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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10/03/2020 – 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  10.03.2020 – TERÇA-FEIRA

I – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA (REQ. Nº097/2020)

1. PROJETO DE LEI Nº 319/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, QUE INSTITUI O DIA ESTADUAL DO
FRENTISTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

2. PROJETO DE LEI Nº 320/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, QUE INSTITUI O DIA DOS
TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS NO
ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA.

3. PROJETO DE LEI Nº 338/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, QUE INSTITUI A SEMANA ESTADUAL
DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS, NO ÂMBITO DO ESTADO
DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES.

4. PROJETO DE LEI Nº 390/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, QUE INSTITUI O DIA ESTADUAL DO
PASTOR EVANGÉLICO. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.
RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES.

lI – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

5. REQUERIMENTO Nº 099/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, REQUERENDO DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA RETIRADO DE TRAMITAÇÃO O PROJETO
DE LEI Nº 049/2020 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.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 10/03/2020

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 061/20, de autoria do Senhor

Deputado Dr. Yglésio, que altera a Lei Estadual Nº 8.640 de 2007,
dispondo sobre a utilização de milhagens geradas pelas viagens
aéreas realizadas por agentes públicos e pagas pelo erário do
Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 062/20, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que altera a Lei Ordinária Estadual Nº
8.759 de 2008, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Políticas
sobre Drogas – FEPOD no Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 017/20,
de autoria do Senhor Deputado Prof. Marco Aurélio, que concede
o título de Cidadã Maranhense a Jacinta Silva Machado.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 055/20, de autoria da Senhora

Deputada Daniella Tema, que obriga os estabelecimentos
comerciais e complexos esportivos, que possuírem sistemas de
som, a divulgarem uma mensagem de áudio de combate à violência
da mulher no âmbito do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 056/2020, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema, que institui o Dia Estadual de Apoio as
Comunidades Terapêuticas no âmbito do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 057/20, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema, que institui a Semana Estadual de
Educação e Conscientização do Autismo no âmbito do Estado do
Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 058/20, de autoria do Senhor
Deputado César Pires, que considera de Utilidade Pública o
“Instituto Kerigma (ISK), no Município de São Luís – MA”, com
sede e foro no Município de São Luís, no estado do Maranhão.

5. PROJETO DE LEI Nº 059/20, de autoria do Senhor
Deputado Prof. Marco Aurélio, que considera de Utilidade Pública
a Academia Maranhense de Ciências, Letras e Artes Militares –
AMCLAM.

6. PROJETO DE LEI Nº 060/20, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de Utilidade Pública a União das
Associações na Agricultura Familiar no Estado do Maranhão –
UNAAFEM.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 015/20,
de autoria do Senhor Deputado Prof. Marco Aurélio, que concede
Medalha “Manuel Beckman” ao Senhor Raul Cavalcante
Batista”.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 016/20,
de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a alteração da
Resolução Legislativa Nº 800 de 31 de agosto de 2016.

PRIORIDADE  3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 054/20, de autoria do Poder

Judiciário, enviado através da Mensagem nº 2/2020, que altera os
Anexos I e II da Lei nº 8.715, de 19 de novembro de 2007, que
reorganizou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos
Servidores do Poder Judiciário do Maranhão.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 053/20, de autoria do Senhor

Deputado Duarte Junior, que considera de Utilidade Pública a
Associação dos Lavradores(as) Quilombolas do Povoado Monteiro
e Adjacência (ALQPMA), com sede na zona rural de Timon - MA.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 013/20,
de autoria do Senhor Deputado Glalbert Cutrim, que concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Sr. Plínio Valério Túzzolo,
natural da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 014/20,
de autoria da Senhora Deputada Andreia Rezende, que dispõe
sobre reserva de cargos a pessoa com deficiência na Assembleia
Legislativa do Maranhão e dá outras providências.

ORDINÁRIA  4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 051/20, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que veda o uso de recursos
públicos em publicidade e/ou propaganda governamental e
institucional, fora das hipóteses constitucionais, e dá outras
providências.
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2. PROJETO DE LEI Nº 052/20, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a Carteira de
Identificação Estudantil do Maranhão – CIEMA e dá outras
providências.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 012/20,
de autoria do Senhor Deputado Rigo Teles, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo João do Vale ao Desembargador
José Bernardo da Silva Rodrigues, membro da Academia
Barrocordense de Letras.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANOEL
BECKMAN, EM  09 DE MARÇO DE 2020.

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

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

Rezende.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.
Às dezesseis horas, 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,
Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe
dos Pneus, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell
Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, Detinha,
Doutora Thaíza Hortegal, Fernando Pessoa, Hélio Soares, Paulo Neto,
Professor Marco Aurélio, Rildo Amaral e Roberto Costa.

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para fazer a
leitura do Texto Bíblico e a Ata da Sessão anterior.

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

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS (lê o Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 013 /2020

São Luís, 04 de março de 2020.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente,

por ser contrário ao interesse público, o Projeto de Lei nº 399/2019,
que altera a Lei nº 9.936, de 22 de outubro de 2013, que dispõe sobre
a organização administrativa do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 399/2019, que
altera a Lei nº 9.936, de 22 de outubro de 2013,
que dispõe sobre a organização administrativa do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e dá
outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de
Lei nº 399/2019.

RAZÕES DO VETO
A proposta legislativa em apreço objetiva alterar a Lei nº 9.936,

de 22 de outubro de 2013, que dispõe sobre a organização
administrativa do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, para
dispor, dentre outras matérias, sobre o valor da Função Gratificada
Especial concedida aos Membros da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar postos à disposição da Presidência da Corte de
Contas.

A Função Gratificada Especial é prevista no art. 23 e seu
respectivo valor e quantitativo são os constantes do Anexo III do
referido diploma normativo.

Por meio do Projeto de Lei nº 399/2019 (art. 3º e Anexo Único),
é proposto o aumento de aproximadamente 97,77 % (noventa e sete
vírgula setenta e sete por cento) do valor da referida gratificação para
todos os postos e graduações, o que, acaso sancionado, implicará
desalinho na remuneração de servidores vinculados ao Poder
Executivo e integrantes da mesma carreira.

Isso porque, a partir da proposta legislativa em comento, os
militares estaduais colocados à disposição do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão perceberão gratificação em patamar
demasiadamente superior ao praticado no âmbito dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário.

Não obstante a intenção de valorizar os militares à disposição
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, forçoso reconhecer
que o exercício das atribuições funcionais junto a órgão ou Poder diverso
da Administração Pública não pode retirar a harmonia/equilíbrio
que deve haver entre servidores que, além de integrarem a mesma
carreira, laboram em condições semelhantes.

Em razão dos princípios constitucionais da isonomia e da
proporcionalidade, propostas similares a essa devem estar alinhadas
com o valor de parcela semelhante concedida pelos demais Poderes,
além de considerar a própria escala remuneratória da carreira policial-
militar.

Ademais, há de se destacar que a proposta legislativa não veio
acompanhada de qualquer impacto financeiro a fim de que fosse
verificada a sua compatibilidade com as normas orçamentárias estaduais,
o que é de extrema importância para controle da gestão fiscal estadual
vez que, por determinação constitucional (art. 169, § 1º da Constituição
da República) e por força da Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 16 c/
c art. 21), a expansão ou aperfeiçoamento de ação que acarrete aumento
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da despesa deve estar acompanhada de declaração do ordenador da
despesa acerca da adequação financeira e orçamentária.

Os limites das despesas de pessoal encontram-se insculpidos
nos arts. 19 a 22 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Aos Estados-Membros é estipulado o limite de gastos de 60%
(sessenta por cento) da receita corrente líquida, dos quais 3% (três
por cento) são reservados ao Poder Legislativo (nele incluído o
Tribunal de Contas do Estado), na forma do art. 1º, § 3º, inciso I,
alínea “a” c/c art. 19, inciso II, e art. 20, inciso II, alínea “a” da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Nessas circunstâncias, considerando que o exercício das
atribuições funcionais junto a órgão ou Poder diverso do Executivo
não pode retirar a harmonia/equilíbrio que deve haver na remuneração
dos servidores que, além de integrarem a mesma carreira, laboram em
condições semelhantes e que a assunção de encargos depende da
demonstração da adequação financeira e da compatibilidade com as
leis orçamentárias, oponho veto ao art. 3º e ao Anexo Único do
Projeto de Lei nº 399/2019, por contrariarem o interesse público.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 399/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS,04 DE MARÇO DE 2020, 199º DA
INDEPENDÊNCIA, 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 061 / 2020

ALTERA A LEI ESTADUAL Nº 8.640 DE 2007,
DISPONDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE
MILHAGENS GERADAS PELAS VIAGENS
AÉREAS REALIZADAS POR AGENTES
PÚBLICOS E PAGAS PELO ERÁRIO DO
ESTADO DO MARANHÃO.

Art. 1º – Modifica-se o art. 1º da Lei Ordinária Estadual n° n°
8.640 de 2007 e acrescentam-se incisos ao artigo, que passam a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 1º - Os prêmios ou créditos de milhagens ofertadas
pelas companhias de transporte aéreo, quando provenientes
de passagens adquiridas com recursos públicos da
Administração Direta e Indireta do Estado do Maranhão,
deverão ser revertidos em favor:
I – de atletas de baixa renda do Maranhão, através de
solicitação direcionada ao órgão competente pela
formulação, implementação, coordenação,
acompanhamento, supervisão, avaliação e controle de
políticas públicas, programas, projetos e ações voltados
para o desenvolvimento do esporte maranhense, à razão de
50% dos prêmios ou créditos de milhagens;
II – de pacientes de baixa renda e seu respectivo
acompanhante, que necessitem de tratamento médico fora
do domicílio, através de solicitação direcionada ao órgão
competente pela formulação, implementação, coordenação,
acompanhamento, supervisão, avaliação e controle de
políticas públicas, programas, projetos e ações voltados
para a saúde pública maranhense, à razão de 50% dos
prêmios ou créditos de milhagem”. (NR)

Art. 2º – Modifica-se o parágrafo único, do art. 1º, da Lei
Ordinária Estadual n° 8.640 de 2007, que passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Parágrafo único. Para os fins dessa lei, consideram-se
atleta e paciente de baixa renda aqueles cujas famílias estão
inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do
Governo Federal”. (NR)

Art. 3º - Modifica-se o art. 2º, da Lei Ordinária Estadual n°
8.640 de 2007, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - As passagens decorrentes de prêmios e créditos
de milhagens não serão utilizadas, sob nenhuma hipótese,
em proveito próprio de agentes públicos a serviço do órgão
ou entidade geradora do benefício ou em quaisquer outras
hipóteses”. (NR)

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO

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

JUSTIFICATIVA
O Projeto de Lei ora apresentado a esta Casa modifica a Lei

Ordinária Estadual nº 8.640 de 2007, que dispõe sobre a utilização de
passagens e prêmios de milhagens aéreas adquiridas com recursos
públicos, possibilitando o aproveitamento por determinadas pessoas
dos créditos em milhagens eventualmente gerados em viagens aéreas
realizadas por agentes públicos da Administração Direita e Indireta.

