
 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                              QUINTA-FEIRA, 06 DE AGOSTO DE 2020 1

ANO XLVII - Nº 120 - SÃO LUÍS, QUINTA-FEIRA, 06 DE AGOSTO DE 2020. EDIÇÃO DE HOJE: 21 PÁGINAS
185º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

SESSÃO ORDINÁRIA DA 2.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19.ª LEGISLATURA

SESSÃO ORDINÁRIA.................................................................03

MENSAGEM..................................................................................03

PROJETO DE RESOLUÇÃO.......................................................04

REQUERIMENTO.........................................................................04

INDICAÇÃO................................................................................04

RESUMO DA ATA.........................................................................14

SUMÁRIO

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
PALÁCIO MANUEL BECKMAN

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

LEI N. 11310 DE 04 DE AGOSTO DE 2020...................................14

LEI N. 11311 DE 04 DE AGOSTO DE 2020...................................15

RESENHA......................................................................................16

EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA..........................................17

EMENDA CONSTITUCIONAL......................................................18

PARECER.......................................................................................18

OFÍCIO.........................................................................................20

01. Deputado Adelmo Soares (PC do B)

01. Deputado Adriano (PV)
02. Deputado Arnaldo Melo (MDB)

02. Deputada Andreia Martins Rezende (DEM)
03. Deputado Antônio Pereira (DEM)
04. Deputado Ariston Sousa - (AVANTE)
05. Deputado Carlinhos Florêncio (PC do B)

01. Deputado Ciro Neto (PP)

06. Deputada Daniella Tema (DEM)

01. Deputada Detinha (PL)

07. Deputada Drª Cleide Coutinho (PDT)

02. Deputada Drª Helena Duailibe (Solidariedade)

02. Deputado Dr. Leonardo Sá (PL)

03. Deputada Drª Thaiza Hortegal (PP)
04. Deputado Fábio Braga (Solidariedade)

08. Deputado Dr. Yglésio (PROS)
09. Deputado Duarte Júnior (PC do B)
10. Deputado Edivaldo Holanda (PTC)
11. Deputado Edson Araújo (PSB)
12. Deputado Fábio Macedo (PDT)
13. Deputado Felipe dos Pneus (PR)
14. Deputado Glalbert Cutrim (PDT)

 Deputado Prof. Marco AurélioLíder:

03. Deputado Hélio Soares (PL)

15. Deputado Marcos Caldas (PTB)
16. Deputada Mical Damasceno (PTB)
17. Deputado Neto Evangelista (DEM)
18. Deputado Othelino Neto (PC do B)
19. Deputado Pará Figueiredo (PSL)
20. Deputado Pastor Ribinha (PMN)
21. Deputado Paulo Neto (DEM)
22. Deputado Prof. Marco Aurélio (PC do B)
23. Deputado Rafael Leitoa (PDT)
24. Deputado Ricardo Rios (PDT)
25. Deputado Toca Serra (PC do B)
26. Deputada Valéria Macedo (PDT)

04. Deputado Rigo Teles (PV)
05. Deputado Roberto Costa (MDB)

 AdrianoLíder:

04. Deputado Vinícius Louro (PL)

01. Deputado Wellington do Curso (PSDB)

 Deputado Vinícius LouroLíder:

27. Deputado Zé Inácio Lula (PT)
28. Deputado Zito do Rolim (PDT)

Vice-Líderes: Deputado Wendell Lages
                       Deputado Ricardo Rios
                       Deputado Duarte Jr.

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

MESA DIRETORA

1.  Vice-Presidente: Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
2.º Vice-Presidente: Deputada Detinha (PL)
3.° Vice-Presidente: Deputada Drª Thaiza Hortegal (PP)
4.° Vice-Presidente: Deputado Roberto Costa (MDB)

° 1.° Secretário: Deputada Andreia Martins Rezende (DEM) 
2.° Secretário: Deputada Dr.ª Cleide Coutinho (PDT)
3.° Secretário: Deputado Pará Figueiredo (PSL)
4.° Secretário: Deputada Daniella Tema (DEM)

Deputado Othelino Neto
Presidente

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO 

BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE PROGRESSISTA

BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO - MDB/PV PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

Deputada Ana do Gás (PC do B)
Deputado Fernando Pessoa (Solidariedade)
Deputado Pastor Cavalcante (PROS)
Deputado Márcio Honaiser (PDT) - Secretário de Estado

Deputado Marcelo Tavares (PSB) - Secretário de Estado

Deputado Rildo Amaral (Solidariedade)
Deputado Wendell Lages (PMN)

LICENCIADO

Deputado Rafael Leitoa

LÍDER DO GOVERNO



QUINTA-FEIRA, 06 DE AGOSTO DE 2020                                                                                     DIÁRIO DA ASSEMBLEIA2

Deputado Ricardo Rios
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado Zé Inácio
Deputado Vinícius Louro
Deputado Rildo Amaral
Deputado César Pires

Deputado Wendell Lages
Deputada Mical Damasceno
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Zito Rolim
Deputado Hélio Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano

Deputado Neto Evangelista
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Zé Gentil
Deputado Ariston Sousa
Deputado Hélio Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano

Deputado Adelmo Soares
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Zito Rolim
Deputado Vinícius Louro
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires

Deputado Duarte Júnior
Deputado Zé Inácio
Deputada Mical Damasceno
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Hélio Soares
Deputado Rildo Amaral
Deputado César Pires

Deputado Adelmo Soares
Deputado Ariston Sousa
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Vinícius Louro
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Rigo Teles

Deputado Zito Rolim
Deputado Ariston Sousa
Deputada Mical Damasceno
Deputado Zé Gentil
Deputado Vinícius Louro
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Adriano

Deputado Dr. Yglésio
Deputado Duarte Júnior
Deputado Fábio Macedo
Deputado Pastor Cavalcante

Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires

Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Ariston Sousa
Deputado Vinícius Louro
Deputado Ciro Neto
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Adelmo Soares
Deputado Edson Araújo
Deputado Zé Inácio
Deputada Mical Damasceno
Deputado Hélio Soares
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Adriano

Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Paulo Neto
Deputado Zito Rolim
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Hélio Soares
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Antônio Pereira
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Edson Araújo
Deputado Fábio Macedo
Deputado Vinícius Louro
Deputado Rildo Amaral
Deputado Rigo Teles

Deputado Dr. Yglésio
Deputado Zé Inácio
Deputado Duarte Júnior
Deputado Fábio Macedo
Deputado Dr. Leonardo Sá
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Rigo Teles

Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zé Gentil
Deputado Dr. Leonardo Sá
Deputado Ciro Neto
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Fábio Macedo
Deputado Paulo Neto
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Dr. Leonardo Sá
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Antônio Pereira
Deputado Duarte Júnior
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Vinícius Louro
Deputado Rildo Amaral
Deputado César Pires

Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Adelmo Soares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Gentil
Deputado Dr. Leonardo Sá
Deputado Rildo Amaral
Deputado Rigo Teles

Deputado Antônio Pereira
Deputado Duarte Júnior
Deputado Paulo Neto
Deputado Ricardo Rios
Deputado Hélio Soares
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Zito Rolim
Deputado Ricardo Rios
Deputado Edson Araújo
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Vinícius Louro
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires

Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Mical Damasceno
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Inácio
Deputado Dr. Leonardo Sá
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano

Deputado Wendell Lages
Deputado Paulo Neto
Deputado Fábio Macedo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Hélio Soares
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Rigo Teles

Deputado Ariston Sousa
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Zito Rolim
Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Dr. Leonardo Sá
Deputado Rildo Amaral
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Rafael Leitoa
Deputada Mical Damasceno
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Duarte Júnior
Deputado Dr. Leonardo Sá
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano

Deputado Ariston Sousa
Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Zé Gentil
Deputado Dr. Leonardo Sá
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Rigo Teles



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                              QUINTA-FEIRA, 06 DE AGOSTO DE 2020 3

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael Leitoa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor

Yglésio.

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

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, o Senhor Segundo Secretário em exercício para fazer a
leitura do texto bíblico e a Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA (lê texto bíblico e Ata) – Ata lida, Senhor
Presidente.

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

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM N° 066 /2020

São Luís, 04 de agosto de 2020.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do art. 47, caput, e
do art. 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, por
padecer de vício de inconstitucionalidade e por ser contrário ao interesse
público, o Projeto de Lei nº 321/2019, que dispõe sobre o fornecimento do
“botão do pânico” para as mulheres em situação de risco, nas condições
que especifica.

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 integral ao Projeto de Lei nº 321/2019, que dispõe
sobre o fornecimento do “botão do pânico” para as
mulheres em situação de risco, nas condições que
especifica.

No uso das atribuições que me conferem o art. 47, caput, e o art.
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto integral ao Projeto de Lei nº
321/2019.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa, em linhas gerais, determina ao Poder Público
o fornecimento, de equipamento eletrônico denominado “Botão do Pânico”,
o qual terá por finalidade assegurara aplicação das medidas protetivas
previstas na Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da
Penha).

O referido dispositivo deve ter capacidade de gravar a conversa
num raio de até 5 (cinco) metros, ser integrado por GPS, enviar informações
sobre a localização, bem como identificar e armazenar o histórico da vítima
(art. 5°)

Nos termos do art. 7° do Projeto de Lei nº 321/2019, o uso do
dispositivo será determinado pelo Poder Judiciário e, em caso de emergência,
pela Delegacia de Polícia da Defesa da Mulher, que selecionará os casos de
mulheres com medida protetiva concedida que necessitem de vigilância
mais rigorosa.

Ao ser acionado, o “Botão de Pânico” deverá estabelecer
comunicação com a unidade policial mais próxima, devendo o atendimento
das ocorrências ser realizado pela Patrulha Maria da Penha (arts. 8° e 9°).

Não obstante a relevância da proposta legislativa, há de ser negada
sanção ao Projeto de Lei nº 321/2019, pelas razões a seguir delineadas.

Considerando que, por determinação constitucional (art. 226, §
8°), o Estado deve assegurar a assistência à família na pessoa de cada um
dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito
de suas relações, o Poder Executivo desenvolve uma série de ações destinadas
a promover a proteção da mulher e a promoção da igualdade substancial no
âmbito doméstico e das relações familiares.

Por meio do Decreto nº 31.763, de 20 de maio de 2016, foi instituída
a Patrulha Maria da Penha, que tem por finalidade acompanhar e atender
as mulheres em situação de vulnerabilidade, vítimas de violência doméstica
e familiar, bem como fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas de
urgência.

Em parceria com o Poder Judiciário, Ministério Público e
Defensoria Pública do Estado, o Poder Executivo, por meio da PORTARIA-
CONJUNTA - 92017, reforçou a atuação das Forças de Segurança Pública
no apoio às ações ostensivas e repressivas da polícia com relação a pessoas
submetidas à monitoração eletrônica, em virtude, por exemplo, do
cometimento de ato de violência doméstica e familiar.

Com a sanção da Lei nº 11.265, de 25 de maio de 2020, de iniciativa
parlamentar, foi autorizado o registro de ocorrência de crimes de violência
doméstica e familiar contra a mulher por meio da Delegacia On Line,
durante o período da pandemia da COVID-19.

Relativamente à disponibilização de equipamento eletrônico
destinado a assegurar a aplicação das medidas protetivas previstas na
Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), faz-se
oportuno registrar que a Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP
já utiliza tecnologia semelhante.

Em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do
Piauí, o Poder Executivo disponibilizou, recentemente, o aplicativo Salve
Maria - Maranhão, ferramenta que tem por finalidade potencializar o
enfrentamento à violência de gênero.

O aplicativo pode ser baixado em celulares do tipo smartphone,
com sistema operacional Android, e, na ocorrência de violência de gênero
contra a mulher, a usuária poderá acionar o “botão de segurança”, que
emitirá sinal sonoro ao Centro Integrado de Operações de Segurança -
CIOPS.

Por contar com ferramenta de georreferenciamento, acionado o
botão de segurança, as equipes policiais deslocam-se ao local da ocorrência
para atendimento.

O aplicativo Salve Maria - Maranhão, atualmente, atende às
mulheres vítimas de violência doméstica, detentoras de medida protetiva
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ou não, nos municípios de São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar
e Raposa.

