem Urbana,  Senhor Fábio Henrique Farias Carvalho
e ao Prefeito do Município de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior,
solicitando serviços de roçagem na Praça do Cohatrac IV, próximo ao
ponto final dos ônibus, bairro Cohatrac, São Luís/MA; Indicação nº
189 / 2020, de autoria do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de São
Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior, ao Secretário Municipal de
Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo Costa, ao Secretário
de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto e ao Governador
do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando serviços de recapeamento
asfáltico no Rua 16, Cohatrac 3, São Luís – MA; Indicação nº 190/
2020, de autoria do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de São José
de Ribamar, Senhor José Eudes Sampaio Nunes, Secretário Municipal
de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, Senhor Isau
Alves Angelim Filho, ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor
Clayton Noleto e ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino,
solicitando serviços de recapeamento asfáltico na Rua 26, loteamento
Jardim Araçagy III, bairro adjacente ao Cohatrac, no município de São
José de Ribamar /MA; Indicação nº 191/ 2020, de autoria do Deputado
Duarte Júnior, ao Prefeito de São José de Ribamar, Senhor José Eudes
Sampaio Nunes e ao Secretário Municipal de Transporte Coletivo,
Trânsito e Defesa Social, o Senhor Coronel Gonçalo Alves de Sousa,
solicitando serviços de sinalização no bairro Trizidela, adjacente ao
Cohatrac, no município de São José de Ribamar; Indicação nº 192/
2020, de autoria do Deputado Duarte Júnior, à Presidente do Comitê
Gestor de Limpeza Urbana, a Senhora Carolina Moraes Estrela; ao
Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior; ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo Costa;
ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto e ao
Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando serviços de
limpeza e pavimentação asfáltica da Rua 50, bairro Coroado, São Luís/
MA; Indicação nº 193/2020, de autoria do Deputado Duarte Júnior, ao
Prefeito de São José de Ribamar, Senhor José Eudes Sampaio Nunes;
ao Secretário Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e
Urbanismo, Senhor Isau Alves Angelim Filho; ao Secretário de Estado
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de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino, solicitando serviços de recapeamento asfáltico do
Conjunto Araçagy, bairro adjacente ao Cohatrac, no município de São
José de Ribamar /MA; Indicação nº 194/2020, de autoria do Deputado
Duarte Júnior, ao Prefeito de Magalhães de Almeida, Senhor Tadeu de
Jesus Batista de Sousa; ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto, ao Secretário de Estado de Esporte e Lazer;
Senhor Rogério Rodrigues Lima e ao Governador do Estado, Senhor
Flávio Dino, solicitando dois kits de equipamentos de ginástica para
serem instalados na praça pública localizada nos Povoados Curralinho
e Trincheiras do município de Magalhães de Almeida, tendo em vista
que tais equipamentos vão servir de opção de lazer e qualidade de vida
para a população; Indicação n° 195/ 2020, de autoria do Deputado
Duarte Júnior, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edvaldo Holanda Júnior,
para que autorize ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos,
Senhor Antônio Araújo, determinando a pavimentação asfáltica da
estrada do Pimenta que liga a avenida Luís Eduardo Magalhães aos
bairros do Vinhais, Altos do Calhau, Vila Conceição, Parque Shalom,
dentre outros, perfazendo o total de apenas 01 (um) quilômetro, no
município de São Luís – MA; Indicação n° 196/ 2020, de autoria do
Deputado Felipe dos Pneus, ao  Prefeito de Paço do Lumiar, Senhor
Edvaldo Holanda Júnior, para que autorize ao Secretário Municipal de
Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo, que determine a
pavimentação asfáltica do conjunto Altos do Calhau, no município de
São Luís – MA; Indicação nº197/2020, de autoria do Deputado Ciro
Neto, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino e
ao Secretário de Estado de Educação, Senhor Felipe Costa Camarão e
ao Reitor do IEMA, Senhor Jonathan Almada , solicitando que
encaminhe para a cidade de Presidente Dutra, dois ônibus escolares
para fazer o transporte dos alunos até a nova sede do IEMA de
Presidente Dutra; Indicação nº 199/2020, de autoria da Deputada
Doutora Thaíza Hortegal, ao Governador do Estado, Senhor Flávio
Dino, e ao Secretário de Estado da Educação, Senhor Felipe Camarão,
solicitando a reforma do Centro de Ensino Lucília Moreira, no Povoado
Pacas, Zona Rural Pinheiro – Maranhão; Indicação Nº 200/2020, de
autoria do Deputado Fernando Pessoa,  ao Reitor da Universidade
Estadual do Maranhão - UEMA, Senhor Gustavo Pereira da Costa,
solicitando a implantação de um Campus da UEMA no município de
Tuntum/MA, bem como a reforma do Campus da UEMA no município
de Barra do Corda/MA; Indicação Nº 201/2020, de autoria do Deputado
Fernando Pessoa ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, bem
como ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto,
solicitando a construção de uma Quadra Poliesportiva, no Centro de
Ensino Isaac Martins, em Tuntum/MA; Indicação nº 202/2020, de
autoria do Deputado José Gentil, ao Secretário de Estado de
Infraestrutra do Maranhão, Senhor Clayton Noleto, ao Governador do
Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando a recuperação
da MA 034, bem como o alargamento da via, que liga o município de
Caxias/MA aos povoados Barriguda, Caxirimbú, Baú, e outros;
Indicação Nº 203/2020, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, ao
Prefeito do Município de São Roberto, Senhor Raimundo Gomes de
Lima, solicitando, em caráter de urgência:  o cumprimento integral das
ações propostas pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância -
UNICEF para a certificação da municipalidade com o Selo UNICEF.
Concluída a leitura do Expediente pelo Primeiro Secretário, o Presidente
o encaminhou a publicação e concedeu a palavra aos Deputados: Neto
Evangelista, Duarte Júnior, Doutor Yglésio, Rildo Amaral, Hélio Soares,
Professor Marco Aurélio e Wellington do Curso. O Deputado Neto
Evangelista destacou a sanção da Lei, de sua autoria, que permite o
adiamento de provas de aptidão física em concursos a mulheres
gestantes. O Deputado Duarte Júnior falou acerca de uma operação de
fiscalização nos serviços de ferry boat, pela Comissão de Direitos
Humanos, juntamente com os Deputados Wellington do Curso e
Doutora Thaíza Hortegal e órgãos de fiscalização e defesa do
consumidor, como o PROCON, a MOB, a EMAP, a Marinha e a
Vigilância Sanitária, a fim de garantir mais qualidade e a segurança aos