As modificações na legislação são bastante significativas,
especialmente no que se refere à destinação. A Lei Ordinária Estadual
nº 8.640 de 2007 determina que os prêmios ou créditos de milhagem
serão incorporados ao erário estadual e aplicados em missões especiais
dos agentes públicos. As alterações que criamos os revestem em favor
de atletas e pacientes de baixa renda do Maranhão. Justifica-se pela
enorme dificuldade que essas categorias enfrentam para conseguirem
representar o Maranhão em competições esportivas – já que nem
sempre os órgãos responsáveis por essa pauta disponibilizam auxílio
financeiro, ou para realizarem tratamento médico fora do domicílio
maranhense. É completamente inaceitável que a Administração Pública
se retroalimente com passagens aéreas, quando poderia assistir a quem
delas mais precisa.

A Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC esclarece que os
programas de milhas não são regulamentados pelo órgão federal e
constituem relações comerciais, isso significa que a competência
privativa do ente central para legislar sobre a matéria é afastada, restando
a competência concorrente  para legislar sobre consumo, nos termos
do art. 24, V, da Constituição Federal e do art. 12, II, e, da Constituição
do Estado do Maranhão. Considerando, ainda, que compete ao Estado
juntamente à União legislar sobre desporto (art. 24, IX, da Constituição
Federal e art. 12, II, i, da Constituição do Estado do Maranhão), bem
como sobre saúde (art. 24, XII, da Constituição Federal e art. 12, II, m,
da Constituição do Estado do Maranhão), conto com a colaboração
dos Nobríssimos Pares para aprovação de relevante proposição.

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 062 / 2020

ALTERA A LEI ORDINÁRIA ESTADUAL Nº 8.759
DE 2008, QUE DISPÕE SOBRE O FUNDO
ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS –
FEPOD NO ESTADO DO MARANHÃO.

Art. 1º -  Altera-se o inciso III, o art. 3º, da Lei Estadual nº
8.759 de 2008, que passa a vigorar com a seguinte redação:
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Art. 3º - São fontes de recursos para o FEPOD:
(...)
III - recursos provenientes da alienação dos bens de que
trata a Lei Federal nº 11.343/2006, bem como repasses do
Fundo Nacional Antidrogas eventualmente realizados para
implementação de programas e projetos estabelecidos pela
Política Nacional sobre Drogas (N.R.);

Art. 2º – Essa lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

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

JUSTIFICATIVA

O projeto de lei que ora envio à apreciação desta Assembleia
Legislativa pretende alterar a Lei Ordinária Estadual nº 8.759 de 2008,
que dispõe sobre o Fundo Estadual de Políticas sobre Drogas – FEPOD
no Estado do Maranhão, pretendo outra fonte de custeio para a reserva
orçamentária, qual seja, repasses eventualmente realizados pelo Fundo
Nacional Antidrogas para implementação de programas e projetos
estabelecidos pela Política Nacional sobre Drogas - PNAD.

Sabe-se que as drogas são um grande problema no Brasil e,
consequentemente, no Maranhão – inclusive, estudos apontam que o
Maranhão é um dos Estados com consumo de psicotrópicos mais
elevado do país. Dados curiosos são trazidos pela pesquisa de Barbosa
et al (2013), onde identificou que até mesmo entre estudantes de
Medicina há um alto índice de consumo de álcool, droga que conta que
certo nível de aceitação social, mas que não deixa de causar danos à
saúde.

Como se vê, é um problema generalizado e que, muito mais
que medidas de repressão penal, políticas públicas precisam ser
implementadas para que se obtenha sucesso na prevenção de graves
problemas de saúde e de segurança. Nesse sentido, é importante que
formas de financiamento das ações previstas no art. 2º da Lei Estadual
nº 8.759 de 2008 sejam buscadas.

Justifica-se assim a preocupação com a saúde e segurança
pública dos maranhenses e na necessidade de buscar fontes de custeio
para as ações às quais o Fundo Estadual de Políticas sobre Drogas se
destina. Sendo de competência do Estado, concorrentemente com a
União, legislar sobre saúde (art. 12, II, l da Constituição do Estado do
Maranhão c/c o art. 24, XII da Constituição da República), bem como
que o art. 3º, IV da Constituição Federal que estabelece como princípios
fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem
de todos, solicita-se, portanto, que esta Casa Legislativa atue pela
aprovação deste Projeto. E por isto, contando com a colaboração e o
entendimento dos Nobríssimos Pares, que votemos em favor de
relevante proposição.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 017 / 2020

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO CONCEDE O TÍTULO DE
CIDADÃ MARANHENSE A JACINTA SILVA
MACHADO

Art. 1º É concedido o Título de Cidadã Maranhense a
JACINTA SILVA MACHADO.

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do
Maranhão, São Luís, 05 DE MARÇO DE 2020 - Prof. Marco Aurélio
da Silva Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

Justificativa

Jacinta da Silva Machado nasceu na cidade de Piracuruca no
Piauí, em 1965. Ela e filha de Raimundo Cardoso Machado e de Ana
Mendes da Silva Machado. Casou-se com José da Silva Lima em sua
cidade de origem. Mudou-se com esposo para cidade de Imperatriz
para trabalhar. Nesta cidade que carrega um significado tão esplendo
“Mulher que governa o Império” Jacinta da Silva Machado e José da
Silva Lima escolheram para terem seus quatro filhos, entre eles um
casal de gêmeos. Todos os seus filhos nasceram nos anos oitentas,
sendo a primeira Maria do Carmo Machado Lima, graduada em
pedagogia, Marcos Machado Lima e o casal de gêmeos Eva Machado
Lima e Adão Machado Lima. O seu filho mis novo, Adão Machado
Lima, é graduado em Química e mestre em Química, área na qual
escolheu para atuar e contribuir com pesquisa neste País. Após seus
filhos já adolescentes nos anos noventas, Jacinta da Silva Machada
retornar para sala de aula com aluna da Escola Municipal Bandeira
Tribuzzi, localizado no Bairro Vila Fiquene no qual reside até hoje.
Com muita humildade, inteligência e perseverança conclui o ensino
fundamental nos anos noventas, ano no qual Jacinta da Silva Machado
e abençoada por Deus e é aprovada no concurso público da prefeitura
de Imperatriz ocupando o cargo de Agente comunitária de Saúde,
profissão no qual ela tem muito orgulho, por exercer um serviço
humanizado em que se torna responsável em transmitir para a
comunidade como se prevenir de doenças e obter uma boa saúde. Mas,
inspirada nome Imperatriz “mulher que governa” Jacinta da Silva
Machado quer mais conhecimento, então ela decide cursar o ensino
médio, grau de escolaridade que para muitos Imperatrizense de classe
humilde era um sonho. Então para cursar o ensino médio Jacinta da
Silva Machado obteve-se de vários desafios em que precisava vence
entre eles; passar no processo seletivo para cursa o ensino médio e a
distância, pois da sua casa para colégio é em média cerca de 10km.
Assim, mesmo com desafios do cotidiano Jacinta da Silva machado
não desistiu, pois foi provado no processo seletivo para estudar no
Colégio Estadual Dorgival Pinheiro de Sousa na qual cursou o ensino
médio, é conquistou sonhado diploma de Ensino Médio já nos anos
2000. Depois decidiu estudar no curso de auxiliar de Enfermagem em
seguida técnico de Enfermagem. Em tempo, Jacinta dá um tempo nos
estudos para ajudar na educação dos seus filhos. Em 2013 já com seus
filhos adultos Jacinta decide cursa o ensino superior, o sonho de entrar
na Faculdade. Então, por se baste religiosa decidiu presta o vestibular
para Bacharelado em Teologia na Faculdade de Educação Santa
Terezinha, como se era de esperar Jacinta e aprovada e cursa. Em 2017
é pleiteada como Bacharel em Teologia sonho conquistado com muito
esforço e dedicação. Por fim hoje, Jacinta da Silva Machada continua
casado com José da Silva Lima iminente a completar bodas de Rubi, os
mesmos agradecidos pelas filhas com dois netos queridos e amáveis,
Kawãn e Ludymilla. Cada dia que passa mais apaixonada pela vida,
pela profissão que exerce e por essa cidade que lhe deu muitas
oportunidades que se considera filha de Imperatriz, uma cidade de
prosperidade, Jacinta da Silva machado é um exemplo de vida e de
superação para todas as mulheres, mães e esposas.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do
Maranhão, São Luís, 05 DE MARÇO DE 2020 - Prof. Marco Aurélio
da Silva Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB
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REQUERIMENTO Nº 099 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exª. que seja retirado de tramitação o Projeto de Lei 049/
2020 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.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 06 de março de 2020. - ADRIANO -
Deputado Estadual - PV

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 10.03.2020
EM: 09.03.2020

REQUERIMENTO Nº 100 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 158, inciso I e 174 do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a
Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja realizada Audiência
Pública, com o tema: Por uma educação de qualidade, com segurança
e preço justo para todos, a ser promovida pela Comissão de Defesa
dos Direitos Humanos e Minorias para tratar sobre programa
bilingue, formação de professores, segurança do aluno, material escolar,
mensalidades e fardamento.

 Proponho que a audiência seja realizada no dia 1º de abril do
corrente ano, das 14:00h às 18:00h, no auditório Gervásio Santos
(Plenarinho).

Sugiro que os convidados sejam: Sindicato das Escolas, todas
as escolas (de forma de individual) que estão nas ações do Procon e
Defensoria Pública, Conselho Estadual de Educação, Conselho
Municipal de Educação, Secretaria municipal de Educação, Secretaria
Estadual de Educação, Associação dos pais, SINDEDUCAÇÃO,
SINPROESSEMA, União dos conselhos municipais de educação,
Grêmios estudantis, Sindicato de Editoras de Livros, Defensoria
Pública, Ordem dos Advogados do Brasil – Maranhão, Ministério
Público (Promotorias: Infância, Educação, Consumidor, Tributária),
Procon Maranhão, Secretarias de Infância e Juventude, Corpo de
Bombeiros (na parte de prevenção de acidentes), Polícia Militar –
Ronda Escolar, Secretaria de Segurança Pública, Polícia civil, bem como
todos os deputados titulares e suplentes da Comissão de Defesa dos
Direitos Humanos e Minorias.

Plenário Deputado Nagib Haickel, Palácio Manuel Beckman -
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de março de
2020. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE À
DIRETORIA LEGISLATIVA PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 09/03/2020

INDICAÇÃO Nº 369 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo SENHOR PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR, AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
DESPORTO E LAZER, ROMMEO AMIN, AO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ANTÔNIO
ARAÚJO, ANTÔNIO ARAÚJO, solicitando que adote providências
a fim de CONCLUIR AS OBRAS E GARANTIR A
REINAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO NHOZINHO SANTOS,
DIANTE DAS VÁRIAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS QUE
ESTÃO ACONTECENDO E ACONTECERÃO NA CAPITAL, A
EXEMPLO DO CAMPEONATO MARANHENSE, DA COPA
NORDESTE, COPA DO BRASIL E, AINDA, CAMPEONATO
BRASILEIRO.