A eficácia de políticas públicas consistentes depende diretamente
do grau de articulação entre os poderes e agentes públicos envolvidos vez
que a atuação do Estado resulta da operação de um sistema extremamente
complexo de estruturas organizacionais, recursos financeiros e institutos
jurídicos.

Por essa razão, considerando que o Estado do Maranhão já dispõe
de mecanismo semelhante ao constante da proposta legislativa em comento,
que é executado de acordo com os limites, possibilidades e estratégias de
organização definidos pelo Sistema Estadual de Segurança Pública, forçoso
reconhecer a necessidade de veto integral ao Projeto de Lei n° 321/2019.

Isso porque, existindo aplicativo gerido pelo Poder Executivo,
que se presta a mesma finalidade, que atende, inclusive, mulheres
vítimas de violência doméstica que não estejam submetidas à medida
protetiva, e que opera a partir de comunicação estabelecida com uma
central de atendimento de emergências (Centro Integrado de Operações
de Segurança - CIOPS), é contrária ao interesse público a sanção de proposta
legislativa que não se coaduna com os procedimentos, estratégias e modos
de atuação já adotados pelo Poder Executivo.

A alteração desses procedimentos pode embaraçar a execução da
estratégia de ampliação do aplicativo Salve Maria - Maranhão, bem como
comprometer o rendimento funcional, a eficácia da política pública e, por
conseguinte, o próprio cumprimento do princípio da eficiência
administrativa.

Demais disso, o projeto avança, no seu art. 7°, em atribuições do
Poder Judiciário e do poder Executivo, sem a correspondente iniciativa
privativa para deflagrar o processo legislativo. Outro vício de iniciativa
verifica-se com a incursão no direito processual, a exemplo da normatização
sobre provas em ações judiciais, ferindo o art. 22, inciso I, da Constituição
Federal. A esse propósito, leia-se o art. 5° da proposta legislativa em
exame.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram
vetar integralmente o Projeto de Lei n° 321/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 04 DE AGOSTO DE 2020 ,1990 DA
INDEPENDÊNCIA E 1320 DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 039 /2020

Concede a Medalha “Manoel Beckman” ao General
do Exército, senhor Paulo Sérgio Nogueira de
Oliveira.

Art.1°- Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel
Beckman” ao General do Exército, Senhor Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 03 de agosto de 2020. - FELIPE DOS PNEUS
- DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Nascido em 28 de agosto de 1958, na cidade de Iguatu-CE, Paulo
Sérgio Nogueira de Oliveira é filho de José Adolfo de Oliveira e Lindalva
Nogueira de Oliveira. Casado com a senhora Maria das Neves Paiva França
de Oliveira e têm três filhos, Danilo, Rafael e Lucas.

Incorporou às fileiras do Exército em 4 de abril de 1974, na
Escola Preparatória de Cadetes do Exército, onde concluiu o curso em
1976. Ingressou na Academia Militar das Agulhas Negras em 1977, tendo
sido declarado Aspirante a Oficial da Arma de Infantaria em 15 de dezembro
de 1980.

Além dos Cursos de Formação, Aperfeiçoamento, Altos Estudos
Militares, realizou o curso de Operações na Selva Categoria “A” e diversos
estágios, entre eles o de escalador militar e Operações Psicológicas.

Durante sua vida militar, serviu em unidades de infantaria como
15º BI Mtz em João Pessoa-PB, 71º BI Mtz em Garanhuns-PE e 2º BIS
em Belém-PA, e foi ainda instrutor da Academia Militar das Agulhas
Negras (AMAN). Como Tenente Coronel, comandou o 10º Batalhão de
Infantaria, em Juiz de Fora-MG, no biênio 2003-2004.

Como Coronel foi designado para o cargo de Adido de Defesa,
Naval, do Exército e Aeronáutico junto a Embaixada do Brasil no México.
Ainda como coronel, foi classificado por término de missão no exterior na
Diretoria de Avaliação e Promoções (DAProm), em Brasília-DF, onde
desempenhou a função de Chefe da 1ª Seção.

Como Oficial General, foi Chefe do Estado-Maior do Comando
Militar do Oeste; Comandante da 16ª Brigada de Infantaria de Selva, em
Tefé-AM; Chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia, em
Manaus-AM; Comandante da 12ª Região Militar, em Manaus-AM;
Subchefe de Operações do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas,
em Brasília-DF; Comandante Logístico do Hospital das Forças Armadas,
em Brasília-DF; e Comandante Militar do Norte, em Belém-PA. Ascendeu
ao posto atual em 31 de março de 2018.

Dentre as condecorações com que foi agraciado, destacam-se a -
Ordem do Mérito Naval Comendador, Ordem do Mérito Militar
Cavalheiro, Ordem do Mérito Militar Oficial, Medalha Militar de Ouro
com passador de Platina, Medalha do Pacificador, Medalha de Serviço
Amazônico com passador de Prata, Medalha do Mérito da Força
Expedicionária Brasileira, Medalha Marechal Mascarenhas de Moraes,
Medalha da Vitória, Distintivo de Comando Dourado, Medalha Marechal
Osório – O Legendário, Ordem do Mérito do Ministério Público Militar
– Grau Grande Oficial, Ordem do Mérito do Judiciário Militar e  Medalha
do Mérito Eleitoral do Pará.

Por todo exposto é justa a homenagem, que em toda a sua trajetória
de vida profissional dedicada a Nação Brasileira, contribuindo de forma
brilhante para a administração pública e a promoção do bem comum.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 03 de agosto de 2020. FELIPE DOS PNEUS –
DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO Nº 281 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, após a aprovação do Plenário, que seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e votação
em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente Sessão o Projeto
de lei 049/2020 de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 05 de agosto de 2020. – ADRIANO –
Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 954 /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 PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDIVALDO
HOLANDA JR. e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
TRANSPORTES, ISRAEL PETHROS, solicitando OS SERVIÇOS
DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DA AVENIDA REI
DE FRANÇA.

A presente indicação embasa a necessidade de adequação na
sinalização horizontal e vertical, em toda a Avenida Rei de França, que
passou por uma pavimentação asfáltica, em virtude disso, sumiram a
sinalização em toda a avenida. Contudo tem gerado transtornos a população
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principalmente aos pedestres ao atravessar. Destarte, o alto fluxo de
automóveis de passageiros e com a sinalização limitada existente, tem
prejudicado, não só o tráfego de veículos, mas também tem colocado em
risco a vida dos cidadãos que transitam constantemente.

A ausência destes acaba por acarretar diversos acidentes com
várias vítimas fatais e gravemente feridas e a implementação dessas medidas
acarretaria a drástica diminuição nos números de acidentes.

Por esse motivo, faz-se necessária os serviços de sinalização
vertical e horizontal da Av. Rei de França, com o propósito de oferecer
mais segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas
condições de vida da população que reside na localidade.

Plenário Nagib Haickel, 03 de agosto 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 955 /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 PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDIVALDO
HOLANDA JR. e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
TRANSPORTES, ISRAEL PETHROS, solicitando OS SERVIÇOS
DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DA AV.
JERONIMO DE ALBUQUERQUE.

A presente indicação embasa a necessidade de adequação na
sinalização horizontal e vertical, em toda a Avenida Jeronimo de Albuquerque,
que passou por uma pavimentação asfáltica, em virtude disso, sumiram a
sinalização em toda a avenida. Contudo tem gerado transtornos a população
principalmente aos pedestres ao atravessar. Destarte, o alto fluxo de
automóveis de passageiros e com a sinalização limitada existente, tem
prejudicado, não só o tráfego de veículos, mas também tem colocado em
risco a vida dos cidadãos que transitam constantemente.

A ausência destes acaba por acarretar diversos acidentes com
várias vítimas fatais e gravemente feridas e a implementação dessas medidas
acarretaria a drástica diminuição nos números de acidentes.

Por esse motivo, faz-se necessária os serviços de sinalização
vertical e horizontal da Av. Jerônimo de Albuquerque, com o propósito de
oferecer mais segurança, bem como contribuirá para uma melhora
significativa nas condições de vida da população que reside na localidade.

Plenário Nagib Haickel, 03 de agosto 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 956 /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 PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDIVALDO
HOLANDA JR. e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
TRANSPORTES, ISRAEL PETHROS, solicitando OS SERVIÇOS
DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DA AV. EDSON
BRANDÃO

A presente indicação embasa a necessidade de adequação na
sinalização horizontal e vertical, em toda a Avenida Edson Brandão, que
passou por uma pavimentação asfáltica, em virtude disso, sumiram a
sinalização em toda a avenida. Contudo tem gerado transtornos a população
principalmente aos pedestres ao atravessar. Destarte, o alto fluxo de
automóveis de passageiros e com a sinalização limitada existente, tem

prejudicado, não só o tráfego de veículos, mas também tem colocado em
risco a vida dos cidadãos que transitam constantemente.

A ausência destes acaba por acarretar diversos acidentes com
várias vítimas fatais e gravemente feridas e a implementação dessas medidas
acarretaria a drástica diminuição nos números de acidentes.

Por esse motivo, faz-se necessária os serviços de sinalização
vertical e horizontal da Av. Edson Brandão, com o propósito de oferecer
mais segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas
condições de vida da população que reside na localidade.

Plenário Nagib Haickel, 03 de agosto 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 957 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio Araújo, ao
Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, ao
Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr.
Raimundo Nonato de Carvalho Reis Neto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de reforma e reestruturação da
praça localizada na Rua do Sol, Vila 7 de Setembro, bairro Bequimão, nesta
cidade.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 958 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. José Eudes Sampaio
Nunes, Secretário Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos
e Urbanismo, o Sr. Isau Alves Angelim Filho, ao Secretário Estadual
de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na
Avenida Rio Grande do Sul, bairro Jardim Tropical 1, no município de São
José de Ribamar /MA.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 959 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Secretário de Estado da Educação, o Sr. Felipe Costa Camarão e
ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de
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limpeza, manutenção e conservação da Caixa Escolar Estadual Helena
Antipoff localizada na Rua Domingos Olímpio, nº 1, bairro Ipase de
Baixo, nesta cidade, que presta um serviço educacional de inclusão da
pessoa com deficiência no Estado do Maranhão.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 960 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio Araújo, ao
Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, ao
Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr.
Raimundo Nonato de Carvalho Reis Neto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na rua
Ribamar Cônego Tavares, no Jardim São Cristóvão, nesta cidade.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 961 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio Araújo, ao
Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, ao
Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr.
Raimundo Nonato de Carvalho Reis Neto, ao Presidente da
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão,  o Sr. André
dos Santos Paula e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino,
solicitando o abastecimento de água e pavimentação asfáltica na Rua Nazireu,
bairro Gapara, nesta cidade.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 962 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio Araújo, ao
Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, ao
Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr.

Raimundo Nonato de Carvalho Reis Neto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na Rua
04, próximo à Avenida Celso Coutinho, Reserva do Itapiracó, nesta cidade.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 963 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio Araújo, ao
Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, ao
Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr.
Raimundo Nonato de Carvalho Reis Neto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na Rua
Primeiro de Maio, Terceiro Conjunto Cohab, nesta cidade.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 964 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior, ao Secretário
Municipal de Desportos e Lazer, o Sr. Jasson Lago Júnior, ao
Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr.
Raimundo Nonato de Carvalho Reis Neto, ao Secretário Estadual
de Esporte e Lazer, o Sr. Rogério Cafeteira e ao Governador do
Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de instalação de
equipamentos de ginástica ao ar livre na Praça Maria Aragão, nesta cidade.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 965 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
seja ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior, ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio
Araújo, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino solicitando a
pavimentação asfáltica na Avenida Pavão Filho, bairro Vila Janaína, nesta
cidade.