consumidores. O Deputado Doutor Yglésio denunciou a utilização de
clínica de oftalmologia por parte de optometristas, em evidente exercício
ilegal da medicina. O Deputado Rildo Amaral convidou os demais
Deputados para se fazerem presentes à primeira Assembleia em Ação
do ano de 2020, em Imperatriz, quando irá apresentar uma carta
denominada Carta de Imperatriz, em que pede celeridade na conclusão
da obra da BR-010. O Deputado Professor Marco Aurélio também
destacou a iniciativa do Parlamento Estadual, por meio do Assembleia
em Ação, na região Tocantina. Ele ressalta que esse diálogo prestigia
não só a ele, mas também aos deputados Antônio Pereira, Pastor
Cavalcante e a toda a população da região. Por fim, o Deputado
Wellington do Curso também informou sobre a visita de fiscalização
dos serviços de ferry boat por uma comissão da Assembleia Legislativa
e denunciou a situação precária das embarcações. Esgotado o tempo
regimental destinado a este turno dos trabalhos, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando em único turno, redação final os
Pareceres nºs: 833, 834, 835 e  836/2019, todos da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, favoráveis à redação final dos: Projeto
de Lei nº 472/2019, do Deputado Fernando Pessoa, que modifica e
acrescenta dispositivos na Lei Estadual nº 5.315/2010, que concede
passagem intermunicipal gratuita aos portadores de câncer, aids,
doenças renais e cardíacas crônicas no Estado do Maranhão; Projeto
de Lei nº 244/2019, da Deputada Doutora Helena Duailibe, que institui
no Calendário Oficial de Eventos do Maranhão a Semana Estadual de
Prevenção à Tuberculose; Projeto de Lei nº 297/2019, do Deputado
Carlinhos Florêncio, que altera dispositivo da Lei nº 9.368/2011, que
considera de utilidade pública a Associação Cultural Bloco Alternativo
Banda do Sabihá, no Município de São Luís; Projeto de Lei nº 388/
2019, do Deputado Adriano, que dispõe sobre a cassação da inscrição
estadual de empresas que provoquem maus-tratos a animais. Os
referidos Pareceres foram aprovados e os respectivos Projetos de Lei
foram encaminhados à sanção governamental. Em primeiro turno, regime
de prioridade, foi aprovado, com parecer favorável da CCJC e da
Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações de
Trabalho, o Projeto de Lei nº 399/2019, (Mensagem nº 003/2019) de
autoria do Tribunal de Contas do Estado Maranhão, que altera a Lei nº
9.936/2013, que dispõe sobre a organização administrativa do Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão. Conforme o Requerimento nº 029/
2020, do Deputado Ricardo Rios, que foi aprovado e por força de
acordo de Lideranças, o Projeto de Lei nº 399/2019, foi aprovado ainda
na presente Ordem do Dia, em segundo turno e em redação final, na
forma do Parecer nº 061/2020, e encaminhado à sanção governamental.
Ainda em primeiro turno, tramitação ordinária, com pareceres favoráveis
da CCJC o Plenário aprovou: Projeto de Resolução Legislativa nº 047/
2019, do Deputado Professor Marco Aurélio, que concede Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman, ao Senhor Fábio Souza de
Carvalho; Projeto de Resolução Legislativa nº 093/2019, de mesma
autoria, que concede Medalha Mérito Legislativo Manuel Beckman,
ao Senhor José de Arimatéia Alves Vieira; Projeto de Resolução
Legislativa nº 115/2019, do Deputado Felipe dos Pneus, que concede
Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman, ao Senhor Douglas
de Melo Martins; Projeto de Resolução Legislativa nº 120/2019, do
Deputado Professor Marco Aurélio, que concede título de Cidadã
Maranhense a Senhora Simone da Silva Fonseca; Projeto de Resolução
Legislativa nº 147/2019, do Deputado Hélio Soares, que concede título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Josimar Cunha Rodrigues; Projeto
de Resolução Legislativa nº 149/2019, do mesmo autor, que concede
título de Cidadã Maranhense a Senhora Maria Deusdete Lima Cunha
Rodrigues; Projeto de Resolução Legislativa nº 150/2019, do Deputado
Felipe dos Pneus, que concede Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman, ao Senhor Coronel Ismael de Sousa Fonseca. Sujeitos à
deliberação do Plenário, foram aprovados: Requerimento nº 021/2020,
do Deputado Duarte Júnior, para que seja realizada uma Sessão Solene
no dia 19 de março do corrente ano, para a entrega da Medalha do
Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Doutor Luiz César da Silva
Costa e o Requerimento nº 029/2020, de autoria do Deputado Ricardo
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Rios, solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência em
uma Sessão Extraordinária a ser realizada logo após aprovação do
presente Requerimento, o Projeto de Lei nº 399/2019, de autoria do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Em seguida, o Presidente
submeteu a deliberação da Mesa que indeferiu o Requerimento nº 022/
2020, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Governador do
Estado, Senhor Flávio Dino, ao Secretário de Estado de Educação,
Senhor Felipe Camarão e a Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio
e Assistência dos Servidores, Senhora Flávia Alexandrina, solicitando
informações quanto ao quantitativo atualizado de professores da rede
estadual de ensino, referência, carga horária e suas respectivas
remunerações, bem como o quantitativo dos contratados
temporariamente e inativos. O autor recorreu da decisão da Mesa e
este Requerimento foi incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária. Em seguida, a Mesa deferiu: Requerimento nº 024/2020, do
Deputado Doutor Yglésio, solicitando que seja retirado de tramitação
o Projeto de Lei nº 667/2019, de sua autoria; Requerimento nº 025 a
028/2020, todos de autoria do Deputado Doutor Yglésio, às Empresas
Servi Porto e Internacional Marítima, concessionárias de exploração
dos serviços de transporte intermunicipal marítimo na Baia de São
Marcos, ao Presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e
Serviços Públicos, Senhor Lawrence Melo Pereira e ao Comandante da
Capitania dos Portos no Maranhão, Capitão de Mar e Guerra Alekson
Barbosa da Silva Porto, solicitando informações quanto as providências
tomadas por essas empresas em função da colisão entre dois ferry
boats na Baia de São Marcos ocorrida no dia 04 de fevereiro do corrente
ano. Na forma regimental foram incluídos na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária Projetos de Resolução Legislativas n°s: 071, 072 077
e 147/2019, todos do Deputado Duarte Júnior; Requerimento nº 030/
2020, do Deputado Roberto Costa; Requerimentos nºs 031, 032, 033,
034, 035, 036, 037, 038/2020, do Deputado Wellington do Curso e
Requerimento nº 039/2020, do Deputado Zé Inácio Lula. No primeiro
horário do Grande Experiente, o Deputado Wellington do Curso
defendeu as pautas que marcaram seu mandato anterior e apresentou
as suas bandeiras de luta em dois mil e vinte: a redução das alíquotas do
ICMS, dos combustíveis, da energia elétrica e a nomeação de todos os
aprovados nos concursos no estado do Maranhão. Na sequência, por
falta de “quórum regimental a Sessão foi encerrada e lavrada a presente
Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 10 de
fevereiro de 2020. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado
Roberto Costa - Primeiro Secretário, em exercício. Deputada Doutora
Cleide Coutinho - Segunda Secretária.