Em 2020, o Maranhão será palco de várias competições
esportivas, a exemplo do Campeonato Maranhense que já está
ocorrendo, da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste e do Campeonato
Brasileiro que ainda irá iniciar. Todas as competições disputadas por
vários clubes maranhenses. Entretanto, apesar da grande demanda, os
jogos contam tão somente com o estádio Castelão.
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Sabe-se que o estádio foi interditado desde outubro de 2015 e,

ao que parece, não há prazo para reinauguração. Diante da necessidade
de se ter um outro espaço, principalmente, diante das várias
competições, tem-se a relevância da solicitação por ora apresentada.

Ante o exposto, solicita-se o deferimento desta proposição.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 02 de março de 2020 - Wellington do
Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 370 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador
Flávio Dino, solicitando que encaminhe a esta Assembleia Legislativa
projeto de lei para discussão e votação na forma do anteprojeto anexo
que dispõe sobre a consignação em folha de pagamento no âmbito do
sistema de gestão de pessoas dos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário, bem como do Ministério Público e Defensoria Pública do
Estado do Maranhão, em favor do Hospital Aldenora Bello na forma
que especifica.

É importante ressaltar que a referida proposição trata do direito
da contribuição espontânea do servidor público estadual em favor do
Hospital Aldenora Bello através da Fundação Antonio Dino para ajudar
no custeio das despesas decorrentes do tratamento dos pacientes ali
internados.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 02 de março de 2020. - CIRO NETO -
Deputado Estadual

ANTEPROJETO DE LEI

DISPÕE sobre a consignação em folha de
pagamento no âmbito do sistema de gestão de
pessoas dos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário, bem como do Ministério Público e
Defensoria Pública do Estado do Maranhão, em
favor do Hospital Aldenora Bello na forma que
especifica.

Art. 1º - Fica autorizada a consignação em folha de pagamento
no âmbito do sistema de gestão de pessoas dos Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário, bem como do Ministério Público e Defensoria
Pública do Estado do Maranhão, de contribuição financeira em favor
da Fundação Antonio Dino, destinada ao Hospital Aldenora Bello.

Art. 2º - A contribuição de que trata o art. 1º dar-se-á mediante
requerimento do servidor efetivo ou comissionado ao setor competente,
definindo o respectivo valor.

Art. 3º - A Fundação Antonio Dino será responsável pela
reposição dos custos pelo processamento das consignações.

Art. 4º - O Governador do Estado regulamentará a presente
Lei no prazo de 60 (sessenta) dias de sua vigência.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 371 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após
ouvida a mesa, seja enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor

Governador, Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Senhor
Carlos Eduardo de Oliveira Lula, Secretário de Estado de Saúde – SES,
solicitando que seja encaminhado em regime de urgência uma
AMBULÂNCIA para a cidade de SANTA INÊS / MA.

A cidade de Santa Inês, localizada no oeste maranhense, hoje
com pouco mais de 90 (noventa) mil habitantes, vem atravessando
grandes dificuldades em todos os aspectos. Notadamente na área da
saúde pública, se observa precariedade no transporte dos enfermos
para os hospitais, tanto local quanto regional, assim sendo, solicito
especial atenção de Vossa Excelência no sentindo de viabilizar para
aquele município, um veículo tipo AMBULÂNCIA, a fim de transportar
os referidos pacientes que se encontram em situação de emergência.

A medida que deverá ser tomada pelos órgãos competentes em
muito minimizará o desconforto e o sofrimento de milhares de moradores
do município de SANTA INÊS - MA.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 09 de março de 2020. - FELIPE DOS PNEUS -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 372 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governo do Estado e ao senhor Secretário Estadual
de Educação, Sr. Felipe Costa Camarão, solicitando em caráter de
emergência a recuperação e reforma do teto das áreas internas e
externas do CENTRO DE ENSINO PROFESSOR ANTÔNIO
CARLOS BECKMAN – BANDEIRANTES, localizado na rua
Marly Sarney – Centro – Zona Urbana, Açailândia-MA, que
atende mais de 600 (seiscentos) alunos e sofreu um desabamento
no teto durante a noite de ontem 02/03/2020.

Referida indicação se faz necessária e urgente visando resguardar
a integridade física dos alunos e minimizar os impactos no calendário
escolar.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 03 de março de 2020. -
Pastor Cavalcante - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 373 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governo do Estado e ao senhor Secretário Estadual
de Saúde, Sr. Carlos Eduardo de Oliveira Lula, solicitando uma
ambulância destinada a atender o Município de Açailândia/MA.

Referida indicação se faz necessária em face a necessidade de
melhor aparelhar e compor o sistema de saúde daquele município
durante os atendimentos às urgências pré-hospitalares.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de março de 2020. -
Pastor Cavalcante - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 374 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
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ofício ao Ilustríssimo Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flavio Dino, solicitando que a Secretária da Mulher do Estado, Senhora
Ana do Gás, disponibilize a “Carreta da Mulher” para o Bairro
ALBINO SOEIRO, situado em São Luís – MA. Essa indicação é
muito importante por se tratar de um serviço que irá atender toda uma
região com aproximadamente 10 mil famílias carentes.

Tal solicitação se faz necessária, em virtude que a população
feminina dessa localidade não possui acesso aos serviços ofertados
pela referida Carreta, sendo necessário que se desloque para locais
mais distantes, elevando os custos financeiros ao ponto de inviabilizar
o acesso aos serviços públicos garantidos.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. São Luís, 05 de março de 2020 - ARNALDO MELO -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 375 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Ilustríssimo Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flavio Dino, solicitando que a Secretária da Mulher do Estado, Senhora
Ana do Gás, disponibilize a “Carreta da Mulher” para o Bairro
BOM JARDIM, situado em São Luís – MA. Essa indicação é muito
importante por se tratar de um serviço que irá atender toda uma região
com aproximadamente 8 (OITO) mil famílias carentes.

Tal solicitação se faz necessária, em virtude que a população
feminina dessa localidade não possui acesso aos serviços ofertados
pela referida Carreta, sendo necessário que se desloque para locais
mais distantes, elevando os custos financeiros ao ponto de inviabilizar
o acesso aos serviços públicos garantidos.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. São Luís, 05 de março de 2020 - ARNALDO MELO -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO    Nº 376 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Ilustríssimo Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flavio Dino, solicitando que a Secretária da Mulher do Estado, Senhora
Ana do Gás, disponibilize a “Carreta da Mulher” para o Bairro
CAJUPARI, situado em São Luís – MA. Essa indicação é muito
importante por se tratar de um serviço que irá atender toda uma região
com aproximadamente 8 (OITO) mil famílias carentes.

Tal solicitação se faz necessária, em virtude que a população
feminina dessa localidade não possui acesso aos serviços ofertados
pela referida Carreta, sendo necessário que se desloque para locais
mais distantes, elevando os custos financeiros ao ponto de inviabilizar
o acesso aos serviços públicos garantidos.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. São Luís, 05 de março de 2020 - ARNALDO MELO -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 377 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Ilustríssimo Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flavio Dino, solicitando que a Secretária da Mulher do Estado, Senhora
Ana do Gás, disponibilize a “Carreta da Mulher” para o Bairro
NOVA VIDA, situado em São Luís – MA. Essa indicação é muito
importante por se tratar de um serviço que irá atender toda uma região
com aproximadamente 15 mil famílias carentes.

Tal solicitação se faz necessária, em virtude que a população
feminina dessa localidade não possui acesso aos serviços ofertados
pela referida Carreta, sendo necessário que se desloque para locais
mais distantes, elevando os custos financeiros ao ponto de inviabilizar
o acesso aos serviços públicos garantidos.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. São Luís, 05 de março de 2020 - ARNALDO MELO -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 378 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Diretor Institucional da Equatorial Energia no
Maranhão/CEMAR, Ilustríssimo Senhor José Jorge Leite, para que
seja realizada a execução de obras do Programa Luz Para Todos na
cidade de Balsas - MA, por ser de suma importância para aquela
municipalidade, agregando condições de dignidade à pessoa humana
aos munícipes necessitados de que chegue energia elétrica segura em
suas moradas.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em 03 de março de 2020. -
ANDREIA MARTINS REZENDE - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 379 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
Francisco e do Parnaíba – CODEVASF no Maranhão, 8º
Superintendência Regional, representada pelo Senhor João Francisco
Jones Fortes Braga, para que seja realizado a construção da Praça do
Produtor no Município de Balsas – MA, sendo a referida obra de suma
importância para os munícipes daquela cidade.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em 03 de março de 2020. -
ANDREIA MARTINS REZENDE - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 380 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
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seja encaminhada ao Secretário de Infraestrutura do Estado do Maranhão
- SINFRA, Ilustríssimo Senhor Clayton Noleto Silva, para que seja
realizada a liberação de recursos para pavimentação de ruas e
melhoramento de estradas vicinais na cidade de Balsas - MA, por ser
de suma importância para aquela municipalidade, levando condições
de trafegabilidade e garantindo o direito de ir e vir para cidadãos do
Município.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em 03 de março de 2020. -
ANDREIA MARTINS REZENDE - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 381 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
Francisco e do Parnaíba – CODEVASF no Maranhão, 8º
Superintendência Regional, representada pelo Senhor João Francisco
Jones Fortes Braga, para que seja viabilizado um trator com
implementos e uma caçamba para atender as comunidades de Aldeia,
Correio e São José no Município de Balsas – MA.

Solicita-se ainda a construção de um poço artesiano para atender
as necessidades das comunidades Angelim, Aldeia, São Benedito e São
José da mesma municipalidade.