DUARTE JÚNIOR
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 966 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
seja ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior, ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio
Araújo, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino solicitando a
pavimentação asfáltica na Avenida Brasil, bairro Vila Janaína, nesta cidade.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 967 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio Araújo, ao
Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, ao
Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr.
Raimundo Nonato de Carvalho Reis Neto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de manutenção praça localizada na
Avenida Moçambique, bairro Anjo da Guarda, nesta cidade.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 968 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. José Eudes Sampaio
Nunes, Secretário Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos
e Urbanismo, o Sr. Isau Alves Angelim Filho, ao Secretário Estadual
de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica nas
Ruas 15, 16, 17, 18 e 19, bairro Cohatrac V, no município de São José de
Ribamar /MA.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 969 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. José Eudes Sampaio
Nunes e ao Secretário Municipal de Transporte Coletivo, Trânsito
e Defesa Social, o Sr. Cel. Gonçalo Alves de Sousa, solicitando a
implantação de faixa de pedestres na Avenida Tancredo Neves, bairro
Jardim Tropical, no município de São José de Ribamar /MA, em frente ao
Condomínio São José I, próximo ao Mix Mateus do Jardim Tropical.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 970 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
seja ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior, ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio
Araújo, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino solicitando a
pavimentação asfáltica na comunidade Morro do Egito localizada na zona
rural de São Luís/MA.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 971 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio Araújo, ao
Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, ao
Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão,
o Sr. André dos Santos Paula e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio
Dino, solicitando o abastecimento de água e construção de poço artesiano
na comunidade Murici, zona rural de São Luís/MA.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 972 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente



QUINTA-FEIRA, 06 DE AGOSTO DE 2020                                                                                     DIÁRIO DA ASSEMBLEIA8
ao Secretário Municipal de Educação, o Sr. Moacir Feitosa e ao
Prefeito do Município de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior,
solicitando a disponibilização de área da UEB Manuela Varela localizada
na comunidade do Cajueiro, zona rural de São Luís/MA, para a prática de
atividades cívicas e esportivas do grupo de bombeiros mirins da região,
objetivando fomentar a educação, o desporto e o lazer.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 973 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, o Sr. Israel
Pethros e ao Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de
Passageiros de São Luís, o Sr. José Gilson Caldas Neto, solicitando a
extensão da rota do ônibus Cajueiro até as vias da comunidade Prainha,
haja vista que atualmente esta região não possui nenhuma abrangência de
linha de ônibus.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 974 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio Araújo, ao
Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, ao
Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr.
Raimundo Nonato de Carvalho Reis Neto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando a construção de uma praça na rua 17 de
esquina com a rua 16, no bairro Cidade Olímpica, nesta cidade.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 975 /2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado - Dr. Flávio Dino, bem como ao Sr.
Secretário de Saúde do Estado do Maranhão – Dr. Carlos Eduardo de
Oliveira Lula, que seja providenciado a instalação de um HEMONÚCLEO
EM CHAPADINHA.

Esta solicitação visa em caráter de urgência, porque não pode um
município do porte de Chapadinha, que possui uma grande demanda por
atendimentos na área da saúde, e ainda possui um hospital Macro Regional
que precisa desse amparo, ficar dependente da doação de material vindos
de cidades vizinhas, pois isso prejudica e retarda a realização de
procedimentos, Com todas essas informações fica claro que o papel do
banco de sangue dentro cidade de Chapadinha tem uma grande importância
em salvar muitas vidas todos os dias.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”,
em São Luís, 05 de agosto de 2020. – Dra. Thaíza Hortegal - Deputada
Estadual - PP

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

INDICAÇÃO Nº 976 /2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, e ao Secretário
Cleiton Noleto da SINFRA, solicitando a Recuperação Urgente da MA
014 de Vitória do Mearim a Pinheiro na Baixada Maranhense.

A Recuperação desta estrada é de grande importância para o
desenvolvimento da nossa regão e do nosso estado, pois essa é uma das
principais estradas da Baixada, irá facilitar o transporte de pessoas e
mercadorias entre todos os Municípios da Baixada e do alto Turí, Gurupi
e Região do litoral Norte Maranhense. Por isto é de extrema relevância a
urgente Recuperação desta estrada, para melhorar a mobilidade e
trafegabilidade das pessoas e Veículos Nesta Região.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 05 de agosto de 2020. -
TOCA SERRA - Deputado Estadual

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Com a palavra, o Senhor Deputado Felipe dos Pneus, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, Senhor
Presidente. Primeiramente, toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor
Jesus Cristo, bom, toda vez que eu subo a esta tribuna sempre enfatizando
algo desde o início do nosso mandato, que é principalmente a bandeira da
saúde. Semana passada, eu estive aqui nesta tribuna, encaminhando dois
ofícios, um para o Governador Flávio Dino e um para o Secretário Carlos
Lula. E na sexta-feira da semana passada, eu estive presente com o Secretário
e ele confirmou que o Governador Flávio Dino encaminhou o ofício para a
Secretaria de Saúde analisar o nosso pedido, que se trata da transformação
do Hospital de Campanha para uma UPA, na cidade de Santa Inês, mas, de
imediato, o Secretário citou que o Hospital de Campanha ele não tem
estrutura para uma UPA e colocamos a seguinte opção, uma maternidade.
É um anseio muito antigo da cidade de Santa Inês e nós não temos essa
estrutura. E gostaria de compartilhar com Vossas Excelências, gostaria de
até atenção, de uma mensagem que eu recebi de uma mãe chamada Isadora:
“Boa tarde, Deputado, talvez você veja essa mensagem, talvez sim, talvez
não, eu sou de Santa Inês, e no dia 10 de julho, eu passei por uma perda
muito grande e que não desejo para ninguém, perdi filho recém-nascido, ele
nasceu com dificuldade para respirar devido a complicação durante o
parto, os médicos e enfermeiros do Hospital Tomás Martins tiveram que
improvisar um balão de oxigênio para ele, mas o que ele precisava mesmo
era uma incubadora e aqui não temop Hospital Tomás Martins HH, meu
filho nasceu 8h da manhã e só saiu para São Luís uma hora da tarde. No
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caminho ele faleceu, não aguentou chegar à capital. Deputado, eu venho
pedir em nome de outras mães, pela dor da minha perda, ajuda a gente em
Santa Inês com uma incubadora”. E eu pergunto a V.Exas., nós, na realidade,
somos pais e mães, como vocês se sentiriam ao perder seu filho por uma
falta de uma incubadora? Eu falo isso, Senhores Deputados, porque hoje
eu sou refém, porque no início do meu mandato, eu vinha cobrando a UTI
pediátrica para a cidade de Santa Inês, aquela UTI e hoje eu sou refém dela.
Eu nasci em Santa Inês, me criei, eu casei na minha cidade, mas, infelizmente,
eu não posso ter o privilégio de ver a minha filha nascer na minha cidade,
por complicações da gravidez. Minha filha pode nascer prematura, abaixo
do peso e precisar de um leito de UTI. E por não ter essa estrutura, eu tive
que trazer a minha esposa para capital. Mas quantas mães passam por
isso? Toda semana, eu estou pegando a estrada para Santa Inês e o que
observamos são ambulâncias no caminho. Quantas pessoas estão sendo
encaminhadas para a capital. E a outra opção que colocamos ao Secretário
Carlos Lula foi de uma policlínica para tentar suprir as necessidades de
uma cidade tão importante como Santa Inês, cortada por duas rodovias.
Detalhe, um dos principais eixos ferroviários do Nordeste. E nós não
termos o necessário para uma saúde. Senhores Deputados, estamos tratando
com vidas, com seres humanos e eu me sinto envergonhado de não ter essa
estrutura na minha cidade. De poder sentir a dor de outros pais e mães que
estão sofrendo por essa falta de estrutura. Por isso, confirmo aqui nessa
tribuna, quantas vezes for necessário eu ir à Secretária de Saúde, quantas
vezes for necessário eu subir para defender esta bandeira, eu farei o meu
papel como Deputado e principalmente como cidadão. Muito obrigado,
Senhores Deputados.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Toca Serra, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO TOCA SERRA (sem revisão do orador)
- Bom dia, Senhor Presidente. Bom dia, Senhoras e Senhores Deputados e
Deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia e povo
do Maranhão. Subo a esta tribuna hoje muito alegre, feliz, por ver o
Governador do Estado do Maranhão, Governador Flávio Dino estar
entregando uma obra tão importante para a Baixada Maranhense, ali na
cidade de Pinheiro. Parabenizar também o Prefeito da cidade, Luciano,
pela preocupação de ver a sua cidade melhor e junto com o nosso
Governador estar ali inaugurando o Centro de Hemodiálise. É muito
importante, por quê? A Baixada Maranhense, Pastor e Deputado Ribinha
da cidade de Pinheiro, as pessoas se locomoverem de lá até a capital. É
muito dispendioso, por meio do combustível, os gastos e então quem
ganha com isso é o povo da Baixada Maranhense. Parabéns, Governador,
por tudo que V.Exa. tem feito pela Baixada Maranhense. A Baixada essa
hoje que só ganha com os Parlamentares que ali vêm representando a nossa
Baixada e junto com esta Casa os 42 Deputados Estaduais para representar
o Estado do Maranhão. E também quero destacar uma agenda, ontem,
muito importante, onde estive dialogando com o Secretário de Infraestrutura,
Clayton Noleto, junto com meu amigo, Deputado desta Casa, Rafael
Leitoa, e líder do Governo, na Assembleia Legislativa, fui muito bem
recebido, graças a Deus, para debater a demanda da Baixada Maranhense e
também do Maranhão, saí muito feliz e que vai recomeçar logo, logo a
MA-006, que liga Pinheiro até Pedro do Rosário e Pedro do Rosário até a
cidade de Zé Doca. Quem vai ganhar com isso é a Baixada Maranhense
porque o direito de ir e vir vai ser para todos que ali tanto precisam. Então,
Deputado Rafael Leitoa, obrigado por me acompanhar até o nosso
Secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto, então, Pastor Ribinha, como
nós sempre dialogamos para que possamos nos unir, os Deputados da
Baixada Maranhense para ver uma Baixada melhor e um Maranhão também
melhor. E também quero aqui chamar atenção, agora, que estive visitando
no final de semana Pedro do Rosário, e as eleições estão se aproximando,
que vão ser realizadas no dia 15 de novembro. E a gente ver o prefeito da
cidade usando a máquina pública, de forma ilegal, para se promover.
Promover de que forma, Deputado Toca Serra? Comprando as pessoas,
empregando, pegando o cartão das pessoas batendo foto e dizendo que vai
colocar dinheiro nas contas. Agora, eu quero fazer um pedido ao prefeito