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

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

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington

do Curso.

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

Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante,
Rigo Teles e Zé Inácio Lula. O Presidente declarou aberta a Sessão, em
nome do povo e invocando a proteção de Deus. Em seguida, ouviu-se
a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
seguinte Expediente: Projeto de Lei nº 007/2020, de autoria do Deputado
Duarte Júnior, que institui alterações da Lei nº 10.227, de 15 de abril de
2015, com nova redação dada pela Lei nº 10.410 de 30 de dezembro de
2015, que dispõe sobre o procedimento de utilização de veículos
apreendidos e removidos para os pátios do Departamento Estadual de
Trânsito - DETRAN e Delegacias de Polícia do Estado, e dá outras
providências; Projeto de Lei nº 008/2020, de autoria do Deputado
Duarte Júnior, que dispõe sobre a proibição de venda de materiais
escolares, métodos de ensino e similares pelas instituições da rede
privada de ensino infantil, fundamental, médio, superior e de pós-
graduação, exclusivamente em um único estabelecimento, no âmbito
do Estado do Maranhão; Projeto de Lei nº 009/2020, de autoria do
Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
apresentação do Número de Identificação Social – NIS, Cartão Nacional
de Saúde – CNS e da conta de energia no ato da matrícula escolar em
todas as escolas da rede pública e particular do Estado do Maranhão e
dá outras providências; Projeto de Lei nº 010/2020, de autoria do
Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre o transporte de animais
domésticos e de cães-guia em veículos de transporte terrestre e
aquaviário no Estado do Maranhão e dá outras providências; Projeto
de Lei nº 011/2020, de autoria do Deputado Pará Figueiredo, dispõe
sobre a criação dos espaços da mulher e do grupo LGBT em bibliotecas
públicas do Estado do Maranhão; Projeto de Lei nº 012/2020, de autoria
do Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre a obrigatoriedade das
empresas distribuidoras de energia elétrica disponibilizarem meio de
pagamento no ato da interrupção do serviço por inadimplemento;
Projeto de Lei nº 013 /2020, de autoria do Deputado Ciro Neto, dispõe
sobre o piso salarial do farmacêutico no âmbito do Estado do Maranhão
e dá outras providências; Projeto de Resolução Legislativa  nº 001/
2020, de autoria do Deputado Pastor Cavalcante, que  concede a
Medalha do Mérito Legislativo João do Vale a Rádio Marconi FM
101,9 MHz, CNPJ 23.423.411/0001-95; Projeto de Resolução
Legislativa  nº 002/2020, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que
concede o Título de Cidadão Maranhense a Heraldo Elias Nogueira
Nunes, o Professor Heraldo Moreira; Projeto de Resolução Legislativa
nº 003/2020, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que concede o
Título de Cidadão Maranhense a João Vicente Fontella Goulart; Projeto
de Resolução Legislativa  nº 004/2020, de autoria do Deputado Duarte
Júnior, que concede a Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman
a Lourival de Jesus Serejo Sousa; Projeto de Resolução Legislativa  nº
005/2020, de autoria da Deputada Daniella Tema, que concede o Título
de Cidadã Maranhense a Ministra do Superior Tribunal de Justiça,
Senhora Fátima Nancy Andrighi; Requerimento nº 006/2020, de autoria
do Deputado Duarte Júnior, solicitando a criação de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) com o objetivo de apurar irregularidades
praticadas por escolas da rede privada do Estado do Maranhão;
Requerimento nº 007/2020, de autoria do Deputado Duarte Júnior,
solicitando regime de tramitação de Urgência para o Projeto de
Resolução Legislativa nº 145/2019, que concede a Medalha do Mérito
Legislativo “João do Vale” à Maria de Jesus Assis Marques, a Dona
Cotinha; Requerimento nº 008/2020, de autoria do Deputado Duarte
Júnior, solicitando a  realização de uma Sessão Solene em homenagem
aos 21 (vinte e um) formandos maranhenses do RenovaBR 2019;
Requerimento nº 009/2020, de autoria do Deputado Duarte Júnior,
solicitando a realização de uma Sessão Solene em homenagem à equipe
multiprofissional do Hospital Carlos Macieira que realizou o sonho
do paciente Marcos Antônio Santana Miranda da Silva de conhecer o
mar pela primeira vez; Requerimento nº 010/2020, de autoria do
Deputado Duarte Júnior, solicitando a realização de uma Sessão Solene
em homenagem ao Dia Mundial do Consumidor no dia 13 de março de
2020; Requerimento nº 011/2020, de autoria do Deputado Duarte