Acrescenta-se que os feitos solicitados são de suma importância
para os munícipes daquela cidade, em virtude do grande número de
habitantes nas comunidades que serão atendidas no presente pleito,
que tem por fim atender as necessidades da população mais carente
daquela municipalidade, contribuindo para garantir dignidade à estas
pessoas.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em 03 de março de 2020. -
ANDREIA MARTINS REZENDE - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 382 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de São João Batista, os
Senhores João Candido Dominici e Francisco Furtado Penha,
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 383 / 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 Pastos Bons, o Senhora
Iriane Gonçalo de Sousa Gaspar e o Senhor Luiz Gonzaga
Camapum, 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 384 / 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 Chapadinha, os
Senhores Magno Augusto Bacelar Nunes e Francisco Almeida
Carneiro, 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.
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INDICAÇÃO Nº 385 / 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 Brejo de Areia, os
Senhores Francisco Alves da Silva e Isaque da Lagoa Bonita,
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 386 / 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 Presidente Vargas, os
Senhores José Herialdo Pelucio Junior e Jorge Magalhães
Sampaio Junior,  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 387 / 20

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 Caxias, os Senhores
Fabio Jose Gentil Pereira Rosa e Antônio Jose Bittencourt de
Albuquerque,  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 388 / 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 Bacurituba, os
Senhores Jose Sisto Ribeiro Silva e Genivalado de Jesus Luzo
Fonseca,  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 389 / 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 Lago do Junco, os
Senhores Osmar Fonseca dos Santos e Joaci Vieira ,
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 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 390 / 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 Porto Franco os
Senhores Nelson Horácio Macedo Fonseca e Gedeon Goncalves
dos Santos, 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 391 / 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 Mirinzal os Senhores
Jadilson dos Santos Coelho e Dirceu Machado Ribeiro,
respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

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

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do

gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 392 / 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 Afonso Cunha, os
Senhores Arquimedes Américo Bacelar e Pedro Medeiros,
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 393 / 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 Matões do Norte, os
Senhores Domingos Costa Correa e Joaquim Vieira,
respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 394 / 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 Matinha, o Senhor
Marcos Robert Silva Costa e a Senhora Florimar Pinheiro Bastos,
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 395/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de São Domingos do
Maranhão, os Senhores José Mendes Ferreira e Marina Martins,
respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

b) 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 396/2020

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 Rosário, os Senhores
Irlahi Moraes e Cacau 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 397/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda, bem como ao Secretário Municipal de
Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo, em caráter de
urgência:

Drenagem e limpeza do Canal do Rio Paciência na altura
da Av. Dois e da Rua Epitácio Cafeteira no bairro do São Cristóvão e;

Asfaltamento e pavimentação da Avenida Dois e das Ruas
Epitácio Cafeteira, Marechal Hermes, Santa Bárbara, 16 de Julho,
Nunes Freire, São Cristóvão, e Israel todas no Bairro do São Cristóvão.

Este pedido resulta de apelos feitos pelos moradores daquela
comunidade, onde residem milhares de pessoas, ao nosso gabinete. As
condições de salubridade e segurança das pessoas, especialmente os
idosos, mulheres gestantes e crianças, que moram nas localidades estão
extremamente afetadas, sem vias com calçamento e drenagem dignas e
salubres.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de
janeiro de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 398/2020

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 Buriticupu, os
Senhores José Gomes Rodrigues e Jairo Macedo 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 399/2020

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 Bequimão, os Senhores
Antônio José Martins e Valmir Costa, 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 400/2020

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 Luzia do Paruá,
os Senhores José Plácido Souza de Holanda e Regilson da Silva
Rodrigues, 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 401/2020

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 Luís Domingues, os
Senhores Gilberto Braga Queiroz e Rafael Sodré,
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 402/2020

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 Lago dos Rodrigues,
os Senhores Edjacir Leite e João Pedro da Silva Rolim,
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 403/2020

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 Itapecuru Mirim, os
Senhores Miguel Lauand Fonseca e Carlos Junior,
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 404/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Governador Eugênio
Barros, os Senhores Maria da Luz Bandeira Bezerra Figueiredo
e Lucineide de Castro Ribeiro, respectivamente, solicitando, em
caráter de urgência:

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 405/2020

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 Codó, os Senhores
Francisco Nagib Buzar de Oliveira e Expedido Carneiro,
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 406/2020

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 Barra do Corda, os Senhores
Eric Costa e Gilvan José Oliveira Pereira, respectivamente, solicitando,
em caráter de urgência:

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

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
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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 407/2020

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 Imperatriz, os
Senhores Francisco de Assis Andrade Ramos e José Carlos
Soares, respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 408/2020

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 Grajaú, os Senhores
Mercial Lima de Arruda e Eduardo José Ribeiro Conceição,
respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 409/2020

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 Vitorino Freire, os
Senhores Luanna Martins Bringel Rezende e Cyreno Rezende,
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 410/2020

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 Estreito, os Senhores
Cícero Neco Morais e Tavane Firmo, respectivamente, solicitando,
em caráter de urgência:

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

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

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

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 411/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta
Casa, em seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa,
sejam encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e
Presidente da Câmara de Vereadores do Município de São João
dos Patos, os Senhores Waldenio da Silva Souza e Thuany Costa,
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 412/2020

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 Raposa, os Senhores
Thalyta Medeiros de Oliveira e Beka Rodrigues, 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 413/2020

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 Mirador, os Senhores
José Ron-Nilde e Antônio do Patrício, 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 414/2020

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 Pirapemas, os
Senhores Iomar Salvador Melo Martins e Zeca Rodrigues,
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 415/2020

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
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encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Colinas, os Senhores
Valmira Miranda e Liminha, 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 416/2020

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 Fernando Falcão, os
Senhores Adailton Ferreira Cavalcante e Josualdo dos Santos,
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 417/2020

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 Alcântara, os Senhores
Anderson Wilker de Abreu Araujo e José Ribamar de Jesus
Barbosa, 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 418/2020

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 Igarapé Grande, os
Senhores Erlanio Furtado Luna Xavier e Pedro Cidade,
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 419/2020

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 Matões, os Senhores
Fernandinho Araújo Coutinho e Joaquim Vieira , 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
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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 420/2020

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 Campestre do
Maranhão, os Senhores Valmir Moraes e Éden Santos,
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 421/2020

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 Barão de Grajaú, os
Senhores Gleydson Rezende e Vereador Bonga, 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 422/2020

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 Balsas, os Senhores
Erik Augusto Costa e Silva e Moises Coelho e Silva Neto,
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 423/2020

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 Bacabeira, os
Senhores Carla Fernanda do Rego Gonçalo e Elias Teixeira 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.
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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 424/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de São José dos Basílios,
os Senhores Creginaldo Rodrigues de Assis e Gilson Lazaro
Orlando 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
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 425/2020

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 Coelho Neto, os
Senhores Américo de Sousa e Marcos Tourinho, 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 426/2020

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 Sucupira do Norte, a
Senhora Leila Maria Rezende Ribeiro e o Senhor Antonio Miguel
Ribeiro de Sousa, 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 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 FELIPE DOS PNEUS - Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Expediente lido à publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rigo Teles, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras, senhores membros da Mesa,
senhoras, senhores deputados, imprensa, galeria. Senhor Presidente,
neste último final de semana, eu estive nos municípios de Barra do
Corda e Grajaú. E, no último sábado, dia sete de março, no município
Barra do Corda, eu vi as grandes chuvas que vêm acontecendo, na
região Central do Maranhão, e o nível das águas do Rio Corda e Rio
Mearim, subiu substancialmente, em torno de 5 metros. Então, aquilo
já está levando, invadindo algumas casas, bares, restaurantes, dos
ribeirinhos, às margens do Rio Corda e do Rio Mearim. Deputado
César Pires, eu percorri um pouco do Rio Corda, do Rio Mearim, vi
realmente um volume de água muito alto, já começando, as pessoas
tendo que sair das suas residências, porque a água está invadindo, e a
nossa preocupação é com esse volume de água, nem só tanto em Barra
do Corda, que ameniza a situação, por ser uma cidade que ainda que rio
está mais baixo que as casas. Mas o que acontece, a nossa preocupação
vem com as cidades vizinhas, próximas, mais na frente, que esse volume
d’água que, durante esses dias, sexta, sábado e domingo, ontem, em
Barra do Corda, eles vão chegar lá pela cidade de Trizidela do Vale,
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Pedreiras, Bacabal, aproximadamente, no final da semana. Então, Senhor
Presidente, eu peço aqui esta Casa, ao Governo do Estado, à Defesa
Civil que comece a alertar nas cidades que vão receber esse grande
volume d’água, que são as cidades de Trizidela do Vale, Bacabal,
Pedreiras, principalmente. Então, com certeza, com esse volume d’água
de aproximadamente cinco metros que foi o nível da água do Rio Corda
e do Rio Mearim que está acontecendo em Barra do Corda, imagine
mais embaixo o que vai acontecer às margens desses municípios que
todos os anos sofrem com as grandes enchentes. E, Senhor Presidente,
no mesmo dia, sábado, na parte da tarde, eu estive no município de
Grajau. Grajaú, município este que aproximadamente uma semana atrás,
até hoje, a gente vem acompanhando por meio das redes sociais o
problema de Grajaú também das enchentes. O Rio Grajaú, a última vez
que subiu ao nível que chegou agora foi no ano 1974, dito pelos
historiadores, as pessoas que convivem até hoje, foi o volume que
chegou ao nível agora. E com esse nível das águas, nós percorremos
alguns bairros, inclusive o bairro Trizidela, da cidade de Grajaú, e nós
vimos a realidade, a marca da água nas casas chegou ao teto de várias de
casas, dezenas, centenas de casas. E a gente ficou sensibilizado com
aquela causa. Nós ficamos realmente sensibilizados com as pessoas,
levamos de imediato algumas cestas básicas, conversei com o prefeito
Mercial Arruda onde irei levar as reivindicações ao Governo do Estado,
também levar à Defesa Civil, ao Governo Federal para que possamos
amenizar a situação daquelas pessoas. Mas o fato também que está me
chamando muito atenção, além dos desabrigados, dos ribeirinhos da
cidade de Grajaú, o fato que está me chamando mais atenção é que
todas as vezes que o Rio Corda tem um nível elevado de água o que
acontece lá com a cidade de Marajá do Sena, essa que é a nossa
preocupação. Daqui a aproximadamente uma semana, como está
chegando esse volume de água na cidade de Marajá do Sena. Então, da
mesma forma, preocupado com a situação desses municípios
ribeirinhos, também do Rio Grajaú. Como falei aqui do Rio Mearim,
que o Rio Corda é o afluente do Mearim lá em Barra do Corda, mas o
Rio Grajaú um rio que está descendo com volume muito grande de
água, coisa vista no último ano de 1974, nós estamos vendo agora. E as
chuvas não pararam ainda, continuam e o rio um momento baixa, depois
levanta novamente, mas a nossa preocupação hoje é quando o Rio
Grajaú chegar a cidade de... alguns municípios que o rio vai passar, mas
principalmente o município de Marajá do Sena, essa que é a nossa
maior preocupação. Então já quero aqui, Senhor Presidente, alertar as
Senhoras Deputadas, os Senhores Deputados, o Governo do Estado
por meio da Defesa Civil, Governo Federal, para que nós possamos
verificar o que se pode fazer de imediato, de prevenção, àquele povo
de Marajá do Sena. Porque, com certeza, com esse alto nível da água do
Rio Grajaú, como será esses municípios que estão a frente e tão
recebendo esse grande volume d’água. Então vamos alertar o Governo
do Estado, como disse aqui, que juntos nós possamos, o Poder
Legislativo estadual por meio da Assembleia Legislativa, o Poder
Executivo por meio do Governo do Estado do Maranhão possamos
levantar, por meio da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, o que se
pode fazer de imediato para amenizar a situação desse povo que vai
receber esse grande volume d’água. Muito obrigado, Senhor Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª HELENA DUAILIBE – Algum orador inscrito? Suspendo, por
cinco minutos, a Sessão.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª HELENA DUAILIBE –- Declaro reaberta a sessão. Deputado
Wellington, cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial, boa tarde. Que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
ocupo a tribuna da Assembleia Legislativa, na tarde desta segunda-