do município de Pedro do Rosário para que ele cuide das vidas que estão
ali se perdendo, das pessoas que estão infectadas pela pandemia, pois não
se não tem o cuidado com o povo de Pedro do Rosário. Se não me falhe a
memória, são mais de 4 milhões que já vieram para Pedro do Rosário, mas
nada foi investido diante da pandemia para poder salvar a vida das pessoas.
Pedro do Rosário está abandonado, está jogado, e o Prefeito só sabe dizer
que ele vai ganhar a eleição porque ele vai gastar, Pastor Ribinha, mais de
15 milhões. Aí eu pergunto: e o gastos da campanha, e os limites? Então,
eu chamo a atenção do Ministério Público para que venha investigar e
também faço um pedido especial à instituição da Polícia Federal para que
venha investigar Pedro do Rosário e veja onde está sendo investido tanto
recurso que já foi depositado nos cofres públicos daquela cidade. Então, eu
peço mais uma vez que o Ministério Público e a Polícia Federal investiguem
para ver onde está sendo investido tanto recurso que já veio para o nosso
município. De já, muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Valéria Macedo, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, membros da Mesa, Senhoras Deputadas,
Senhores Deputados, todos que nos assistem pelas redes sociais, pela TV
Assembleia. Senhor Presidente, esse mês de agosto é um mês muito especial
para nós mulheres. É um mês que nós denominamos, em todo o Brasil, o
Agosto Lilás pela campanha de enfrentamento à violência contra a mulher
no âmbito da família, a violência doméstica e familiar contra as mulheres.
A mulher, hoje, Senhor Presidente, nós temos visto o tanto que as mulheres
hoje, infelizmente, com todos os instrumentos que temos, como a Lei
Maria da Penha, sobre a qual vou falar agora, inclusive essa campanha do
Agosto Lilás tem como o objetivo principal divulgar esta lei, a Lei Maria
da Penha, que é um marco muito importante no combate à violência contra
a mulher. Essa campanha do Agosto Lilás vem no sentido de sensibilizar
mais uma vez e conscientizar toda a nossa sociedade sobre a necessidade
do fim da violência contra as mulheres. No próximo dia 07, agora, desse
mês de agosto, a Lei Maria da Penha completará 14 anos de sua publicação
no Congresso Nacional. Indiscutivelmente, ela é um divisor de águas no
combate à violência contra a mulher no nosso país, contra todas as mulheres.
Desde 2017, 2018 e 2019, a lei vem sendo aprimorada com alterações no
seu texto originário. Em 2019, por exemplo, a lei passou a prever que
autoridade policial deve: “Verificar se o agressor possui registro de porte
ou posse de arma de fogo e, na hipótese de existência, juntar aos autos essa
informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável
pela concessão do registro ou da emissão do porte”. A alteração, Senhores
Deputados, no meu ponto de vista, foi tímida porque eu penso que um
homem que agride uma mulher não pode ter direito ao porte de arma de
fogo. É lógico, é intuitivo, não preciso ser especialista no assunto para
saber disso. Agora, a autoridade policial deve recolher essa arma de fogo
registrada, em caso de agressão, em vez de esperar por decisão judicial,
ainda que o detentor tenha o direito ao porte. Outra alteração, Senhores
Deputados, tímida também no meu ponto de vista, é que dá prioridade na
matrícula de dependentes de mulheres vítimas de violência doméstica em
instituições de ensinos mais próximas do seu domicílio. Essa alteração
também é tímida, é ambígua, porque dar prioridade não é o mesmo que
assegurar a matrícula. Então, no meu ponto de vista, nós temos que ser
bem claros, bem combatentes acerca de qualquer política em qualquer
alteração da lei no combate da violência contra a mulher, efetivamente
desses dependentes e da própria vítima que, no caso da violência, é
principalmente a mulher. Aqui no Maranhão, como eu disse na semana
passada, tive a honra de estar aqui presente, nesta Casa, para a aprovação
da PEC 004/20, do Governador Flávio Dino, que temos conseguido diversos
avanços aqui no Maranhão, graças, como já sempre disse, ao
comprometimento, à sensibilidade do Governador Flávio Dino, de toda a
sua equipe, da Secretaria Estadual da Mulher que vem realizando, desde a
sua implantação, principalmente no governo Flávio Dino, um grande
trabalho. Também não podemos deixar de citar, Senhor Presidente, todos
os conselhos estaduais que vêm ao longo desses anos, dando a sua
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contribuição. Quero inclusive aqui citar o Centro de Cultura Negra, que
tem 14 anos que vem nessa luta no combate à violência contra a mulher; o
Fórum Maranhense de Mulheres, com 36 anos de existência; o Conselho
Estadual da Mulher, que já tem 20 anos de existência; o Conselho Municipal
da Mulher, que tem 20 anos; o Conselho Municipal da Condição Feminina
de São Luís, que já tem 18 anos, entre outros órgãos e movimentos de
mulheres que vêm contribuindo com o avanço dessas políticas da mulher
aqui no nosso estado. Estou concluindo, Senhor Presidente. Então, na
semana passada, nós aprovamos a PEC 004/20, do Governador Flavio
Dino, temos conseguido diversos avanços como, por exemplo, a criação
das Delegacias da Mulher que o Governador Flavio Dino ampliou, nós
temos uma média de 20 Delegacias da Mulher, algumas já funcionando em
pleno vapor, outras precisam de algumas estruturações para funcionar;
também a criação das Varas Especializadas da Mulher. Eu quero aqui
ressaltar o nome de uma juíza que tem feito um trabalho brilhante, a juíza
Lucia Helena Heluy. As promotorias especializadas, a Casa da Mulher
Brasileira que é um grande instrumento, um grande local de acolhimento e
segurança para essas mulheres que vão fazer essas denúncias. O
Governador Flávio Dino já está quase concluindo a Casa da Mulher
Brasileira, que eu falo a Casa da Mulher Maranhense, eu sempre denominei
assim, lá em Imperatriz, que é uma grande necessidade. Imperatriz é a
segunda maior cidade do estado e, ao redor de Imperatriz, há muitos
municípios e muitas mulheres precisando dessa casa que tem todos os
órgãos, todas as instituições de apoio à mulher. A Patrulha Maria da Penha
que também tem descentralizado em alguns municípios do estado, como
Imperatriz, que faz um grande trabalho. A gente vem solicitando que
descentralize mais em outros municípios de médio e, às vezes, pequeno
porte do estado do Maranhão. Mais recentemente, nós temos aqui o
aplicativo Salve Marias que está sendo também aqui implantado, no estado
do Maranhão, com apoio do Governador Flávio Dino. E, mais
recentemente, essa proposta do nosso Governador que torna o combate à
violência contra a mulher uma política pública permanente e com assento
na Constituição do Estado do Maranhão. Foi essa PEC que nós aprovamos
agora. Então, Senhor Presidente, eu acredito muito que é com a união que
nós vamos conseguir, é com a conscientização, com apoio de todos os
nossos Deputados e Deputadas que vêm apoiando as causas aqui do
combate à violência contra a mulher. A Procuradoria da Mulher, nesta
Casa, que faz um grande trabalho na pessoa da Dra. Helena Duailibe, das
mulheres, Deputadas, enfim, o conjunto de todas nós é que faz com que a
mulher maranhense tenha voz. A Lei Maria da Penha, na sua efetivação,
sob meu ponto de vista, foi um instrumento marcante, que marca a nossa
luta e que deu para as mulheres a visibilidade da necessidade dos seus
direitos e dos seus valores básicos e principalmente, o direito a voz, a
mulher ser ouvida, a mulher ser realmente valorizada como ela é, a sua
importância que ela tem em toda sociedade. E, Senhor Presidente, só
finalizando, eu sei que nós precisamos avançar muito, é essa consciência
que todos nós devemos, nas estruturas dos órgãos, do combate à violência
contra mulher, na compra de novos equipamentos, no indispensável
recrutamento de recursos humanos. Nós precisamos de mais recursos
humanos, principalmente da Polícia Civil em relação ao combate à violência
contra mulher. Mais concursos, mais recrutamentos de policiais femininas,
da interiorização desses órgãos, que é muito importante e precisamos
chegar aos interiores, às delegacias, a Patrulha Maria da Penha, mais estrutura
tanto da Polícia Militar como da Civil, mais políticas públicas, por meio
desses conselhos, por meio de secretarias municipais e principalmente,
um dado que eu coloco importante, um instrumento importante é o combate
à pobreza. Porque a pobreza está relacionada com a violência. Então, nós
precisamos ter enfoque, no foco também com a Secretaria de
Desenvolvimento Social, de Direitos Humanos, Secretaria da Mulher,
enfim, todas as secretarias pertinentes no combate à violência contra a
mulher. Porque nós sabemos que esse binômio pobreza e violência
doméstica, ela é realmente inegável a sua contribuição para que a mulher
sofra violência. Mas é inegável o avanço que tivemos e estamos no caminho
certo. Conte sempre com a Deputada Valéria Macedo e, mais uma vez,
viva a Lei Maria da Penha! E viva às mulheres! E vamos juntas combater

esse mal, que é a violência contra as mulheres. Muito obrigada, Senhor
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO PASTOR RIBINHA (sem revisão do
orador) - Bom dia a todos, gostaria de cumprimentar o Presidente Othelino,
cumprimentar todos os nobres colegas, aqueles que nos assistem agora
pela TV Assembleia, enfim, a todos. Eu venho a esta tribuna, nesta manhã,
agradecer e parabenizar. Parabenizar o alinhamento entre o governo
municipal, me refiro à cidade de Pinheiro, e ao Governo do Estado do
Maranhão. E faço isso, em especial, pelas duas marcantes obras que foram
inauguradas na cidade de Pinheiro, e uma delas transborda Pinheiro, vai
tocar todas as outras cidades da Baixada Maranhense. Quais foram essas
obras? A nova Praça do Centenário, que, diga-se de passagem, ficou muito
bonita, moderna, e eu que sou pinheirense, que conheço bem aquela praça,
que brinquei muito de futebol naquela praça, em uma quadra improvisada,
fiz muitos calos nos pés, por conta disso, e hoje a gente tem uma quadra
poliesportiva, devidamente preparada para prática do esporte. Hoje, os
meus filhos já não terão que jogar numa quadra improvisada. Então, eu
quero aqui parabenizar o Governo do Estado, o Governo Municipal, por
esse alinhamento, e dizer que é assim que nós acreditamos na política. Essa
política do nós contra eles, eles contra nós e ninguém pelo povo, essa
política nós não acreditamos nela. E a gente percebe que tem um povo
amadurecendo e também não acreditando mais. Portanto, eu quero deixar
aqui, mais uma vez, os meus parabéns a toda a região da Baixada, por essas
duas obras: a nova Praça do Centenário e também o Centro de Hemodiálise.
Eu que sou pastor, na cidade de Pinheiro, portanto, lido, diariamente, com
as necessidades das pessoas, tenho ovelhas na igreja que eu sou pastor que
precisavam vir três vezes, aqui na capital. Então, isso, gerava um desgaste,
gerava um custo e hoje nós temos essa grande obra, que é o Centro de
Hemodiálise, que vai ajudar, vai servir, vai abençoar toda a região da Baixada
Ocidental Maranhense. Então, mais uma vez, parabéns ao Governo do
Estado e parabéns também ao Governo da cidade de Pinheiro, obrigado a
todos!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zé Inácio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador)
– Senhor Presidente e demais pares, subo a esta tribuna, na manhã de hoje,
para fazer referência a uma importante, na verdade, importantíssima
inauguração que ocorreu ontem, na Baixada Maranhense, mais precisamente,
na cidade de Pinheiro, que foi o Hospital de Hemodiálise. E aqui, eu
aproveito também, para fazer referência não só ao Presidente Othelino, a
todos nós que participamos, de forma virtual, Deputado Pastor Ribinha,
Deputado Toca Serra e aos demais Deputados que têm forte atuação na
Baixada e sabem da importância de um Hospital de Hemodiálise para
qualquer cidade, para qualquer região, sobretudo no Estado do Maranhão
que, em 2015, contava apenas com 25 cadeiras de hemodiálise, hoje, conta
com 250, ainda é pouco para a demanda que temos no Estado, mas é um
avanço de 1000%. A inauguração de ontem vai nos permitir, aos
maranhenses, sobretudo àqueles da nossa querida região da Baixada, região
também do Alto Turi/Gurupi, que, com certeza, é atendido pelo Hospital
Macrorregional de Pinheiro, ou seja, mais de 500 mil pessoas, um público
de quase 500 mil pessoas, mais de 500 mil pessoas que serão atendidas
pelo Hospital Regional de Pinheiro com essa importante ação na área da
saúde, que aproveito não só para destacar o empenho do Governador
Flávio Dino trabalhando em prol da saúde do nosso estado como também
do Secretário Carlos Lula que como Secretário da Saúde tem feito um
grande trabalho, mas quero finalizar dizendo que ontem foi inaugurado ao
lado em anexo ao Hospital Dr. Jackson Lago, o Hospital Macrorregional
de Pinheiro e com atendimento inicial de 40 cadeiras e ao final será um
atendimento de 240. Nós sabemos que todo mundo que sofre de qualquer
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doença passa por dificuldade, mas aqueles que precisam da hemodiálise
que moram no interior que precisam se deslocar quilômetros, do interior
até a capital, tem um sofrimento muito maior. Então, a inauguração de
ontem não só vai amenizar a situação, a saúde de vários irmãos maranhenses,
sobretudo, os nossos irmãos da Baixada, como também vai permitir um
tratamento de qualidade. Senhor Presidente, eu quero encerrar o meu
pronunciamento destacando a decisão do Supremo Tribunal Federal de
ontem em que o Ministro Lewandowski e o Ministro Gilmar Mendes
deram uma decisão e que reconhecem o ato de imparcialidade do Juiz
Sérgio Moro, e retira do processo, a pedido da defesa do ex-presidente
Lula, a delação do Palocci que estava sendo usada injustamente, ilegalmente,
e instrumentalizada para forjar mais uma condenação ilegal, injusta do
Presidente Lula. E com essa decisão não só se demonstra como o ex-
ministro, ex-juiz Sergio Moro atuou no processo eleitoral de 2018 que
como bem destacou o eminente Ministro Lewandowski e Gilmar Mendes,
uma decisão que já havia sido proferida há mais de três meses foi juntada
aos autos do processo faltando seis dias, seis dias para ocorrer as eleições,
em primeiro turno, com o objetivo único de influenciar o pleito eleitoral,
garantir que houvesse um segundo turno e prejudicar a candidatura do
candidato do PT, do candidato Fernando Haddad e todo esse processo que
foi articulado contra o ex-presidente Lula, contra o PT, teve um forte
reflexo na eleição de 2018 e fez com que ao invés da gente eleger, o povo
brasileiro eleger um professor comprometido com o desenvolvimento
econômico e social do nosso país, nós, a população brasileira, melhor
dizendo, elegeu um presidente que não se preocupa com o desenvolvimento
do nosso país, que não se preocupa em garantir emprego e renda para o
nosso país, não se preocupa com nossos irmãos que vivem sofrendo com
o desemprego e com a pobreza. Então, nesse sentido, eu quero fazer esse
registro e dizer que o caminho do STF em breve é anular a sentença injusta
que foi prolatada contra o ex-presidente Lula. Muito obrigado, Senhor
Presidente, pela tolerância do tempo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Zé Inácio, de fato, muito importante para o país a decisão do
STF ontem, porque começa a corrigir, infelizmente tardiamente, distorções
que ocorreram comandadas pelo ex-juiz Sérgio Moro e que, infelizmente,
impactaram no resultado das eleições no país. Mas a justiça, embora
tardiamente, vem sendo feita e é preciso que continue sendo feita, e essas
decisões de cunho político-partidário, tomadas pelo ex-juiz Sérgio Moro,
que elas sejam devidamente corrigidas pela Suprema Corte do país.
Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Presidente, eu serei bem breve. Na verdade, eu subo à tribuna
para fazer um agradecimento. Ontem, dia 04 de agosto, foi o dia da nossa
colação de grau na Universidade Ceuma no curso de Direito. Eu tive a
oportunidade de ter o primeiro sonho de fazer em 1998, inclusive, eu havia
passado em Medicina na Universidade Federal do Maranhão e, no segundo
semestre, eu fiz o vestibular para Direito. Confesso aqui que eu fiz até
escondido porque a minha mãe, naquele período, queria que a gente se
dedicasse integralmente à medicina, e eu tive a felicidade de passar naquele
concurso em primeiro lugar geral da Universidade Federal do Maranhão.
Levei os dois cursos até o terceiro período, fazia Direito e Medicina e
estudava os três turnos, só que aí eu cansei. Fisicamente, era desgastante,
então eu interrompi aquilo ali, comecei a trabalhar como estagiário no
Hospital Municipal Djalma Marques, o Socorrão I. foram cinco anos nos
plantões, nos dias de sábado, 24 horas, renunciando a uma série de coisas
naquele período, mas tenho boas lembranças, principalmente do meu amigo,
do meu professor, de um pai que eu tive na vida, que foi o Doutor Zé
Antônio Ferreira Bezerra, que hoje ainda exerce a cirurgia geral com grande
qualidade e destaque aqui no Maranhão. Fui fazer a residência em São
Paulo ao final do meu curso, no Hospital do Servidor Público Estadual.
Posteriormente, com muito esforço e muito afinco, consegui ser aprovado
para o doutorado de Acesso Direto, na Universidade de São Paulo, na
USP. Retornei a São Luís com a missão firme e o propósito de servir ao
Maranhão. Naquele período em que retornei, no ano de 2013, eu tive a