Júnior, solicitando a realização de uma Sessão Solene em homenagem
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ao Programa Sorrir no dia 02 de março de 2020; Requerimento nº º 012/
2020, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, solicitando
regime de urgência o Projeto de Lei nº 576/2019 que considera de
utilidade pública a obra social Nossa Senhora da Glória – Fazenda
Esperança; Requerimento nº 013/2020, de autoria do Deputado Adriano,
solicitando que seja encaminhada mensagem de congratulações a
Associação Comercial do Maranhão pela posse da Nova Diretoria e
Comissão Fiscal Triênio 2020 – 2022, na pessoa do seu Presidente, o
Sr. Cristiano Barroso Fernandes; Requerimento nº 014/2020, de autoria
da Deputada Helena Duailibe e do Deputado Zé Inácio Lula, para que
seja realizada uma sessão solene no dia 17 de março do ano em curso,
em comemoração à Campanha da Fraternidade de 2020; Requerimento
nº 015/2020, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula, encaminhando
mensagem de pesar, pelo falecimento no dia 13 de janeiro, do Presidente
do Partido dos Trabalhadores do município de Itapecuru e ex-vereador,
Senhor Josivaldo Rodrigues da Costa, conhecido como Júnior do PT;
Requerimento nº 016/2020, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula,
para que seja agendada uma sessão solene, para o dia 13 de fevereiro do
corrente, às 11 horas em homenagem aos 40 anos do Partido dos
Trabalhadores; Requerimento nº 017/2020, de autoria do Deputado Zé
Inácio Lula, para que seja encaminhada mensagem de pesar, pelo
falecimento de Dom Enemésio Ângelo Lazzaris, Bispo de Balsas-
MA, no dia 02 de fevereiro, na cidade de Araguaina-TO; Requerimento
nº 018/2020, de autoria da Deputada Doutora Thaíza Hortegal,
solicitando informações das empresas que prestam serviços do
transporte público aquaviário junto aos órgãos competentes, a respeito
da colisão entre duas embarcações, na manhã do dia 04 de fevereiro de
2020; Requerimento nº 019/2020,  de autoria da Deputada Daniella
Tema, solicitando a realização de Sessão Solene no dia 11 de março de
2020, para entrega de Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” à Senhora Silvia Cristina Costa Leite; Requerimento nº 020/
2020, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, solicitando regime de
urgência para o Projeto de Lei nº 012/2020, de sua autoria. Concluída
a leitura do expediente pelo Primeiro Secretário, o Presidente o
encaminhou à publicação. Não havendo oradores inscritos no Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
a discussão e votação em segundo turno, tramitação ordinária, o Projeto
de Lei n° 432/2019, de autoria do Deputado Ciro Neto, determinando
que pessoas feridas em acidentes de trânsito sejam levadas, pelo Corpo
de Bombeiros ou pelo Serviço Móvel de Urgência o SAMU, para
hospitais conveniados aos seus Planos de Saúde no Estado do
Maranhão. Este Projeto foi aprovado e encaminhado à sanção
governamental. Em primeiro turno, tramitação ordinária, foi aprovado
o Projeto de Lei n° 466/2019, de autoria do Deputado Edson Araújo,
que dispõe sobre a campanha educativa publicitária de alerta para a
população sobre o período de “defeso”, no âmbito do Estado do
Maranhão, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, acatando substitutivo. Em segundo turno, tramitação
ordinária o Plenário aprovou: Projeto de Resolução Legislativa nº 112/
2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que acrescenta o Inciso
XIII ao Artigo 30 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, criando a Comissão Permanente de Turismo e
Cultura; Projeto de Resolução Legislativa nº 135/2019, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa, que concede o título de Cidadão Maranhense
ao Senhor Antônio Edinaldo da Luz Lucena; Projeto de Resolução
Legislativa nº 136/2019, também de autoria do Deputado Rafael Leitoa,
que concede o título de Cidadão Maranhense ao Comandante da Polícia
Militar do Estado do Maranhão, Coronel Ismael de Sousa Fonseca.
Estes Projetos de Resolução foram encaminhados à promulgação. O
Projeto de Lei n° 477/2019, de autoria da Deputada Detinha e os
Projetos de Resolução Legislativa nºs: 071, 072, 077 e 145/2019, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, foram transferidos devido à ausência
dos respectivos autores. Em seguida, o Presidente anunciou a votação
do Recurso do Deputado Wellington de Curso, contra a decisão da
Mesa, que indeferiu seu Requerimento nº 022/2020, ao Governador do
Estado, ao Secretário de Estado de Educação, e a Secretária de Estado