feira, dia 09 de março de 2020, para fazer um registro de suma
importância: a nossa luta em defesa da população do estado do
Maranhão, da população de São Luís. E, no ano de 2016, nós fomos
candidatos a prefeito de São Luís. Terminamos a eleição em 3º lugar
com mais de cem mil votos. Fizemos uma árdua campanha para
deputado estadual, garantindo a reeleição em 2018. E já havíamos
colocado o nosso nome à disposição para a pré-campanha de prefeito
de São Luís. Colocamos a nossa disposição do partido a qual nós
fazemos parte, que é o PSDB. Nós últimos dois meses, fizemos algumas
tratativas com outros partidos tendo em vista a possibilidade de não
atrapalhar, ou o PSDB, ou os quadros do PSDB, até pelo convívio, o
contato e o respeito que nós temos com o Senador Roberto Rocha e o
PSDB. Mas, na última semana, tivemos uma conversa com o Senador
Roberto Rocha. E eu quero agradecer ao Senador Roberto Rocha por
acreditar no nosso projeto, por confiar no nosso projeto e também a
disponibilidade do PSDB na pré-candidatura a prefeito de São Luís.
Uma pré-candidatura forte, uma pré-candidatura com um projeto de
solução para os principais problemas da cidade, projeto para melhorar
a qualidade de vida das pessoas, não só da capital, mas da união das
prefeituras, da união das gestões da região metropolitana, para que nós
possamos melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, uma gestão
enxuta, uma gestão com inteligência, uma gestão que a máquina pública
tenha seu olhar voltado para o básico, as necessidades básicas da
população, como saúde, como educação e também a contribuição que
pode ser dada na Segurança Pública por meio da guarda municipal e de
outras atividades. Então a confirmação da pré-candidatura do Deputado
Wellington do Curso pelo PSDB, com a bondade de Deus e a vontade
do povo, o anseio do povo, o anseio popular, que possa nos levar a
gerir a Prefeitura de São Luís, a partir de primeiro de janeiro de 2021.
E é confiando em Deus, é onde nós depositamos a nossa confiança,
nossa confiança vem do alto, nossa confiança vem do Senhor, temos
depositado a nossa confiança no Senhor. Deus foi quem nos trouxe no
primeiro mandato, e reconduziu a nossa eleição. Então, depositamos a
nossa confiança, primeiramente, no Senhor, e agradecemos, todos os
dias, a nossa eleição como Deputado Estadual, e também a possibilidade
de sonhar, de desejar, de almejar, mas o mais importante, de colocar o
nome à disposição da população de São Luís, para que possamos
discutir a cidade, e possamos apresentar solução para os problemas da
cidade, e é uma forma compartilhada, é de forma coletiva, aí convido
todos os Deputados nesta Casa, os Deputados que nós temos o
convívio, que temos aproximação também, que possam dar a sua
contribuição. Então, estou à disposição dos Deputados desta Casa,
que possam dar a sua contribuição também, para o nosso projeto, para
o nosso plano de governo, para que, juntos, eu falei juntos, possamos
construir a São Luís melhor, para o ludovicense, e para todos os
maranhenses, porque aqui é a capital do Estado do Maranhão, é capital
de todos os maranhenses. Então, é com esse pronunciamento, na tarde
de hoje, que eu faço o registro, da definição do PSDB, por meio do
presidente estadual, Senador Roberto Rocha, confirmando a nossa
pré-candidatura a Prefeito de São Luís, mas é o momento mais oportuno
de confirmar o nosso compromisso com a cidade e com a população,
mas é um momento também para agradecer a Deus, e pedir saúde,
sabedoria para que nós possamos enfrentar os próximos sete meses de
debates, de embates, mas, de forma muito responsável, de forma muito
serena, de forma muito centrada. Então, que Deus estenda suas mãos
poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população e que
tenhamos uma pré-campanha, de acordo com a vontade do povo e que
possa prevalecer essa mesma vontade do povo com o olhar voltado
para melhoria da cidade e da qualidade de vida da população. Era o que
tinha para o momento, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe a todos nós, galeria, imprensa, presidente,
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senhores servidores desta Casa, pessoas que nós temos o prazer de
estar agora aqui sendo assistido. Presidente, não sou contra o progresso,
mas, recentemente, eu estive, na verdade, ontem ali onde vai passar o
BRT, e não foi fácil quando eu cheguei num local para tomar um lanche
e a pessoa me dizia: deputado, nesse momento, eu já tinha vendido uns
10, o primeiro é o do senhor. Eu disse: mas porque isso? Essa obra aqui
inacabada, eternamente inacabada que está acontecendo aqui na
Holandeses até chegar ali os Maristas. É lamentável o que eu assisti e
o que fotografei, o que eu gravei e voltei pela manhã, hoje na segunda-
feira, para poder fazer o balanço entre o domingo e uma segunda-feira
pela manhã, dia de trabalho. Servidores, o menor possível da organização
empresarial que está lá, prejuízos gigantescos daquelas pessoas que
estão ali, os comerciantes todos, todos sofrendo prejuízos. E ontem
não foi difícil, quando aquela pessoa veio questionar comigo e logo,
logo havia em torno de três ou quatro pessoas com a mesma queixa,
com relação à obra do governador, ali na MA, ou na verdade Holandeses.
Volto a reafirmar: não sou contra o desenvolvimento, mas a forma com
que está fazendo, abrindo frente de trabalho sem poder pagar a obra,
sem estar pagando em dia, ou sem poder ter o direito de cobrar da
organização empresarial que está fazendo. O certo é: o prejuízo dos
empresários já se arrasta há muito tempo. Querer queixar que é agora
pelo inverno, ledo engano. Não podem ser tão incompetentes em não
planejar, porque aqui no Maranhão chove, e que deveriam construir,
pois evidentemente que depois do verão tem o inverno. A ausência de
planejamento, se existiu, deve ser corrigida. A ausência de pagamento
da empresa deve ser vista. A ausência de funcionário pela empresa
para poder fazer aquela duplicação do Araçagi também deve ser cobrado
da empresa, se não estiverem pagando em dia. Como? Não houve
planejamento, não estão pagando em dia e a empresa se arrasta, o
prejuízo é dos comerciantes que estão ali, que parece uma eternidade
aquela obra. Não foi ninguém não. Eu já tinha observado, no Carnaval
observei, o passo de tartaruga que está sendo ali, lento, mas não tinha
tanta convicção como passei a ter a partir de ontem quando estava lá
lanchando e que vi os queixumes por parte dos empresários. Tem
empresa com projeto de falência já, pagando um tal de boleto, como
eles me disseram ontem, porque não têm arrecadação. E o Estado fica
muito bom, se arrasta, todo mundo que passa é vendendo obra,
vendendo novas ações de obras, mas não consegue completar aquilo
que tem. Não consegue completar o que estão fazendo ali. Está atrasado.
Eu tirei fotos ontem, gravei ontem, tirei foto hoje e gravei hoje de novo
que é para poder não haver dúvida em relação àquilo que estou falando
aqui. E devem ter outras inúmeras obras desse modus operandi com
que o governo vem fazendo aqui: promete a obra, vende na televisão,
não paga as empresas em dia, o débito está se alastrando aqui dentro
do Estado, e o que acontece? A sociedade padece desse desleixo do
governador. É preciso alertar. Mas quem for lá agora, que tiver algum
amigo, quem quiser comprar um remédio na farmácia, quem quiser
tomar um lanche na padaria, quem quiser encontrar qualquer outro
tipo der situação vai encontrar de forma linear essas reclamações, as
ponderações por parte dos empresários ali. A venda caiu drasticamente,
de 1 para 10 caldos, é muito naquele momento que estava sendo ali
feito o meu lanche aos domingos, como faço. O governador precisa
largar de vender o que não tem e quando publicizar e quiser fazer tem
que ter lastro para poder pagar as suas contas, sob pena de as empresas
estarem sofrendo, da obra continuar inacabada e a gente assistindo ali
empresas fecharem. Alerta, governador, este Maranhão é nosso e precisa
da sua compreensão.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Projeto de Lei n.º 031/2020, de autoria do Poder Executivo,
altera a Lei 7.799, de 19 de dezembro de 2002. Depende de parecer das
comissões técnicas. Suspendo a sessão para que seja emitido o parecer.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a sessão. Com a palavra, o deputado Ricardo Rios.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS – Senhor
presidente, o Projeto de Lei nº 31/2020 foi aprovado por maioria, com
parecer conjunto da CCJ e da Comissão de Orçamento e com voto
contrário do senhor deputado Adriano.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em discussão. Em votação. Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Gostaria de
encaminhar, senhor presidente, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – V.Exa. pode encaminhar, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Boa tarde, senhor presidente, senhoras deputadas e senhores
deputados, galeria, telespectadores da TV Assembleia, maranhenses,
funcionários desta Casa, imprensa. Senhor presidente, esse projeto de
lei vem corrigir um projeto de lei que se tornou lei, que chegou a esta
Casa, em dezembro do ano passado, e que taxava a produção de cereais,
marcadamente a soja. Lembramos, senhoras deputadas e senhores
deputados, que o governador se gabou pouco tempo atrás de um suposto
aumento do PIB do estado do Maranhão, mas, quando nós formos
estudar este aumento, nós vimos que foi praticamente feito devido à
produção agrícola. Então, assim, é a produção agrícola da soja e do
milho no estado do Maranhão que está gerando a riqueza no nosso já
tão machucado estado, taxado, cheio de imposto. Esse produto agrícola
está sendo taxado em 3%, o governador recebeu muita pressão da área
produtiva, ou seja, taxando ainda mais este produto agrícola. O PIB no
estado do Maranhão, que é basicamente segurado pela produção
agrícola, seria um desastre, e aí com essa pressão toda, o governador
reduziu de 3%, por meio desse projeto de lei, de 3% para 1.8%, um
mês depois de ter mandado esse projeto e nós termos aprovado. Eu
lembro que na época eu, o deputado César, o deputado Wellington e
alguns outros deputados votamos contra esse aumento que veio no
contexto de um projeto de lei “Frankenstein” que tratava de várias
situações, inclusive da privatização de empresas estatais. Esse projeto
chegou a esta Casa agora tentando consertar. A verdade é que o Governo
do Estado não tem mais de onde tirar mais dinheiro da população. Já
aumentou imposto várias vezes e agora está indo na fonte daquele que
realmente produz, da fonte daquele que mais produz, contribui com o
PIB do Estado do Maranhão, que é o setor agrícola. Já foi em cima dos
microempresários, já foi em cima das donas de Casa, já foi em cima dos
supermercados, já foi em cima de toda a classe produtiva do Estado do
Maranhão e agora está indo em cima da área rural dos produtores de
grãos. A pró-soja já colocou que vai entrar com uma ADIN contra o
projeto de lei que acabei de dizer aqui, de falar, de explicar, que é
inconstitucional. Porque aqui ele está colocando sobre a base de
empresas que têm benefícios. E uma vez que foi acordado aquele
benefício, que foi acordado aquele investimento, que aquelas empresas
deveriam vir ao Maranhão para investir no Maranhão, para crescer no
Maranhão, para gerar emprego no Maranhão, uma vez isso contratado,
o Governador do Estado agora vai, simplesmente, fazer e criar novas
taxas, novos produtos em cima dessas empresas que já se instalaram
aqui e que foram enganadas pelo Governo do Estado, ou seja, quebra
de contato legal. Qual é o maior medo do investidor? O maior medo do
investidor em qualquer lugar do mundo é quebra do contrato do poder
público. Uma vez que o poder público faz um contrato e que dá um
benefício fiscal para aquela empresa, isto é sagrado, porque isso envolve
uma série de investimentos. E o Governo do Estado está quebrando o
contrato com aquela empresa. Ora, o investidor investe, gera emprego,
acha que vai pagar 2% de ICMS, e agora me vem uma taxa, um tributo
de 4%. O que vai acontecer? Quebra de decoro. E isto está baseado na
suma 544, do STF. A Súmula 544 do STF justifica que não pode ser
suprimida nenhuma cláusula, nenhuma cláusula já contratada para
empresas que são frutos que se beneficiaram pelo benefício fiscal.
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Mas o benefício fiscal não vem de graça. Ele vem com requisitos. O
Governo diz a ele: “Olha você é obrigado a se instalar em tal município,
porque tem baixo IDH. Você é obrigado a gerar 500 empregos. Você é
obrigado a ter um faturamento de 100 milhões. Você é obrigado a
contratar Joãozinho, Mariazinha. Você é contratado a pintar a porta
aqui de vermelho. Você é obrigado a dar dinheiro para a cultura. Você é
obrigado a dar dinheiro para o esporte. E você tem aquele contrato dos
benefícios fiscais, e agora nós estamos aqui quebrando. Já quebramos
agora em dezembro e estamos quebrando, retificando isso agora mais
uma vez”. Porque o Governo do Estado, além de taxar os cereais, o
campo, quem realmente traz e fomenta o PIB no Estado do Maranhão,
está também taxando essas empresas que vieram com a promessa de
que teriam benefícios fiscais e que hoje estão sendo traídas pelo Governo
do Estado, governo comunista, que infelizmente acha que está acima
da iniciativa privada. Infelizmente é o que nós estamos aprovando,
aqui, hoje. Senhor Presidente, para finalizar, esse projeto de lei, essa
questão toda já foi discutida em dezembro do ano passado, a oposição
votou contra esse aumento de taxa e agora o governador está reenviando
este projeto de lei, quer dizer, um novo projeto de lei reduzindo de 3%
a tributação na área rural para 1,8% e do benefício fiscal que era 5%
para 4%. Continua sendo um absurdo, mas é uma redução. Então, a
minha emenda que eu vou deixar à disposição da Casa para que possa
ser utilizada em um novo projeto de lei para que as gente possa ajustar
esta irregularidade está à disposição, quero comunicar a todos que
votarei aqui esse projeto por se tratar de redução, mas o absurdo que
ele contem está em risco de termo esse projeto de lei, esta lei derrubada
em ação do Aprosoja, no STF, o que será, de fato, uma, vamos dizer
assim, situação muito ruim não só para o governo, mas também para
CCJ que hoje aprovou a constitucionalidade e que o STF pode, de
fato, derrubar essa constitucionalidade desta Lei. Muito obrigado,
senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 605, de autoria do
deputado Ciro (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à sanção. Parecer da
CCJ em Redação Final ao Projeto de lei, de autoria do deputado
Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à sanção. Parecer
nº 121, da CCJ, em Redação Final ao Projeto de Lei nº 522, 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 094, de autoria do deputado Wendell Lages (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado, vai à sanção. Projeto de lei nº 116, de autoria do deputado
Wendel Lages (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à sanção. Projeto de
Resolução Legislativa, de autoria do deputado Fábio Macedo (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado, vai à promulgação. Projeto de Lei nº 433, de autoria
do deputado Wendell Lages (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a
segundo turno. Requerimentos à deliberação do Plenário: Requerimento
n.º 094/2020, de autoria do deputado Vinícius Louro, (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Deputado Vinícius, acerte aqui com a Mesa a questão da
data. Requerimento n.º 096/2020, de autoria do deputado César Pires,
(lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Deputado César, peço que V.
Ex.ª acerte os detalhes da questão da data com a Secretaria da Mesa.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Obrigado,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Requerimento à deliberação da Mesa: Requerimento n.º 095/
2020, de autoria da deputada Dr.ª Helena Duailibe, (lê). Deferido.
Requerimento n° 097/2020, de autoria do deputado Adriano, (lê).
Deferido. Requerimento n° 098/2020, de autoria do deputado Carlinhos
Florêncio, (lê). Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária
de terça-feira, 10 de março: Requerimento n° 099/2020, de autoria do
deputado Adriano. Além dos Projetos de Lei que foram aprovados
agora, a inclusão na Ordem do Dia de amanhã Requerimentos solicitados
apresentados pelo deputado Adriano, Requerimento n° 099/2020.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem
revisão do orador) - Senhor presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, imprensa, internautas, telespectadores da TV
Assembleia, todos que nos acompanham. Senhor presidente, trago a
esta tribuna um tema de extrema importância ao nosso estado, deputado
Arnaldo Melo, um tema que me preocupa muito, porque somos um
estado, deputado Edivaldo Holanda, que ainda depende, temos pessoas
que dependem muito de programas sociais, municípios que têm as
principais fontes de renda do fundo de participação, aposentadoria e
programa Bolsa Família, portanto, é um estado, é uma região como o
Nordeste que precisa da atenção do governo federal nesse sentido.
Então, a preocupação que eu trago a esta tribuna, deputada Daniella, é
que, ao longo do ano de 2019, acompanhamos um corte brutal no
programa Bolsa Família aqui no Maranhão e em toda a região Nordeste.
Só aqui no nosso estado, no ano de 2019, 150 mil famílias, deputado
Ariston, saíram do programa Bolsa Família. A priori, aguardávamos
que o governo federal estivesse fazendo um corte de forma linear no
País em virtude da questão orçamentária. Pois bem, eis que, no ano de
2020, somos surpreendidos com uma nova concessão ao programa
Bolsa Família em todo o País. O governo federal resolveu, no mês de
fevereiro, conceder 100 mil novas famílias no programa Bolsa Família,
das 100 mil novas famílias, olhe só a concentração para onde foi esse
programa, presidente Arnaldo. Das 100 mil novas famílias, 45 mil no
Sudeste, 29 mil novas famílias no Sul, 15 mil no Centro-Oeste, 6.500
no Norte e três mil famílias no Nordeste. Nós temos a maior fila de
espera de famílias aguardando serem beneficiadas pelo Programa Bolsa
Família. A justificativa técnica, depois de muita confusão feita com o
Ministério, foi de que o Nordeste não estava se adequando, deputado
Zito, às condicionalidades do programa, tanto condicionalidade de
educação quanto condicionalidade da saúde. Estive na Secretaria do
Desenvolvimento Social aqui no Estado, conversei com a coordenação
do programa, e essa explicação técnica dada pelo Ministério da
Cidadania não é verdadeira. Não consta, dentro do programa do CAD
Único, da coordenação do Bolsa Família no Maranhão, essa falta da
condicionalidade aqui no nosso estado. Não consta! Fica muito claro o
viés político direcionado a esse programa. Tudo bem que há
discricionariedade do governo federal e de seu governantes na hora da
tomada de decisão para aplicação de programas sociais e qualquer
programa público, mas aí ultrapassa a discricionariedade. Já entramos
a debater a legalidade do que foi feito. Recordo-me, fui o secretário de
Desenvolvimento Social, aqui no Maranhão, deputado Glalbert, e tive
a grata satisfação de na época ter sido reconhecido pelo Ministério do
Desenvolvimento Social como o Estado que teve um dado recorde,
deputada Andreia, de atualização cadastral dos programas sociais. O
Maranhão chegou a 92% de atualização cadastral, permitindo que
famílias que estavam escondidas dos programas sociais pudessem ser
vistas, ou seja, preparamos todo um terreno. Só eu como secretário
entreguei 130 equipamentos do CRAS, Centro de Referência da
Assistência Social, que é a porta de entrada desses programas,
equipados com computadores. Fizemos de forma permanente
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qualificação e preparação dos profissionais dos programas sociais dos
municípios maranhenses. E aí vem o Governo federal e simplesmente
corta, Deputado Adriano, corta aquilo que nós temos no nosso estado,
que é um estado ainda de pessoas pobres e tem a necessidade de
programas sociais como este. E aí eu deixo a pergunta aos senhores
deputados, à sociedade maranhense: qual o critério e o questionamento?
Sobretudo, ao Governo federal, qual o critério utilizado pelo Governo
federal para cortar cento e cinquenta mil famílias do Maranhão do
programa Bolsa Família e qual o critério para a concessão de novos
benefícios, deixando a região Nordeste com apenas 3% dos novos
benefícios e a região sul e sudeste com 75%? Não precisa aqui eu
relatar a diferença social de desenvolvimento humano da região Nordeste
com a região Sul e Sudeste. Todos sabem. Fica aqui o questionamento,
fica aqui a minha indignação e fica a cobrança ao Governo federal para
que se posicione se a uma discricionariedade com relação a alianças
políticas. Esse dinheiro não passa por mão de governador, por mão de
prefeito. Esse dinheiro vai direto para a mão de quem precisa, para a
mão do povo, para a mão das famílias mais carentes do estado do
Maranhão. Com isso nós vamos reduzir as vendas dos comércios nas
cidades maranhenses. Ora nós estávamos trabalhando para que as
cidades que ainda não tinham sequer um caixa eletrônico ou uma casa
lotérica pudessem ter para que aquele recurso ser sacado naquele
município e ser usado dentro do seu próprio município. E agora o
Governo federal simplesmente resolve cortar boa parte dos benefícios
do Bolsa Família no Maranhão. É de se lamentar, é de se questionar e
é de se preocupar, senhores deputados. Porque faz diferença, Pastor
Cavalcante, esse recurso dentro dos comércios municipais, esse recurso
na melhoria da alimentação das crianças. É comprovado que as crianças
de famílias de baixa renda melhoraram a sua alimentação quando
passaram a receber o benefício do programa Bolsa Família. É bem
verdade e eu concordo, no nascedouro do programa Bolsa Família,
você tem que sempre buscar dar autonomia para aquela família ser
dependente e não precisar do benefício, mas não cortar desta forma e
não favorecer região Sul e região Sudeste em detrimento da região
Nordeste, em detrimento do Maranhão, em detrimento de São Luís.
Portanto fica a nossa indignação e o nosso posicionamento contrário à
atitude que o Governo federal tomou e a favor das pessoas em
vulnerabilidade social do nosso estado do Maranhão. Era isso, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar de Oposição, Deputado César. Declina.
Bloco Parlamentar Democrático, PL/PMN, Deputado Vinícius. Declina.
Bloco Parlamentar Solidariedade/PP, declina. Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão. Comunicação de Lideranças, Deputado Wellington.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inscrito Deputado Wellington do Curso por 10 minutos com
apartes.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Professor Marco
Aurélio.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto
Costa.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rildo
Amaral.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Andreia Martins Rezende, Antônio
Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Ciro Neto, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora
Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo,
Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto
Costa, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as): Adriano, Daniella Tema, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Felipe dos Pneus,
Mical Damasceno, Paulo Neto, Vinícius Louro, Wellington do Curso e
Wendell Lages. O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente, que foi encaminhado à publicação e concedeu a palavra ao
Deputado Rigo Teles. Não havendo mais oradores inscritos para o
Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando em primeiro e segundo turnos, regime de urgência o Projeto
de Lei n° 031/2020, de autoria do Poder Executivo, (Mensagem nº 006/
2020) que altera a Lei nº 7.799/2002, a Lei nº 8.246/2005, e a Lei nº
11.184/2019 e suspendeu os trabalhos para que as competentes
comissões técnicas se manifestassem. Reabertos os trabalhos, o
Presidente da CCJC informou que foi concedido vistas por 24 horas
aos Deputados César Pires e Antônio Pereira, sendo o referido Projeto
de Lei incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária. Em
segundo turno, tramitação ordinária foi aprovado e encaminhado à
redação final, o Projeto de Resolução Legislativa nº 056/2019, de autoria
da CCJC, que inclui o Inciso XXIV ao Art. 12, altera os Incisos IX do
Art. 13, renumerando os subsequentes, II e III do Art. 20 todos da
Resolução Legislativa nº 448/2004, que dispõe sobre o Código de Ética
e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Os Projetos de Lei nºs 116 e 433/2019, de autoria do
Deputado Wendell Lages e os Requerimentos nºs: 078/2020, de autoria
do Deputado Adriano e 094/2020, de autoria do Deputado Vinícius
Louro foram transferidos para a próxima Sessão em virtude da ausência
dos respectivos autores. Sujeitos à deliberação da Mesa, foi indeferido
o Requerimento nº 069/2020, de autoria do Deputado Adriano,
solicitando 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, Senhor 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. Na sequência,
foram deferidos os  Requerimentos nºs: 079/2020, de autoria do
Deputado Felipe dos Pneus, para que seja solicitada a Secretaria de
Administração Penitenciária – SEAP, informações acerca da execução
das obras na unidade prisional de ressocialização de Santa Inês; 080/
2020, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus, para que seja solicitada
a Secretaria de Estado da Infraestrutura, informações acerca da execução
das obras na unidade prisional de ressocialização de Santa Inês e 095/
2020, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, para que seja
transcrito nos Anais da Casa, o artigo publicado no Jornal Pequeno,
edição do dia 1º de março de 2020, de autoria do Juiz de Direito Osmar
Gomes dos Santos, sob título de “Mulher na política”, no qual o autor
aborda a consolidação da conquista da mulher na política pública. Na
forma regimental foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Requerimentos nºs 096/2020, de autoria do Deputado
César Pires; 097/2020, de autoria do Deputado Adriano e 098/2020, de
autoria do Deputado Carlinhos Florêncio. No primeiro horário do
Grande Expediente ouviu-se o Deputado Roberto Costa. No tempo
dos Partidos e Blocos o Deputado César Pires falou pelo Bloco
Parlamentar de Oposição. As demais agremiações declinaram do tempo
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a elas destinado. No Expediente Final não houve oradores inscritos.
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,
09 de março de 2020.

Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária da 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.
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 Expediente a seguir: Projeto de Lei nº
048/2020, do Deputado Adriano, que declara de utilidade pública o
Fórum Nacional da Sociedade Civil na Gestão de Bacias Hidrográficas
(FONASC); Projeto de Lei nº 049/2020, do mesmo Deputado, 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; Projeto de Lei nº 050/2020,
ainda do Deputado Adriano, que regulamenta a profissão de Tradutor
e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - Libras/Português no âmbito
do Estado de Maranhão; Requerimento nº 086/2020, da Deputada
Doutora Helena Duailibe, enviado mensagem de congratulações e
aplausos a Associação Brasileira de Agências de Viagens do Maranhão,
através de sua Presidente, Ana Carolina Dias Medeiros de Souza, pelo
Dia Nacional do Turismo; Requerimento n° 087/2020, do Deputado
Rafael Leitoa, solicitando que seja discutido e votado em regime de
urgência, em uma Sessão Extraordinária, a ser realizada logo após a
presente Sessão, o Projeto de Lei Complementar nº 002/2020, capeado
pela mensagem n° 007/2020, de autoria do Poder Executivo; Indicação
nº 316/2020, da Deputada Doutora Helena Duailibe, encaminhando
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 Luís;
Indicação nº 317/2020, também da Deputada Doutora Helena Duailibe,
ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário
de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando
a instalação de uma unidade da Delegacia da Mulher, no Município da
Raposa, integrante da Região Metropolitana da Grande São Luís;
Indicações nºs: 318 a 327/2020, todas do Deputado Doutor Yglésio,
aos Prefeitos e Presidentes das Câmaras de Vereadores dos Municípios
de Paraibano, Central do Maranhão, Timbiras, Jenipapo das Vieiras,
Santa Filomena do Maranhão, Santa Helena, Santo Antônio dos Lopes,
Vitória do Mearim, Lagoa Grande do Maranhão e Cidelândia,
solicitando-lhes o cumprimento integral das ações propostas pelo
Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação

da municipalidade com o Selo UNICEF. Esgotada a matéria sobre a
Mesa, o Presidente encaminhou à publicação o Expediente lido pelo
Primeiro Secretário, após deferir as Indicações acima citadas e concedeu
a palavra ao Deputado Wellington do Curso que cumprimentou os
senhores Fabrício Pereira e  João Neto, políticos do município de São
João do Carú, destacando que esta cidade foi abandonada ao longo do
tempo, tanto pelo Governo do Estado como pelo atual prefeito, que
vive uma situação de instabilidade e que abandonou a cidade. Não
havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, em segundo turno,
tramitação ordinária: Projeto de Lei n° 383/2019, de autoria do
Deputado Doutor Yglésio, que altera a Lei nº 11.055/19, criando a
prioridade de atendimento para diabéticos em laboratórios no Estado
do Maranhão; Projeto de Lei n° 400/2019, de mesma autoria, que
dispõe sobre a instituição do Programa Farmácia Solidária, a ser
desenvolvido pela Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão e dá
outras providências; Projeto de Lei n° 421/2019, também de autoria
do Deputado Doutor Yglésio, que confere ao Município de São João
dos Patos, o título de Capital Estadual dos Bordados; Projeto de Lei
n° 522/2019, do mesmo autor, que dispõe sobre a proibição da
comercialização, importação e publicidade de cigarros eletrônicos.
Submetidos à deliberação do Plenário estes Projetos de Lei foram
aprovados e encaminhados à sanção. Em primeiro turno, tramitação
ordinária, foi aprovado o Projeto de Lei nº 116/2019, de autoria do
Deputado Wendell Lages, que institui no calendário oficial de eventos
do Maranhão a Semana Estadual de Defesa do Consumidor, com parecer
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC).
Também em segundo turno, tramitação ordinária, o Plenário aprovou e
encaminhou à promulgação os Projetos de Resolução Legislativa nºs:
071/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que concede o título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Gustavo Pereira da Costa, natural
do Estado do Rio de Janeiro; Projeto de Resolução Legislativa nº 072/
2019, de mesma autoria, que concede a Medalha do Mérito Legislativo
Terezinha Rego ao Senhor Gustavo Pereira da Costa; Projeto de
Resolução Legislativa nº 077/2019, também de autoria do Deputado
Duarte Júnior, que concede a Medalha do Mérito Legislativo Sargento
Sá ao Senhor Silvio Carlos Leite Mesquita; Projeto de Resolução
Legislativa nº 121/2019, de autoria do Deputado Othelino Neto, que
concede Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Senhor
Edmar Cutrim; Projeto de Resolução Legislativa nº 145/2019, ainda do
Deputado Duarte Júnior, que concede a Medalha do Mérito Legislativo
João do Vale a Senhora Maria de Jesus Assis Marques, dona Cotinha;
Projeto de Resolução Legislativa nº 147/2019, de autoria do Deputado
Hélio Soares, que concede título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Josimar Cunha Rodrigues; Projeto de Resolução Legislativa nº 149/
2019, de mesma autoria, que concede Título de Cidadã Maranhense a
Senhora Maria Deusdete Lima Cunha Rodrigues. Projeto de Resolução
Legislativa nº 161/2019, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim, que
concede título de Cidadão Maranhense ao Senhor Osmário Freire
Guimarães, natural do Estado da Bahia. Em primeiro turno, tramitação
ordinária, foi aprovado, contra o voto do Deputado Duarte Júnior, o
Projeto de Resolução Legislativa nº 056/2019, de autoria da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, que inclui o inciso XXIV ao
Artigo 12, altera o inciso IX do Artigo 13, renumerando os subsequentes,
II e III do Artigos 20, da Resolução Legislativa nº 448/2004, que dispõe
sobre o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, com pareceres favoráveis da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, acolhendo a Emenda nº 001. Em
Seguida, foram aprovados: Requerimento nº 077/2020, do Deputado
Rigo Teles, encaminhando mensagem de congratulações ao Coronel
QOPM Pedro de Jesus Ribeiro dos Reis, pela sua nomeação para o
cargo de Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão;
Requerimento nº 083/2020, do mesmo Deputado, no mesmo sentido
ao Coronel QOPM Markus da Silva Lima, pela sua nomeação para o
cargo de Comandante de Policiamento do Interior. Os Requerimentos
nºs: 071/2020, do Deputado Professor Marco Aurélio; 076/2020, do
Deputado Vinícius Louro; 069 e 078/2020, do Deputado Adriano; 079
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e 080/2020, do Deputado Felipe dos Pneus, ficaram transferidos devido
à ausência dos respectivos autores. Sujeitos à deliberação da Mesa
Diretora, foram deferidos: Requerimento nº 072/2020, do Deputado
Zé Inácio Lula, solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões
plenárias entre os dias 10 e 12 de fevereiro do corrente ano, quando
esteve participando de agendas externas, representando este Poder;
Requerimento nº 073/202, da Deputada Mical Damasceno, no mesmo
sentido, com relação a sua ausência nas Sessões, no período de 10 a 13
de fevereiro de 2020; Requerimento nº 074/2020, do Deputado Doutor
Yglésio, à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, solicitando
informações sobre a fórmula e método utilizados para a realização do
aumento tarifário das passagens de ônibus em São Luís; Requerimento
nº 075/2020, do Deputado Ariston, para que seja justificada sua ausência
na Sessão plenária do dia 12 de fevereiro do corrente ano, em virtude
de comparecer ao evento oficial do Governo do Estado; Requerimento
nº 081/2020, de autoria do Deputado Neto Evangelista, solicitando
que seja justificada sua ausência nas Sessões plenárias realizadas nos
dias 03, 04, 05 e 06 de fevereiro do corrente ano, em razão de viagem
à Brasília, para tratar de assuntos de interesse do Estado do Maranhão;
Requerimento nº 084 e 085/2020, ambos do Deputado Duarte Júnior,
para que seja justificada sua ausência nas Sessões plenárias realizadas
nos dias  11, 12 e 20 de fevereiro de 2020, quando esteve em Brasília
tratando de assunto de interesse do Estado do Maranhão. Na forma
regimental foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária: Requerimento nº 086/2020, de autoria da Deputada Doutora
Helena Duailibe; Requerimentos nºs 087 e 088/2020, de autoria do
Deputado Doutor Yglésio. No primeiro horário do Grande Expediente
não houve orador inscrito. No Tempo dos Partidos e Blocos, o
Deputado César Pires, falando pelo Bloco Parlamentar de Oposição,
afirmou que o Governo do Estado é ineficiente e ineficaz e que sacrifica
a população, alardeando falsas realizações para atrair a atenção da
mídia nacional e destacando a precariedade das rodovias estaduais.
Pela Liderança do Governo, o Deputado Rafael Leitoa rebateu as
acusações da oposição e comparou qualidade das MA’s com a situação
das rodovias federais no Maranhão. Falando pelo PSDB, o Deputado
Wellington do Curso reclamou da situação precária das rodovias
estudais, tecendo duras críticas ao Governo do Estado. No Expediente
Final ouviu-se o Deputado Duarte Júnior que propôs a criação de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito com o objetivo de combater a
mercantilização do ensino em escolas particulares de São Luís. Essa
iniciativa foi motivada em virtude de denúncias apresentadas ao
parlamentar por mães, pais e representantes de alunos. 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, 02 de março de
2020. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado Edivaldo
Holanda - Primeiro Secretário, em exercício. Deputada Doutora Cleide
Coutinho - Segunda Secretária.