oportunidade de ser diretor do Hospital Municipal Djalma Marques, casa
que me ensinou bastante enquanto acadêmico. E aí reiniciei o curso de
Direito. Optei por iniciar na universidade Ceuma, apesar de haver a
possibilidade dessa continuidade na Universidade Federal do Maranhão,
mas, por conta da rotina e da questão do trânsito que, naquela época, era
muito complicado, a gente optou por fazer aqui mais próximo, e ontem
houve a colação. Para mim é de uma importância grande porque o Direito
representa o equilíbrio entre as coisas, as pessoas, a sociedade. Como
parlamentar, como postulante ao cargo de prefeito de São Luís, é uma
experiência que se cumula com a vivência de medico, do cuidado, do olhar
carinhoso com o próximo. Então, é um momento de grande felicidade
juntar a busca pela vida com a garantia da liberdade de expressão, dos
direitos individuais, do respeito mútuo, da fraternidade e da paz social.
Portanto, muito feliz o momento. Tive a oportunidade, neste período,
como trabalho de conclusão de curso, tratar sobre matéria tributária e
legislativa em cima de uma PEC que nós apresentamos aqui, na Assembleia
Legislativa, que inclusive não veio ao plenário porque, de alguma forma,
ela afronta interesses do Executivo, e a gente entende que isso faz parte da
política, infelizmente, mas continuamos altivos e firmes em busca do
protagonismo necessário do Parlamento. Fiz a dedicatória, como não poderia
deixar de fazer, à minha mãe, Dona Marlene, que sonhou isso com a gente
nesse período todo; à minha esposa, Juliana, aos meus filhos, Guilherme,
Maria Alice e Cecília, do mais velho para a mais novinha, para não ter
ciumeira entre eles quando estiverem mais velhos e, se Deus quiser,
conseguirem ver este pronunciamento. Agradeço também ao nosso amigo,
Deputado Zé Gentil, a quem dediquei esse trabalho de conclusão de curso,
guerreiro eterno do povo do Maranhão. Fico feliz de a gente ter obtido
nota máxima em todo esse período, mesmo diante das dificuldades de você
ser político, ser médico atuante, ser pai e sonhar tantas coisas boas para o
Maranhão. Esse pronunciamento aqui é um agradecimento, eu agradeço
também a todos que aqui estão pela oportunidade de contribuir no
Parlamento do Maranhão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Parabéns, Deputado Yglésio, pela nova formatura, Vossa Excelência que
já é um excelente médico, assim como excelente deputado, foi um grande
estudante e certamente vai ser um advogado dos melhores. Estava
perguntando aqui para o Deputado Yglésio qual é a nota que ele vai querer
tirar na prova da OAB, se vai ser 10, se vai ser 9.9. Nosso CDF aqui
certamente vai tirar uma excelente nota na prova. Parabéns, Deputado
Yglésio, extensivo aí a sua família, a Juliana, aos filhos e a sua mãe. Senhores
Deputados, não há mais ninguém inscrito no Pequeno Expediente. Deputado
Rigo Teles, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do orador)
- Senhor Presidente, senhores membros da Mesa, Senhoras Deputadas,
Senhores Deputados, imprensa. Senhor Presidente, ontem, 4 de agosto de
2020, o time de Barra do Corda, o Cordino, disputou já rebaixado, mas
precisava fazer o último jogo e, mais uma vez, deixou a desejar. O Estádio
de Futebol Leandro Cláudio da Silva, o Leandrão, está cheio de problemas,
início de uma recuperação e uma reforma que não acontece. O jogo, que era
para ter sido em Barra do Corda, foi transferido para Fernando Falcão, um
estadiozinho inaugurado agora, há poucos dias, durante a pandemia, mas
eu parabenizo o Prefeito Adailton Cavalcante, Prefeito de Fernando Falcão,
por ter um estádio de futebol e zelar pelo esporte, pelo futebol, e lá
recebeu o jogo. E o Cordino, realmente, lá perdeu de 1 a 0 e agora consagrou
o rebaixamento. Mas o que eu quero falar aqui, Senhor Presidente, é da
tristeza do desportista de Barra do Corda. O meu pai, na época prefeito de
Barra do Corda, criou o Cordino, no ano de 2010. O Cordino abrilhantou
o futebol de Barra do Corda, o futebol do Maranhão, disputou campeonato
nacional na série D, Copa Nordeste e foi muito bacana abrilhantando o
esporte e disputando com grandes times da capital e do país, como aqui
falei, mas, para a nossa tristeza, no dia do aniversário de 10 anos, o
Cordino fazendo dez anos, perdeu para o São Mateus, lá em Barra do
Corda. Então, a partir daí, o Cordino já em decadência, mas por falta de
estrutura, por falta de apoio do Poder Público Municipal, a maior tristeza
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que nós estamos vendo é o Cordino rebaixado é a tristeza do desportista,
tanto dinheiro que entrou da CBF e até agora não foi prestado conta. Mas
tenho certeza de que vai ser prestado conta, se não for esse ano vai ser no
próximo ano, mas vai ser prestado conta vai. Os jogadores do Cordino, os
desportistas vão saber para aonde foi ou foram todos os recursos destinados
ao Cordino, ao nosso querido Cordino de Barra do Corda, porque
investimento nenhum tem, os jogadores estão lá, alguns jogadores sem
receber dinheiro. O nosso artilheiro já foi várias vezes artilheiro do
Campeonato Maranhense o nosso artilheiro Ulysses, que já abrilhantou o
Cordino, o Moto Club, e o Sampaio Corrêa está lá, até hoje, sem receber a
totalidade do seu dinheiro que tem para receber do Cordino. Mas digo a
todos vocês, maranhenses, que tenho certeza da tristeza não só do povo
de Barra do Corda, não só dos desportistas de Barra do Corda, não só dos
jogadores de Barra do Corda, mas sim de todo Estado do Maranhão, para
aonde esses recursos foram? O Poder Público Municipal não está
assumindo com nada, deu de presente esse rebaixamento para o Cordino.
O time vinha em ascensão durante dez anos, na data do seu aniversário, o
time foi rebaixado para a Série D e agora vai ter que disputar e trabalhar no
ano de 2021 para que 2022, com muita luta, poderá chegar à Série A do
Campeonato Estadual, mas eu digo aqui a todos os amigos e amigas do
meu querido Estado do Maranhão, às senhoras, os senhores, deputados,
deputado Antônio Pereira, que também é um jogador, é um desportista a
todos do Estado do Maranhão e da minha querida Barra do Corda, tenham
certeza que essa tristeza um dia vai se transformar em alegria, por tamanha
irresponsabilidade do poder público municipal de Barra do Corda, que não
abraçou o Cordino, que, como eu disse, foi fundado há 10 anos pelo meu
pai e agora há 10 anos 2020, 2010 foi fundado, 2020 foi para o rebaixamento.
Mas tenha certeza, desportista de Barra do Corda, que dias melhores
virão, tenha certeza disso, que, no próximo ano, o Cordino irá abrilhantar
o futebol de Barra do Corda do Maranhão e, em 2021, o futebol do
Maranhão e o futebol nacional. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, senhoras
e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que
nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial, bom
dia, que Deus seja louvado, cumprimentar, de forma especial, os novos
parlamentares: Fábio Braga, Toca Serra e pastor Ribinha, sejam bem-
vindos À Casa do Povo, à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Que Deus possa tocar o coração de vocês e que vocês possam fazer o
mandato de vocês, segundo a vontade de Deus, nosso criador. Senhor
Presidente, ocupo a tribuna inicialmente para defender os aprovados nos
concursos públicos no Estado do Maranhão. Defender todos aprovados
em concurso público. Os aprovados em concurso público para a Polícia
Militar, para Polícia Civil, para AGED, para todos os concursos públicos
do Estado do Maranhão. O Governador Flávio Dino concedeu entrevista
e se escondendo, se escondendo atrás da Lei Complementar Federal nº
173. De forma descarada, de forma vergonhosa, se escondendo atrás da Lei
Complementar do governo federal. Primeiro, que o Governador Flávio
Dino devia lavar a boca para poder falar das ações lá do governo federal,
porque, com as suas hipocrisias, só mostra o quanto ele é incoerente. Ele
fez o concurso público para Polícia Militar do Estado do Maranhão, mais
de cem mil pessoas inscritas. Um concurso cheio de irregularidades e não
teve hombridade, não teve discernimento para corrigir as falhas no concurso.
Chamou para fazer o Curso de Formação, três mil e duzentos homens.
Usou todos esses homens na sua campanha para governo do Estado na
reeleição. Usou esses homens e mulheres de forma escancarada para a sua
reeleição. E depois de eleito, começou a chamar os aprovados da Polícia
Militar, de cadastro de reserva. Muita cara de pau. Esses cidadãos, esses
homens e mulheres que fizeram o curso de formação, receberam matrícula
no estado, são servidores públicos, foram afastados havendo a disciplina,
sem nenhuma justificativa do Estado - sem nenhuma justificativa do Estado
- e agora o governador disse que não pode nomear porque tem a Lei