da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores, solicitando
informações quanto ao quantitativo atualizado de professores da rede
estadual de ensino por classe, referência, carga horária e suas respectivas
remunerações, bem como o quantitativo dos contratados
temporariamente e inativos. O Plenário acatou a decisão da Mesa e
este Requerimento foi arquivado. Na sequência o Plenário aprovou:
Requerimento nº 030/2020, de autoria do Deputado Roberto Costa,
solicitando que seja  convocada uma Sessão Solene, no dia 20 de fevereiro
de 2020, dedicada às comemorações dos 10 anos do Colégio Militar
Tiradentes de Bacabal; Requerimento n° 033/2020, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, encaminhando mensagem de
congratulação ao Senhor Sergio Murilo Cruz de Oliveira, por assumir
o cargo de Presidente do Conselho Regional de Contabilidade – CRC/
MA; Requerimentos n°s: 031, 032, 034, 035, 036 e 037/2020, todos
de autoria do Deputado Wellington do Curso, enviando mensagens de
congratulações ao Senhor Ronaldo Viana, por assumir o cargo de Vice-
Presidente de Administração; a Senhora Raquel Sousa Pinheiro, Vice-
Presidente de Desenvolvimento Profissional;  ao Senhor João Conrado
Amorim Carvalho, Vice-Presidente Técnico; a Senhora Francisca Munis
Marques Serra, Vice-Presidente do Controle Interno; ao Senhor Elcimar
Belém, Vice-Presidente de Desenvolvimento Operacional e ao Senhor
Felipe Arnom Marques Tavares, por assumir o cargo de Vice-Presidente
de Fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão
– CRC/MA. Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos:
Requerimento n° 038/2020, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, enviando mensagens de pesar aos familiares da Senhora Rita
Maria do Amparo Bacelar Palhano, pelo seu falecimento ocorrido no
dia 4 de janeiro do corrente ano e Requerimento n° 039/2020, de autoria
do Deputado Zé Inácio Lula, enviando  mensagem de pesar aos
familiares do Senhor Nagib Jorge Neto, pelo seu falecimento ocorrido
no dia 04 de janeiro do corrente ano. Na forma regimental foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária: Requerimento
nº 041/2020, de autoria do Deputado Adriano; Requerimento nº 042/
2020, de autoria do Deputado Fábio Macedo e os  Requerimentos nºs
044 e 045/2020, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus. No primeiro
horário do Grande Experiente, o Deputado Fernando Pessoa destacou
sua atuação parlamentar por meio de indicações solicitando benfeitorias
a diversos municípios do interior e relatou sua participação na
inauguração de uma escola digna, no município de Itaipava do Grajaú,
no povoado Pau Ferrado. Também destacou sua participação no pré-
lançamento da candidatura do Deputado Adelmo Soares à Prefeitura
do município de Caxias. No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado
Wellington do Curso falou pelo PSDB, destacando, mais uma vez, a
sua luta permanente para a redução do ICMS dos combustíveis, da
gasolina e do óleo diesel e para reduzir também o ICMS da energia
elétrica. No Expediente Final, o Deputado Wellington do Curso voltou
à tribuna para reafirmar uma antiga denúncia sobre os salários
exorbitantes dos funcionários da CAEMA, que variam entre R$ 40 mil
e R$ 50 mil, chegando até R$ 91 mil reais. Nada mais havendo a tratar,
a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada
será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 11 de fevereiro de 2020. Deputado
Othelino Neto - Presidente. Deputada Andreia Martins Rezende -
Primeira Secretária. Deputado Wellington do Curso - Segundo
Secretário, em exercício.