LEI Nº 11.216, DE 09 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre o subsídio do Governador, Vice-
Governador e Secretários de Estado para o
exercício de 2020.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da
Constituição do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte
Lei:

Art. 1º O subsídio mensal do Governador do Estado, a partir
de 1º de janeiro de 2020, é fixado em R$ 15.915,40 (quinze mil,
novecentos e quinze reais, quarenta centavos).

Art. 2º O subsídio mensal do Vice-Governador do Estado para
o mesmo  exercício é fixado em R$ 14.198,18 (quatorze mil, cento e
noventa e oito reais, dezoito centavos).

Art. 3º O subsídio mensal do Secretário de Estado para o
mesmo exercício é fixado em R$ 11.154,24 (onze mil, cento e cinquenta
e quatro reais, vinte e quatro centavos).

Art. 4º No mês de dezembro de 2020, o Governador, o Vice-
Governador e os Secretários de Estado perceberão adicional
correspondente ao subsídio mensal resultante da aplicação desta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 09 de março de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente

LEI Nº 11.217, DE 09 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre a reposição de perdas inflacionárias
na remuneração dos servidores do quadro de
apoio técnico-administrativo do Ministério Público
do Estado do Maranhão, altera anexos da Lei nº
8.077/2004, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO  MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da
Constituição do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte
Lei:

Art. 1º- Os vencimentos base dos cargos do quadro de apoio
técnico- administrativo e as funções comissionadas do Ministério
Público do Estado do Maranhão ficam reajustados em 2,94% (dois
vírgula noventa e quatro por cento), com efeitos financeiros a partir de
1º de janeiro de 2020.

Art. 2º- Os anexos I, II, A, B e C da Lei nº 8.077/2004, passam
a ter a redação constante nesta Lei.

Art. 3º- As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão
por conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério
Público do Estado do Maranhão, com eventuais suplementações,
legalmente previstas.

Art. 4º- A implementação do disposto nesta Lei observará o
previsto no art. 169 da Constituição Federal e as normas pertinentes
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 5º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 09 de março de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 147/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1020 /2020

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Josimar Cunha Rodrigues.

Art. 1º – Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Josimar Cunha Rodrigues, natural da cidade de Várzea Alegre,
Estado do Ceará.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 03 de março de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 149/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1021 /2020

Concede o Título de Cidadã Maranhense à Senhora
Maria Deusdete Lima Cunha Rodrigues.

Art. 1º – Fica concedido o Título de Cidadã Maranhense à
Senhora Maria Deusdete Lima Cunha Rodrigues, natural da Cidade de
Carius, Estado do Ceará.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 03 de março de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 145/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1023 /2020

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “João
do Vale” à Maria de Jesus Assis Marques, Dona
Cotinha.
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Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “João

do Vale” à Maria de Jesus Assis Marques, Dona Cotinha, em função
de sua contribuição para o desenvolvimento cultural e artístico do
Estado do Maranhão.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 04 de março de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 121/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1024 /2020

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Senhor Edmar Serra Cutrim.

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Senhor Edmar Serra Cutrim, Conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 04 de março de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 071/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1025 /2020

Concede o Título de Cidadão Maranhense a
Gustavo Pereira da Costa.

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense a
Gustavo Pereira da Costa, natural do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 04 de março de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 077/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1026 /2020

Concede a Medalha do Mérito Legislativo
“Sargento Sá” a Silvio Carlos Leite Mesquita.

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Sargento Sá” a Silvio Carlos Leite Mesquita.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 04 de março de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 161/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1027 /2020

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Osmário Freire Guimarães.

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Osmário Freire Guimarães, natural de Itapetinga, Estado da
Bahia.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 04 de março de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 072/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                 TERÇA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2020 29
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1028 /2020

Concede a Medalha do Mérito Legislativo
“Terezinha Rego” a Gustavo Pereira da Costa.

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Terezinha Rego” a Gustavo Pereira da Costa.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 04 de março de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

Nº 138/2020, de 06 de março de 2020, exonerando
MARCELO BALBY DE QUEIROZ, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 139/2020, de 06 de março de 2020, exonerando ARETUSA
MAYARA DE SOUSA ALMEIDA, do Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 140/2020, de 06 de março de 2020, nomeando MAURICEA
DE SOUSA ALMEIDA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de março do ano em curso.

Nº 141/2020, de 06 de março de 2020, nomeando MANUEL
PEREIRA LIMA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de

Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia
1º de março do ano em curso.

Nº 142/2020, de 06 de março de 2020, nomeando JOSE
WELLINGTON DA SILVA LEITE, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 143/2020, de 06 de março de 2020, nomeando MORGANA
ROCHA MENDONÇA BOUERES, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-1 de Assessor Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 144/2020, de 06 de março de 2020, nomeando TELMA
MARIA COSTA AIRES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-
1 de Assessor Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 145/2020, de 06 de março de 2020, nomeando ANA
CRISTINA COELHO MORAIS, para o  Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 146/2020, de 09 de março de 2020, nomeando PAULO
JOSÉ NAUE JUNIOR, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 147/2020, de 09 de março de 2020, exonerando ROSENI
DE SOUSA ARAUJO, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de
Assessor Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 148/2020, de 09 de março de 2020, nomeando LUTECIA
DA CONCEIÇÃO BOGEIA, para o  Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-1 de Assessor Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder,  a partir do dia 1º de março do ano em curso.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 166 /2020

EM REDAÇÃO FINAL

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

Projeto de  Resolução Legislativa nº 056/2019, de autoria da Douta
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, subscrito pelos seus
membros, que Altera e acrescenta dispositivos à Resolução Legislativa
nº 448/2004, que dispõe sobre o Código de Ética e Decoro Parlamentar
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

O Projeto de Resolução Legislativa em epígrafe, durante a sua
tramitação, recebeu emenda aditiva, subscrita por um terço dos
Membros desta Casa Legislativa, tendo como primeito Signatário, o
Senhor Deputado Doutor Ygléio, que propõe nova redação ao art. 260,
da Resolução Legislativa nº 449/2004 (Regimento Interno).

Concluída a votação, com a emenda, vem agora a esta Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto de Resolução
Legislativa, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à
matéria a forma adequada, nos termos do art. 210, do Regimento
Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de

Resolução Legislativa nº 056/2019) a Redação Final na forma do anexo
a este Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 056/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 09 de março de 2019.
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Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                           Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Rafael Leitoa

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 056 / 2019

Altera a redação do art. 260, da Resolução
Legislativa nº 449/2004 (Regimento Interno), e
inclui o inciso XXIV ao art. 12, altera os incisos IX
do art. 13, renumerando os subsequentes, II e III
do art. 20, todos da Resolução Legislativa nº 448/
2004, que dispõe sobre o Código de Ética e Decoro
Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão.

Art. 1º- O art. 260, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de
junho de 2004, alterado pelas Resoluções Legislativas nºs 458/2004,
550/2008, 599/2010, 662/2012, 781/2016 e 910/2018, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art.260. (.........)
§1º Poderão ser apresentadas emendas, com mesmo quórum
mínimo de assinaturas de Deputados para proposição:
I- Perante Comissão, nos primeiros dez dias do prazo que
lhe está destinado para emitir parecer;
II- Uma vez, quando do ato de discussão em Plenário, em
qualquer um dos turnos de votação, devendo ser
encaminhadas para a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania para a emissão de parecer.” (NR)

Art. 2º- O art. 12, da Resolução Legislativa nº 448/2004, que
dispõe sobre o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, e dá outras providências, passa a
vigorar acrescido do inciso XXIV, com a seguinte redação:

“Art. 12 Constituem-se atos incompatíveis com a Ética e o
Decoro Parlamentar, puníveis na forma deste Código:
(...)
XXIV – Publicizar proposição conjunta com um ou mais
deputados, de maneira que induza o público à compreensão
de que a autoria exclusiva ou mérito maior lhe pertençam,
ou sem autorização expressa dos demais autores em
documento padronizado pela Mesa da Assembleia.”

Art. 3º- O art. 13, da Resolução Legislativa nº 448/2004, passa
a vigorar com alteração no inciso IX, renumerados os subsequentes,
com a seguinte redação:

“Art. 13 Atentam contra a imagem da Assembleia Legislativa
as seguintes condutas, puníveis na forma deste Código:
(...)
IX – Editar imagem, áudio e vídeo de outro deputado, em
suas plataformas oficiais de comunicação ou publicidades,
de forma que desvirtue a mensagem transmitida
originalmente pelo parlamentar ou o coloque em situação
vexatória.”

Art. 4º- O art. 20, da Resolução Legislativa nº 448/2004, passa
a vigorar acrescido do inciso III, com a seguinte redação:

“Art. 20 Considera-se incurso na sanção de suspensão
temporária do exercício do mandato, o Deputado que:
(...)
II - incidir nas condutas descritas nos incisos IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI e XII do artigo 13 deste Código.
III – incluir na conduta descrita no inciso XXIV do artigo 12
deste Código de Ética.”

Art. 5º- O inciso II, do art. 21, da Resolução Legislativa nº
448/2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 21 Perderá o mandato o Deputado:
(...)
II - que infringir as normas contidas nos artigos 12,
excetuado o inciso XXIV devidamente disciplinado pelo
artigo anterior, e 14 deste Código de Ética;.

Art. 6º- Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.
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