Complementar n° 173, que ele é proibido de nomear. É tanta cara de pau,
mas tanta cara de pau, senhoras e senhores, tanta cara de pau, que o
Governador Flávio Dino não nomeia os aprovados do concurso da Polícia
Militar, não nomeia os aprovados do concurso da Polícia Civil, não nomeia
os aprovados dos outros concursos, mas diariamente tem nomeado cargos
comissionados, cargos comissionados para babar o governo, para defender
o governo. Tem loteado as secretarias do governo do estado para apoiar
seus pré-candidatos a prefeito. Isso é um verdadeiro absurdo. Cadê o
Ministério Público Estadual? Ninguém vê isso? De forma escancarada
loteando o governo do Estado para se manter no poder, para permanecer
no poder e ficar mentindo para a população. A população está acordando
e a população vai dar o troco, senhor Flávio Dino, a população vai dar o
troco diante dessas mentiras, dessas covardias, é uma covardia com os
candidatos aprovados no concurso público da Polícia Militar e da Polícia
Civil. Dizer que não pode nomear, mas ao mesmo tempo, tem um monte
de cargos comissionados. Durante a pandemia, são mais de trezentos
cargos comissionados que foram nomeados pelo Governador Flávio Dino.
Então, mais uma vez, a nossa luta em defesa dos aprovados nos concursos
públicos no Estado do Maranhão, Polícia Militar, Polícia Civil, AGED e
IPREV. A nossa luta é incondicional e todos os aprovados deverão se
levantar, deixem de ser covardes, todos os aprovados em concurso público
da Polícia Militar e da Polícia Civil, em todos os concursos, devem se
levantar, devem se unir e devem se organizar e lutar pelos seus direitos.
Um senador da República, no século passado, um jurista deixou uma
celebre frase para a humanidade, Rui Barbosa disse: “aquele que não luta
por seus direitos, não é digno de tê-los”. Então, os aprovados do concurso
da Polícia Militar, da Polícia Civil, de todos os concursos do Maranhão
chegou a hora de se unir, chegou a hora de se organizar, chegou a hora de se
levantar; se levantar e lutar pela nomeação dos concursos públicos no
Estado do Maranhão. Essa é a primeira parte do meu pronunciamento,
quero cumprimentar a todos que nos acompanham nas redes sociais, nosso
amigo Pinto, da Vila Janaina; Estar Ribeiro; nosso amigo Deluana; Régis,
Luana Lobato, Filipe, cumprimentar a todos que nos acompanham nas
redes sociais. Segunda parte, concluindo o pronunciamento, senhor
presidente, eu quero parabenizara a ex-secretária Nacional de Juventude,
Jayana Nicaretta, tive a oportunidade de conhecê-la, fizemos inclusive
uma live, foi uma das melhores secretárias de Juventude Nacional, uma das
melhores secretárias de Juventude que este país já teve, nós inclusive
fizemos uma Moção de Aplausos para Jayana Nicaretta e queremos neste
momento parabenizá-la e agradecer pelos relevantes serviços prestados à
nação brasileira, ao Brasil. Então, Jayana Nicaretta receba o elogio, as
considerações elogiosas do Deputado Estadual Wellington do Curso do
Estado do Maranhão. Então, parabéns a nossa ex-secretária Nacional de
Juventude, Jayana Nicaretta, uma jovem do Estado de Santa Catarina,
estado do meu amigo Kennedy Nunes. Então, Jayana, conte com nosso
apoio e o nosso elogio fazendo essa referência ao brilhante trabalho realizado
pela senhorita à frente da Secretaria Nacional de Juventude, e pode ter
certeza uma das melhores secretárias nacionais de juventude que esse
Brasil já teve. Eu aproveito para finalizar, fazendo referência elogiosa às
ações do governo federal, no estado do Maranhão. Então, parabenizar o
Presidente Jair Bolsonaro pelas ações no estado do Maranhão. Estive
presente, na cidade de Imperatriz, e constatei, confirmei os avanços das
ações do governo federal na cidade de Imperatriz. Estive acompanhando o
Senador Roberto Rocha, acompanhei as ações do governo federal, na cidade
de Imperatriz e no estado do Maranhão. Então, neste momento, eu quero
parabenizar o governo federal e parabenizar o Presidente Jair Messias
Bolsonaro pelas ações no estado do Maranhão, mesmo tendo o Estado
administrado por um comunista, mas ele tem olhado para o povo, tem
olhado para a população. Então, mais uma vez, os nossos parabéns e um
pronunciamento elogioso às ações do governo federal, do governo Messias
Jair Bolsonaro, no estado do Maranhão. Então, Presidente Jair Bolsonaro,
parabéns. O estado do Maranhão agradece as ações do governo federal,
neste momento de crise e de pandemia. Era o que tinha para o momento,
Senhor Presidente. Que Deus abençoe a todos.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO

– Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, peço licença para tirar a máscara, para que
a voz não fique tão abafada. Senhor Presidente Othelino, Senhores
Secretários presentes à Mesa, caros Deputados e Deputadas aqui em
plenário, internauta que nos ouve e nos vê nesta manhã, eu ocupo esta
tribuna por dois motivos: para complementar o meu pronunciamento de
ontem, quando tratei do envio de recurso para a pavimentação asfáltica de
vias urbanas da cidade de Amarante. Recursos liberados pelo Senador
Weverton Rocha, numa reunião que tivemos junto com o Presidente
Othelino e outros companheiros, outros amigos. Recursos pedidos pelo
Deputado Antônio Pereira, tendo sido destinados três milhões de reais
para a pavimentação no bairro Jardim Planalto, Rua 1, Rua 2, Rua 3, Rua
4, Rua 5 e Rua 6; no bairro Vila Clóvis Reis, Rua 1, Rua 3, Rua 4 e Rua 6;
e na Vila Joice, Rua Principal, Rua 1, Rua 2 e a Rua Principal 2. Eu quero
deixar claro que esse recurso foi liberado pelo Senador Weverton Rocha e
que os bairros e as ruas foram escolhidos pela nossa Prefeita de Amarante,
minha amiga, Joice Marinho, que esteve em todos esses momentos presente,
buscando também conosco esse recurso que foi liberado e pedido pelo
Deputado Antônio Pereira. Na época, o Senador agraciou alguns deputados
com recursos e eu indiquei Amarante para receber esse recurso. Portanto,
eu fico feliz, Senhor Presidente, porque, nos próximos meses, veremos
aquelas ruas e aqueles bairros serem contemplados com uma pavimentação
asfáltica, que é o desejo de todos que ali moram. E por último, Senhor
Presidente, eu quero registrar, com muito pesar, com muito sentimento, e
já de antemão registrando os pêsames à família, o falecimento de uma
grande amiga pessoal, Dona Maria Helena, esposa do Vereador Pimentel,
de Imperatriz, um vereador que tem seis mandatos por Imperatriz, tem
uma história política naquela cidade, faz um grande trabalho e sua esposa
sempre companheira e ao seu lado. Dona Maria Helena, uma grande amiga,
sempre me apoiou, sempre me ajudou, e eu estou aqui fazendo esse registro
de muito pesar porque nós tínhamos uma ligação estreita, eu, minha esposa
e minha família com ela que nos deixa. Ficará com certeza a boa saudade
daquela mãe de família, daquela pessoa política que sempre ajudou seu
marido e sempre ajudou o povo de Imperatriz. Eu deixo um abraço a toda
família e que Deus possa trazer a consolação para os corações dos familiares
e dos amigos. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Neto Evangelista, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas,
os que nos acompanham pela internet, os colegas de Parlamento que
também dos acompanham através do aplicativo Zoom: Deputado Edivaldo
Holanda, Deputada Cleide Coutinho, Deputada Andreia, Deputado Edson,
Deputado Zito. Saudade dos senhores, da presença dos senhores aqui
conosco, na Assembleia Legislativa. Eu trago um assunto que já venho
debatendo aqui, na tribuna da Assembleia Legislativa, já há alguns dias. Há
uma semana, começamos esse debate e hoje trazendo uma notícia muito
importante, a conclusão daquilo que nós começamos a debater aqui, na
Assembleia Legislativa, que é a entrega dos apartamentos do Residencial
José Chagas, lá no São Francisco, dos moradores da Portelinha e da Vila
Jumento. Trouxemos aqui esse debate, na época, não aceitando e repudiando
que a burocracia falasse mais alto do que a vida das pessoas porque,
Deputado Fábio, aquele residencial, ali na Avenida Ferreira Goulart, no
São Francisco, estava pronto, com água entregue, esgoto entregue, Corpo
de Bombeiros autorizando a entrada das pessoas, mas faltava a
documentação ser entregue no cartório para que fosse feito o registro
individual de cada imóvel para que aí sim fosse feita a transferência dessas
pessoas. Pois bem, o que nós notamos na época é que havia uma dificuldade
na entrega de toda essa documentação, então, muito provavelmente, ainda
iria se aguardar uns 60 dias para a conclusão de toda essa documentação.
Foi então que iniciamos uma peregrinação em diálogo com a Secid, o

Secretário Raimundo Reis foi muito solícito, com a empresa Amorim
Coutinho, responsável pela obra e que também nos atendeu muito bem,
com a Caixa Econômica Federal aqui e, por fim, após um diálogo com a
Caixa Econômica Federal, nos foi repassado pela Superintendência que
apenas o Ministério do Desenvolvimento Regional poderia autorizar a
entrega dos apartamentos sem a documentação completa, como é exigido
de forma comum. Naquele momento, o Deputado Juscelino Filho foi até
Imperatriz encontrar com o Ministro do Desenvolvimento Regional,
Deputado Pastor Ribinha, e conseguiu, com diálogo com o Ministro, a
autorização para que essas famílias se mudassem o mais rápido possível e
que, em paralelo, fosse feto o registro individual desses imóveis. Essa
informação foi repassada ao governo do Estado que de prontidão começou
a tomar as providências locais para fazer as transferências dessas famílias.
E eu fico feliz em anunciar que, na sexta-feira, Deputado Hélio Soares, as
famílias da Portelinha e da Vila Jumento começarão a se mudar para as suas
casas, para seus apartamentos, um ambiente digno de moradia que, sem
dúvida nenhuma, trará mais conforto e a garantia de uma qualidade de vida
decente para aquelas famílias. Fica aqui o registro de um debate que nós
iniciamos aqui na Assembleia Legislativa. Fizemos toda a peregrinação e
agora eu me alegro junto com aquelas famílias, porque terão esse espaço
decente para sua moradia. Era esse o registro, Senhor Presidente. Muito
obrigado.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Rafael, há duas PECs de autoria do Executivo. V.Exa. já
verificou se o quórum está suficiente para apreciar?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – Presidente, nós temos 29 no painel. Como a votação é nominal,
por obrigatoriedade, nós temos que ter os 25. Creio, até porque a oposição
já está acertada, já votamos essa PEC no primeiro turno, é uma PEC
importantíssima para o povo do Maranhão e não tem divergência com
relação a essas duas matérias, então eu acho que a gente pede a verificação
de quórum, a gente vai fazer a mobilização que tem muito colega nos
gabinetes e, enquanto eles chegam, a gente consegue completar o quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– De fato, as duas PECs já estão em segundo turno. Peço que zere o painel
e os deputados e deputadas, que assim desejarem, confirmem suas
presenças. Senhores deputados, vamos à apreciação da primeira PEC,
todos em segundo turno. A primeira dispõe sobre o Fundo Estadual da
Pessoa com Deficiência e a segunda o Fundo Estadual de Enfrentamento à
Violência contra a Mulher. Peço que liberem o painel para que possamos
votar. Eu vou encerrar a votação. Aprovada em segundo turno a PEC. Vai
à promulgação. Segunda PEC nº 004, de autoria do Poder Executivo (lê).
Peço que liberem o painel e deputados e deputadas se manifestem. Com
25 votos, aprovada a PEC. Vai à promulgação. Parecer da CCJ em redação
final ao Projeto de Lei nº 006/2019, de autoria do Deputado Wellington do
Curso (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Os deputados que participam remotamente,
todos votam a favor? Deputado Edson, Deputado Edivaldo, Deputado
Pastor Cavalcante, Deputado Arnaldo, Deputado Zito Rolim, Deputada
Cleide Coutinho, Deputada Andreia Martins Rezende? Aprovado. Vai à
sanção. Projeto de Lei nº 232, de autoria do Poder Executivo (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Aliás, como votam os deputados que participam
remotamente? Todos a favor? Aprovado. Vai à sanção. Requerimento à
deliberação do Plenário: Requerimento n° 259/20, de autoria do Deputado
Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam o requerimento permaneçam como estão. Como votam os
deputados que participam remotamente? Todos a favor? Aprovado.
Requerimentos n° 273/20, 274/20, 275/20, 276/20, 277/20 e 278/20, de
autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Os deputados que
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participam remotamente? Deputada Cleide? Deputado Zito? Deputada
Andreia? Deputado Pastor Cavalcante? Deputado Edivaldo? Deputado
Edson? Deputado Arnaldo? Aprovado. Fica incluído na Ordem do Dia da
próxima sessão. Deputada Detinha, V.Exa. fez um esforço para chegar e
votar. V.Exa. gostaria de registrar seu voto favorável na PEC. Peço que
registre o voto favorável da Deputada Detinha a PEC 004/20, que dispõe
sobre o Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher.
Senhores Deputados, a Ordem do Dia foi toda apreciada.