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

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

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.
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Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Yglésio, Doutora
Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Edivaldo Holanda, Fábio
Macedo, Fernando Pessoa, Hélio Soares, Ricardo Rios, Rigo Teles,
Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Zé Gentil.
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Antônio Pereira,
Ariston,  Arnaldo Melo, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor
Leonardo Sá, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Edson Araújo,
Felipe dos Pneus, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rildo Amaral, Wendell Lages,
Zé Inácio Lula e Zito Rolim. O Presidente declarou aberta a Sessão, em
nome do povo e invocando a proteção de Deus.  Determinou o a leitura
do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente
a seguir: Projeto de Lei n° 035/2020, de autoria do Deputado Edson
Araújo, que considera de Utilidade Pública a Colônia de Pescadores,
Z-44 do Município de Nina Rodrigues -MA; Projeto de Lei nº 036/
2020, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da informação do Número Internacional Padronizado
– ISBN dos livros, apostilas e similares nas listas de materiais escolares
em todas as instituições da rede privada de ensino infantil, fundamental,
médio, superior e de pós-graduação no âmbito do Estado do Maranhão;
Requerimento nº 014/2020, de autoria da Deputada Helena Duailibe,
para que seja realizada uma sessão especial no dia 17 de março do ano
em curso, para o lançamento da Campanha da Fraternidade de 2020;
Requerimento nº 049/2020, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus,
solicitando a realização de uma Sessão Solene no dia 23 de abril, às 11
h, em homenagem aos 150 (cento e cinquenta) anos do 24º Batalhão de
Infantaria de Selva, Batalhão Barão de Caxias - Exército Brasileiro;
Requerimento nº 050/2020, de autoria da Deputada Helena Duailibe,
ao Senhor  Procurador Geral da Justiça, Dr. Luís Gonzaga Martins
Coelho, solicitando que seja investigada a causa do óbito de uma senhora
de 92 anos de idade, ocorrido no Município de Imperatriz, terça-feira
(04), conforme notícias veiculadas na mídia, ao que tudo indica em
decorrência da suspensão de energia elétrica da residência onde a mesma
se encontrava, após sair do hospital; Requerimento n° 051 / 2020, de
autoria do Deputado Fernando Pessoa, ao Secretário de Educação do
Município de Tuntum – MA, Senhor Magno Mello, solicitando
informações quanto ao início do ano letivo naquele município, haja
vista que até a presente data, não fora dado início as aulas do corrente
ano; Requerimento nº 052/2020, de autoria do Deputado Wendell Lages,
para que seja encaminhada Mensagem de Pesar aos familiares do
Itapecuruense e Venerável Mestre da Loja Maçônica Duque de Caxias,
I, número 15, José de Ribamar Batalha, falecido no último dia 11 de
Fevereiro; Indicação nº 208/2020, de autoria do Deputado Pará
Figueiredo, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio
Dino, bem como ao senhor Felipe Costa Camarão, Secretário de Estado
da Educação, solicitando, em caráter de urgência, 01 (um) ônibus escolar
para a cidade de Pirapemas- MA; Indicação nº 209/2020, de autoria do
Deputado Pará Figueiredo, ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino, bem como a senhora Fabiana Vilar Rodrigues,
Secretária de Estado da Agricultura, Pesca e Pecuária e ao senhor Júlio
Cesar Mendonça Correia, Secretário de Estado da Agricultura Familiar,
solicitando, em caráter de urgência, uma patrulha agrícola para a cidade
de Pirapemas- MA; Indicação nº 210/2020, de autoria do Deputado
Pará Figueiredo, ao Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino,
bem como ao senhor Jefferson Portela, Secretário de Estado de
Segurança Pública, solicitando, em caráter de urgência, uma viatura
policial para a cidade de Pirapemas- MA; Indicação nº 211/2020, de
autoria do Deputado Pará Figueiredo, ao Governador do Estado do
Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor Rubens Pereira Júnior,
Secretário de Estado das Cidades, solicitando em caráter de urgência, a
assessoria jurídica para o Programa de Regularização Fundiária no
residencial Nova Turiaçu, no município de São Luís e Indicação nº 212/