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

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Toca Serra.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio Braga.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston,
Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Yglésio,
Duarte Júnior, Fábio Braga, Fábio Macedo, Hélio Soares, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Roberto Costa,
Toca Serra, Valéria Macedo, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula.
Participaram remotamente os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia
Martins Rezende, Arnaldo Melo, Doutora Cleide Coutinho, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo e Zito Rolim. Ausentes os Senhores (as) Deputados
(as): Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaíza Hortegal, Felipe dos Pneus, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno,
Pastor Cavalcante, Pastor Ribinha, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio,
Ricardo Rios, Vinícius Louro. O Presidente declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico e do Resumo da Ata da Sessão
anterior, que foi encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a palavra
aos (as) Deputados (as): Adriano, Roberto Costa e Doutor Yglésio. Não
havendo mais oradores inscritos no tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando, em
único turno, a Medida Provisória nº 316/2020, de autoria do Poder
Executivo, que altera a Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, a qual dispõe
sobre a contratação, por tempo determinado, de pessoal para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do
inciso IX do art. 19, da Constituição Estadual, e dá outras providências e
a Medida Provisória nº 321/2020, de autoria do Poder Executivo, que
dispõe sobre o parcelamento de créditos tributários nos termos que
especifica, sobre anistia de multa e juros referentes ao Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
- ICMS, sobre a reabertura do prazo de pagamento dos parcelamentos de
Créditos Tributários do ICMS cancelados por inadimplência, alterando a
Lei nº 10.279, de 10 de julho de 2015, e dá outras providências. Com
parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC),
ambas as Medidas Provisórias foram aprovadas e encaminhadas à
promulgação. Em único turno, regime de prioridade, foi aprovado o Projeto
de Lei de Conversão n° 001/2020, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, oriundo da Medida Provisória nº 320/2020, que dispõe sobre
os efeitos da Lei nº 11.295, de 14 de julho de 2020, referente à Medida
Provisória nº 317, de 05 de junho de 2020, que altera a lei 6.513, de 30 de
novembro de 1995, que dispõe do Estatuto dos Policiais-Militares da
Polícia Militar do Maranhão e dá outras providências. Em único turno, o
Plenário aprovou o Projeto de Lei nº 147/2020, de autoria do Poder
Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da
Lei Orçamentária de 2021, e dá outras providências, com parecer favorável
da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle.  Em seguida,

foi aprovado em primeiro e segundo turnos e encaminhado à sanção
governamental o Projeto de Lei nº 275/2020, de autoria do Poder Executivo,
que altera a Lei nº 11.062, de 9 de julho de 2019, que autoriza o Poder
Executivo a alienar gratuitamente, mediante doação, imóvel de sua
propriedade para implantação de empreendimento habitacional destinado
aos servidores públicos do Estado do Maranhão, com parecer favorável da
CCJC. Em primeiro e segundo turnos, regime de prioridade, também com
parecer favorável da CCJC, foi aprovado e encaminhado a sanção
governamental o Projeto de Lei n° 214/2020, de autoria do Poder Executivo,
que cria o Fundo Estadual de Apoio aos Povos Indígenas – FEAPI. Em
regime de urgência, primeiro e segundo turnos, o Plenário aprovou o Projeto
de Lei nº 587/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que estabelece
a obrigatoriedade da implantação de logística reversa no Estado do
Maranhão para recolhimento dos produtos que especifica e dá outras
providências. O Parecer nº 442/2020, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, em redação final ao Projeto de Lei nº 006/2019, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, bem como o Requerimento nº 259 /2020,
de mesma autoria, foram transferidos devido à ausência do autor. Não
houve orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente. Da
mesma forma ocorreu no tempo dos Partidos e Blocos e no Expediente
Final. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão,
determinando que fosse lavrado o Resumo, que lido e aprovado será
devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 05 de agosto de 2020.

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 316 DE 18 DE MAIO DE 2020)
LEI Nº 11.310 DE 04 DE AGOSTO DE 2020

Altera a Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, que
dispõe sobre a contratação, por tempo determinado,
de pessoal para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos do inciso
IX do art. 19, da Constituição Estadual, e dá outras
providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a  Medida Provisória nº 316, de 18 de maio de 2020,
que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado
com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo a seguinte
Lei:

Art. 1º O art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, passa a
vigorar acrescido do §3º, o qual terá a seguinte redação:

 “Art. 4º (...)
(...)
§ 3º Tendo em vista a suspensão das aulas presenciais nas
instituições de ensino localizadas no Estado do Maranhão em
virtude da Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus, e do estado de pandemia de COVID-19, enquanto
perdurar o estado de calamidade pública declarado pelo Decreto
nº 35.672, de 19 de março de 2020, a vigência dos contratos
temporários firmados com fulcro no art. 2º, inciso IV, desta Lei,
poderá ser prorrogada por 90 (noventa) dias além do prazo
fixado pelo § 2º deste artigo.

 Art. 2º 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.
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PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO

“MANUEL BECKMAN”, em 04 de agosto de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 321 DE 15 DE JULHO DE 2020)
LEI Nº 11.311 DE 04 DE AGOSTO DE 2020

Dispõe sobre o parcelamento de créditos tributários
nos termos que especifica, sobre anistia de multa e
juros referentes ao Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, sobre a
reabertura do prazo de pagamento dos parcelamentos
de créditos tributários do ICMS cancelados por
inadimplência, altera a Lei nº 10.279, de 10 de julho
de 2015, e dá outras providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a  Medida Provisória nº 321, de 15 de julho de 2020,
que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado
com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo a seguinte
Lei:

Art. 1o Os créditos tributários relativos ao Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
- ICMS, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 30 de junho de 2019,
inclusive os ajuizados, poderão ser parcelados, com redução de multas e
juros, em até 60 (sessenta) prestações, observado o disposto nesta Lei e
nas demais normas previstas na legislação tributária estadual.

§ 1º Os créditos tributários consolidados para a quantificação do
crédito tributário a ser liquidado, exceto os decorrentes exclusivamente de
penalidade pecuniária, terão redução de 90% (noventa por cento) para as
multas.

§ 2º Nos pagamentos à vista, além da redução da multa no percentual
previsto no § 1º, os créditos tributários também terão redução de 50%
(cinquenta por cento) para os juros.

Art. 2º Os créditos tributários decorrentes exclusivamente de
penalidade pecuniária, por descumprimento de obrigações acessórias, se
pagos à vista, terão redução de:

I - 98% (noventa e oito por cento), para os constituídos até 31 de
dezembro de 2012;

II - 90% (noventa por cento), para os constituídos a partir de 1º de
janeiro de 2013.

Parágrafo único. Os créditos tributários a que se refere o caput
poderão ser   parcelados em até 12 (doze) parcelas com redução de 60%
(sessenta por cento) do seu valor.

Art. 3º O sujeito passivo, para usufruir dos benefícios previstos
nos arts. 1º e 2º desta Lei, deve promover, no prazo de até 30 (trinta) dias
contados de sua publicação, a regularização do seu débito perante a Secretaria
de Estado da Fazenda - SEFAZ, cuja formalização é feita com a liquidação,
total ou parcial, do crédito tributário, à vista ou da 1ª (primeira) parcela.

Parágrafo único. A formalização do sujeito passivo, para a fruição
da redução de que trata esta Lei, implica reconhecimento do respectivo
débito tributário, ficando condicionada à desistência de eventuais ações ou
embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam,
e da desistência de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados
no âmbito administrativo ou judicial.

Art. 4º Fica autorizada, em caráter excepcional e mantidas as
condições pactuadas originalmente, a reabertura do prazo de pagamento
dos parcelamentos de créditos tributários do ICMS que foram cancelados

por inadimplência ocorrida no período de 19 de março de 2020 até 30 de
junho de 2020.

§ 1º A homologação do parcelamento reativado dar-se-á pelo
pagamento da primeira parcela em atraso no prazo de até 10 (dez) dias, a
contar da data da reativação, devendo o contribuinte requerer junto à
SEFAZ até 31 de agosto de 2020.

§ 2º A partir do pagamento especificado no parágrafo anterior, as
demais parcelas vencerão no último dia útil dos meses subsequentes, nos
moldes da legislação vigente.

Art. 5º Excepcionalmente, os débitos do ICMS do exercício
corrente, vencidos no período de 19 de março de 2020 a 30 de junho de
2020, poderão ser parcelados em até 12 (doze) parcelas iguais, mensais e
sucessivas, com os encargos moratórios correspondentes, observadas as
demais condições estabelecidas no Regulamento do ICMS, aprovado pelo
Decreto nº 19.174, de 10 de julho de 2003.

§ 1º O parcelamento de que trata o caput deverá ser requerido pelo
contribuinte junto à SEFAZ até 31 de agosto de 2020 e será homologado
com o pagamento da 1ª parcela no prazo de até 5 (cinco) dias.

§ 2º O vencimento das demais parcelas obedecerá ao disposto no
§ 2o do art. 4o desta Lei.

§ 3º Fica dispensada a aplicação da multa moratória dos débitos a
que se refere o caput se o pagamento for feito à vista.

Art. 6º Os benefícios previstos nesta Lei ficam condicionados ao
pagamento dos débitos exclusivamente em moeda corrente.

Art. 7º Os honorários advocatícios, quando cabíveis, serão
recolhidos em conformidade com o número de parcelas concedidas.

Art. 8º Implica revogação do parcelamento, com a perda de todos
os benefícios previstos nesta Lei:

I - a inobservância de quaisquer de suas exigências;
II - o atraso no pagamento de 3 (três) parcelas mensais,

consecutivas ou não.
Art. 9º O disposto nesta Lei não autoriza a restituição ou

compensação de importâncias já pagas do imposto e seus acréscimos, bem
como não se aplica aos débitos do imposto relativo ao regime de substituição
tributária.

Art. 10. Para a operacionalização dos benefícios a que se refere
esta Lei, aplicam-se, no que couber, as demais disposições vigentes na
legislação tributária do Estado do Maranhão, exceto as disposições
insculpidas no parágrafo único do art. 79 e no § 1º do art. 81 do Regulamento
do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 19.174, de 10 de julho de 2003.

Art. 11. Ficam suspensas, até 30 de setembro de 2020, as inscrições
dos sujeitos passivos realizadas durante o estado de calamidade pública,
motivadas por débitos tributários, no Cadastro Estadual de Inadimplentes
- CEI.

§ 1º O benefício disposto no caput também se aplica, às novas
inscrições dos sujeitos passivos no CEI e em cadastros restritivos de
proteção ao crédito, bem como às relativas às restrições cadastrais e fiscais
destes junto à SEFAZ, enquanto se estender a calamidade pública.

§ 2º O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado, por ato do
Secretário de Estado da Fazenda, baseado na realidade econômica nacional
e nos indicadores relativos à sustentabilidade fiscal.

Art. 12. Fica acrescido ao art. 7º da Lei nº 10.279, de 10 de julho de
2015, o § 7º, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 7º (...)
(...)
§ 7º Os créditos não utilizados na forma do § 2º deste artigo,
até 31 de dezembro de 2020, poderão ser destinados ao
Programa “Maranhão Solidário”, instituído pela Lei nº 10.753,
de 19 de dezembro de 2017, observado o limite de 10% (dez
por cento) do montante disponível.”