2020, de autoria do Deputado Pará Figueiredo, ao Governador do
Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, ao senhor Clayton Noleto,
Secretário de Estado de Infraestrutura solicitando, em caráter de
urgência, a inclusão do município de Nova Turiaçu no Programa Mais
Asfalto, bem como ao Senhor Edivaldo Holanda Júnior, Prefeito de
São Luís, solicitando a inclusão do Bairro Vila Conceição no Programa
São Luís em Obras. Concluída a leitura do expediente, o Presidente
determinou sua publicação e o encaminhamento das Indicações
elencadas acima. Em seguida, concedeu a palavra aos Deputados César
Pires e Wellington do Curso. O Deputado César Pires criticou o
Deputado Federal Márcio Jerry por ter afirmado na Câmara Federal
que as quarenta e duas ambulâncias compradas com os recursos da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão são oriundas de iniciativa
do Governo do Estado. O Deputado Wellington do Curso também
ressaltou a entrega das vinte e quatro ambulâncias, no Palácio dos
Leões, para as Prefeituras no Estado do Maranhão, destacando que a
entrega dessas ambulâncias não foi fruto de ações do Governo do
Maranhão, mas sim, da eficiente gestão do Presidente Othelino Neto,
na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Não havendo mais
oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando que não houve “quórum” para
apreciar a matéria, que foi transferida para a próxima Sessão e na forma
regimental, determinou a inclusão na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Requerimentos nºs: 049/2020, de autoria do Deputado
Felipe dos Pneus; 050/2020, de autoria da Deputada Doutora Helena
Duailibe; 051/2020, de autoria do Deputado Fernando Pessoa e 052/
2020, de autoria do Deputado Wendell Lages. No primeiro horário do
Grande Experiente, o Deputado Welington do Curso destacou uma
matéria publicada no Jornal Valor Econômico, na qual estudos do IBGE
mostram uma realidade diferente da propaganda oficial do Governo do
Estado, afirmando que o Maranhão lidera o ranking de miséria do
IBGE, com praticamente 20% da população vivendo abaixo da linha
da pobreza. No tempo dos Partidos e Blocos, não houve indicações
dos líderes. No Expediente Final não houve oradores inscritos. Nada
mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata,
que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 12 de
fevereiro de 2020. Deputado Roberto Costa - Presidente, em exercício.
Deputada Andreia Martins Rezende - Primeira Secretária. Deputado
Edivaldo Holanda - Segundo Secretário, em exercício.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Roberto Costa.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendell

Lages.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adriano,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Ciro Neto, Doutor Leonardo Sá, Doutora Helena Duailibe,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Paulo Neto, Roberto Costa,
Wellington do Curso, Wendell Lages e Zé Gentil. Ausentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Daniella Tema, Detinha, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte
Júnior, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert
Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino
Neto (em missão institucional), Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles,
Rildo Amaral, Vinícius Louro, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. O Presidente
declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de
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Deus. Determinou a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da
Sessão anterior e do Expediente a seguir: Projeto de Lei nº 037/2020,
de autoria do Deputado Hélio Soares, que institui as diretrizes para a
criação do Programa Estadual de Incentivo à Inclusão Digital e
Tecnologia em Áreas Rurais, no âmbito do Estado do Maranhão e dá
outras providências; Requerimento nº 053/2020, de autoria do
Deputado Fernando Pessoa, para que seja realizada uma Sessão Solene
no dia 18 de junho de 2020, para a entrega da Medalha de Mérito
Legislativo “Manuel Beckman” ao Frei Hugo César Sousa Oliveira e
da Medalha de Mérito Legislativo “João do Vale” ao Senhor Wilson
Luiz Barbosa Ribeiro; Requerimento nº 054/2020, de autoria do
Deputado Fernando Pessoa, para que seja realizada uma Sessão Solene
no dia 14 de maio de 2020, para a entrega da Medalha de Mérito
Legislativo “Maria Aragão” ao Tenente-Coronel Valtemar Pinto Ribeiro
e da Medalha de Mérito Legislativo “Terezinha Rego” ao Doutor
Marcos Antônio Barbosa Pacheco; Requerimento n° 055/2020, de
autoria do Deputado Arnaldo Melo, para que se registre nos Anais
desta Casa um voto de congratulações com a população de Aldeias
Altas, pela passagem do 59º aniversário do município, a ser comemorado
no dia 11 de fevereiro, dando-se ciência desta manifestação ao Prefeito
Municipal, ao Presidente da Câmara Municipal e a todos seus pares;
Requerimento nº 056/2020, de autoria da Deputada Andreia Martins
Rezende, para que seja enviada mensagem de congratulação ao corpo
docente do Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento
Socioespacial e Regional, do Departamento de Ciências Sociais da
Universidade Estadual do Maranhão, na pessoa de sua Coordenadora
Senhora Zulene Muniz Barbosa, por contribuir para melhoria da
qualidade de vida dos residentes no Maranhão; Requerimento nº 057/
2020, de autoria da Deputada Helena Duailibe, para que seja justificada
sua ausência na Sessão Plenária do dia 10 de fevereiro de 2020 para
participar em Brasília-DF, da solenidade de posse da nova Diretoria da
UNALE; Requerimento nº058 / 2020, de autoria da Deputada Daniella
Tema, solicitando a realização de uma Sessão Solene no dia 02 de abril
de 2020, para a entrega da Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Capitão de Mar e Guerra Márcio Ramalho Dutra e Mello;
Requerimento nº 059/2020, da Deputado Daniella Tema, solicitando
uma Sessão Solene no dia 09 de março do corrente ano, para a entrega
da Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” a Senhora Silvia
Cristina Costa Leite; Requerimento nº060/2020, de mesma autoria,
solicitando que seja justificada sua ausência na sessão plenária do dia
12 de fevereiro do ano em curso, conforme e-mail anexo e  Requerimento
nº 061/2020, do Deputado Adriano, solicitando que seja realizada uma
Audiência Pública a ser promovida pela Comissão de Administração
Pública para tratar sobre o Projeto de Lei Complementar nº 002/2020;
Indicação nº 213/2020, da Deputada Detinha, ao Secretário de Estado
das Cidades, Senhor Rubens  Pereira Júnior, solicitando a construção
de uma creche, uma quadra de esportes e uma academia ao ar livre, em
uma área destinada para esse fim, no bairro do Tajipuru, Zona Rural do
Município de São Luís e Indicação nº 214/2020, da mesma Deputada,
ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando a
construção de um Centro de Saúde, no Bairro Tajipuru, Zona Rural,
desta Cidade. Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente
encaminhou à publicação a matéria lida pelo Primeiro Secretário, após
deferir, na forma regimental as Indicações acima citadas e concedeu a
palavra ao Deputado  Wellington do Curso informando que, mais uma
vez, levará ao conhecimento do Ministério Público que o Governador
Flávio Dino não prestou esclarecimentos para Assembleia sobre os
supersalários da CAEMA e ainda promoveu o senhor André dos Santos,
um dos advogados envolvidos no escândalo, a Presidente do órgão. Na
sequência, o Deputado Wendell Lages registrou a entrega de vinte e
quatro ambulâncias para os municípios maranhenses, como resultado
da parceria entre a Assembleia Legislativa do Maranhão e o Governo
do Estado, especialmente para sua cidade Itapecuru-Mirim. O Deputado
destacou o diálogo e a parceria harmoniosa que a Assembleia vem
tendo com o Governo, que culminou no ano passado com a destinação
de R$ 100 mil de emenda parlamentar para o Hospital Aldenora Bello.

Por sua vez, o Deputado Roberto Costa informou que se reuniu com o
Secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão; o prefeito de
Bacabal, Edvan Brandão; o coronel Espíndola, que é o diretor da Escola
Militar de Bacabal, para tratar dos problemas de infraestrutura
enfrentados por algumas escolas em Bacabal. O Deputado César Pires
cobrou do governo estadual mais responsabilidade e planejamento no
trato com os agricultores do Maranhão e afirmou que o atraso na
distribuição de sementes pela Secretaria de Estado da Agricultura está
causando graves prejuízos aos pequenos produtores. César Pires
enfatizou que o governo deve fazer seu planejamento, levando em
consideração as condições climáticas do Maranhão, para ter condições
de fazer chegar, em tempo hábil e na quantidade necessária, as sementes
aos agricultores menos favorecidos. Por fim, a Deputada Doutora
Helena Duailibe alertou que, neste momento que antecede as festas de
Carnaval, os estoques de doação de plaquetas e sangue estão muito
baixos no Hemomar e que é preciso incentivar as pessoas à doação.
Também informou sobre sua estada em Brasília, junto com a Deputada
Mical Damasceno e o Deputado Rigo Teles para a posse da Presidente
da UNALE, representando todos os Deputados da Casa. Não havendo
mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente
declarou que não havia matéria para deliberação na Ordem do Dia. Não
houve orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente. Da
mesma forma ocorreu no Tempo dos Partidos e Blocos e no Expediente
Final. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a
presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
13 de fevereiro de 2020. Deputado Roberto Costa - Presidente, em
exercício. Deputado Wendell Lages - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado Edivaldo Holanda - Segundo Secretário, em exercício.

P O R T A R I A   Nº 169/2020

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do
Memorando nº 112/2020-DA,

R E S O L V E:

Art. 1º  Designar os servidores GERALDO OLIVEIRA
JÚNIOR, matrícula nº 1646314 e VALTERLAN OLIVEIRA DA
COSTA, matrícula nº 1629666, ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal
Substituto do Contrato nº 03/2020, firmado entre a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e a Empresa FLORART
PAISAGISMO LTDA - EPP,  cujo objeto versa sobre a “prestação de
serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo das áreas verdes
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e de sua Sede Social,
incluindo fornecimento de água   para irrigação em caminhões tanque
com capacidade  mínima de 10.000 L, e fornecimento de materiais de
consumo, insumos, ferramentas e equipamentos”  conforme determina
o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei
8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27
de fevereiro de 2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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