Art. 13. Ato da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ poderá
dispor sobre normas complementares necessárias à implementação das
disposições contidas nesta Lei.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



QUINTA-FEIRA, 06 DE AGOSTO DE 2020                                                                                     DIÁRIO DA ASSEMBLEIA16
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 04 de agosto de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA AOS 04
DIAS DO MÊS DE  AGOSTO DO ANO  DE 2020,  ÀS  8 HORAS E 30
MINUTOS,  NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO
FRANKLIN” DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
RAFAEL LEITOA – PRESIDENTE, em exercício
ZÉ INÁCIO
ANTÔNIO PEREIRA
CIRO NETO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 172/2020 – Emitido à PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL Nº009/2019 -  ALTERA o Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Maranhão,
introduzindo artigos que criam o Fundo Complementar Estadual de Apoio
às Políticas de Saúde do Estado.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATOR Deputado  ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 245/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI

ORDINÁRIA Nº 037/2020 - INSTITUI as diretrizes para a Criação do
Programa Estadual de Incentivo a Inclusão Digital e Tecnologia em áreas
Rurais, no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado HÉLIO SOARES
RELATORIA: Deputado  RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do  Relator.
PARECER Nº 247/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI

ORDINÁRIA Nº 497/2019 – DISPÕE sobre a comunicação pelos
condomínios residenciais aos órgãos de segurança pública, sobre a ocorrência
ou de indícios de violência doméstica e familiar contra a mulher, criança,
adolescente ou idoso, em seus interiores.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado  ZÉ INÁCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, pela

PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto do  Relator.
PARECER Nº 252/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI

ORDINÁRIA Nº 617/2019 - DISPÕE sobre a obrigatoriedade dos
estabelecimentos de saúde privados, situados no Estado do Maranhão, a
disponibilizarem tabela de preços ao consumidor e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada DANIELLA  TEMA
RELATORIA: Deputado  RAFAEL  LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 445/2020 – Emitido ao PROJETO DE LEI

ORDINÁRIA Nº 026/2020 -  INSTITUI o Estatuto da Pessoa com Câncer
no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado  ANTÔNIO PEREIRA

DECISÃO: APROVADO por unanimidade, pela anexação, do
referido Projeto de Lei,  ao Projeto de Lei nº 521/2020, nos termos do voto
do Relator.

PARECER Nº 446/2020 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 049/2020 - INSTITUI o Programa de Prevenção e
Controle do Diabetes, através de diagnóstico precoce, nas crianças e
adolescentes matriculados na Rede Pública de Ensino do Estado do
Maranhão.

AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA: Deputado  ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 447/2020 – Emitido ao PROJETO DE LEI

ORDINÁRIA Nº 649/2019 - DISPÕE sobre o direito de Acesso do
Candidato aos motivos de sua reprovação em Exame Psicológico
(Psicotécnico) em Concurso Público, para Cargo ou Emprego Público na
Administração Pública do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado  ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 456/2020 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 322/2020 - DISPÕE sobre o parcelamento excepcional , com anistia de
multa e juros, de débitos fiscais relacionados ao Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores – IPVA, e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado  RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 459/2020 – Emitido ao PROJETO DE LEI

ORDINÁRIA Nº 115/2020 -  DISPÕE sobre o pagamento do adicional de
Insalubridade no percentual de 40% aos profissionais da saúde cujas
Instituições em que trabalham estejam vinculadas ao atendimento de
pacientes infectados pela COVID-19.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado  RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por maioria. Com anexação do Projeto

de Lei nº 127/2020, por ser inconstitucional, visto que viola o princípio da
reserva de iniciativa e, por conseguinte, o princípio constitucional da
separação dos Poderes. Contra o voto do Senhor Deputado Antônio
Pereira.

PARECER Nº 461/2020 – Emitido  ao  PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 105/2020 - ESTABELECE Diretrizes para a
implementação da Política de Cadastro para compra Direta, Programada e
Emergencial de Produtos Agrícolas de Alimentos de Produtores
Maranhenses (CCDAPM).

AUTORIA: Deputada DETINHA
RELATORIA: Deputado  RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 463/2020 – Emitido ao PROJETO DE LEI

ORDINÁRIA Nº 113/2020 -  DISPÕE sobre  a suspensão temporária de
cobrança, pagamento, juros e multas incidentes sobre dívidas pelo período
de 90 dias , em função da pandemia de corona-vírus.

AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA: Deputado  RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 466/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI

ORDINÁRIA Nº 117/2020 - DISPÕE sobre a moratória e parcelamento
do ICMS no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA: Deputado  RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
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PARECER Nº 467/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI

ORDINÁRIA Nº 530/2019 – ESTABELECE as diretrizes estaduais para
as ações informativas e paliativas sobre as doenças inflamatórias intestinais
e assistência aos portadores, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado  ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 468/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI

ORDINÁRIA Nº 624/2019 - DISPÕE sobre a afixação de cartaz
informando o telefone do Centro de Valorização da Vida – 188, e dá outras
providências

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado  ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 469/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI

ORDINÁRIA Nº 380/2019 – OBRIGA os planos de saúde que atuam no
âmbito do Estado do Maranhão a instalarem e manterem postos presenciais
de atendimento.

AUTORIA: Deputado DUARTE  JÚNIOR
RELATORIA: Deputado  RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 470 /2020 – Emitido ao VETO TOTAL aposto ao

PROJETO DE LEI Nº 494/2019 - ALTERA e ACRESCE dispositivos à
Lei nº 8. 528, de 07 de dezembro de 2006,  que DISPÕE sobre a Política
Florestal e de Proteção à Biodiversidade ao Estado do Maranhão, e dá
outras providências, de iniciativa do Deputado RILDO AMARAL.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Total, nos termos do  voto do Relator.
PARECER Nº 471/2020 – Emitido ao VETO TOTAL aposto ao

PROJETO DE LEI Nº 136/2019 -  DISPÕE sobre a regulamentação da
cassação da eficácia da inscrição de contribuintes do  Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
– ICMS, nas hipóteses que especifica, de iniciativa do Deputado
CARLINHOS FLORÊNCIO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Total, nos termos do  voto do Relator.
PARECER Nº 472/2020 – Emitido ao VETO PARCIAL aposto

ao PROJETO DE LEI Nº 399/2019 -  ALTERA a Lei nº 9.936, de 22 de
outubro de 2013, que DISPÕE sobre a organização administrativa do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, e dá outras providências, de
iniciativa do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
MARANHÃO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Parcial, nos termos do  voto do Relator.
PARECER Nº 473 /2020 – Emitido ao VETO PARCIAL aposto

ao PROJETO DE LEI Nº 318/2019 - ALTERA e ACRESCE dispositivos
à Lei nº 10.813, de 20 de março de 2018,  que DISPÕE sobre as diretrizes
estaduais de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimentolocal de
startups, os renumera, e dá outras providências, de iniciativa do Deputado
DOUTOR YGLÉSIO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Parcial, nos termos do  voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 05 de agosto de 2020.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA À PROPOSTA DE
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 21/2019

Autoria: Comissão de Segurança Pública
(art. 52, III e art. 167 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão)

ALTERA AS PROPOSTAS DE REDAÇÃO DOS
ARTS. 113, 113-A E 116-A DA PEC No. 21/2019, E
INCLUI A POLÍCIA PENAL ENTRE OS
ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO
ESTADO DO MARANHÃO.

Art. 1º - Fica acrescido, ao art. 112 da Constituição do Estado do
Maranhão, o inciso IV, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 112 – (...)
IV - Polícia Penal.”

Art. 2º - O art. 113 da Constituição do Estado do Maranhão passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 113 – Ao órgão central do Sistema de Segurança cabe a
organização cabe a organização e coordenação da Polícia
Civil, Polícia Militar, e Corpo de Bombeiros Militar, garantindo
a eficiência destes” (N.R.)

Art. 3º - O texto da Constituição do Estado do Maranhão passa a
vigorar acrescido dos arts. 113-A e 116-A, os quais terão a seguinte redação:

“Art. 113-A – Ao órgão central da Administração Penitenciária
do Estado do Maranhão cabe a organização e coordenação da
Polícia Penal. (N.R.)
(...)
Art. 116-A – À Polícia Penal, vinculada ao órgão gestor do
sistema penitenciário estadual, incumbe a promoção da
segurança dos estabelecimentos penais. (N.R.)
Parágrafo único – Compete ao Poder Executivo a definição,
em lei específica, das demais atribuições da Polícia Penal
necessárias à garantia da eficiência no cumprimento de sua
missão institucional.” (N.R.)

Art. 4º - Esta Emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PROS

JUSTIFICATIVA

A emenda modificativa e aditiva ora apresentada a esta Casa
pretende incluir aperfeiçoar o texto da Proposta de Emenda Constitucional
nº 21 de 2019, de minha autoria.

De acordo com o art. art. 52, III do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, cabe à Comissão propor
a adoção ou a rejeição total ou parcial, sugerir o arquivamento, formular
projeto decorrente, dar substitutivo e apresentar emenda ou subemenda à
Proposição que ora esteja sob seu exame.
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Também de acordo com o art. 167 do Regimento Interno,  “as

emendas poderão ser apresentadas quando as proposições estiverem em
pauta, quando em exame nas Comissões e, quando na Ordem do Dia, com
discussão ainda não encerrada, neste caso, desde que subscrita por um
terço dos Deputados, ou Líder que represente esse número”.

Ante o exposto, cristalizo a relevância da presente emenda para a
categoria dos policiais penais e de toda a sociedade maranhense que progride
à medida que o sistema penitenciário se aperfeiçoa e se mantém em ordem,
peço a aprovação dos Pares que compõem esta Casa Legislativa.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, nos termos do § 3º, do Art. 41, da Constituição do
Estado e tendo em vista o Projeto de Emenda Constitucional nº 003/
2020, aprovado nos seus turnos regimentais, promulga a seguinte
Emenda ao texto constitucional:

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 087/2020

Altera a Constituição do Estado do Maranhão para
dispor sobre o Fundo Estadual da Pessoa com
Deficiência.

Art. 1º O texto da Constituição do Estado do Maranhão passa a
vigorar acrescido do art. 275-A, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 275-A. Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo
Estadual, o Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência, a
ser regulamentado por Lei, com o objetivo de garantir e
valorizar a pluralidade e a singularidade, assegurar direitos
e criar oportunidades para o cidadão com deficiência.”

Art. 2º Ficam revogados o caput e o parágrafo único, do art. 57, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado do Maranhão.

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e  execução da presente Emenda Constitucional 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 05 de agosto 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, nos termos do § 3º, do Art. 41, da Constituição do
Estado e tendo em vista o Projeto de Emenda Constitucional nº 004/
2020, aprovado nos seus turnos regimentais, promulga a seguinte
Emenda ao texto constitucional:

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 088 /2020

Altera a Constituição do Estado do Maranhão para
dispor sobre o Fundo Estadual de Enfrentamento à
Violência Contra a Mulher.

Art. 1º O texto da Constituição do Estado do Maranhão passa a
vigorar acrescido do art. 275-B, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 275-B. Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo
Estadual, o Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência
Contra a Mulher, a ser regulado por Lei, destinado a financiar

as ações da Política Estadual de Enfrentamento à Violência
contra as Mulheres com o objetivo de garantir e valorizar a
pluralidade e a singularidade das pessoas, assegurar direitos
e criar oportunidades para a mulher violentada.” (NR).

Art. 2º Ficam revogados o caput e o parágrafo único, do art. 60, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado do Maranhão.

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e  execução da presente Emenda Constitucional 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  05 de agosto de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

PARECER Nº 005 /2020

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 215/2020, de

autoria do Poder Executivo, que Extingue a Gerência de Inclusão
Socioprodutiva - GISP, Órgão desconcentrado vinculado à estrutura da
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES, dispõe sobre a
condução de veículos oficiais por servidores públicos para o exercício de
suas atribuições funcionais, altera a Lei nº 6.513, de 30 de novembro de
1995, e dá outras providências.

 Em análise preliminar sobre o presente Projeto de Lei, a Douta
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania concluiu pela sua
constitucionalidade, juridicidade e legalidade (Parecer nº 419/2020).

Agora, a propositura está sob análise desta Comissão de
Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho, cabe-
nos na qualidade de Relator designado, apreciá-la nos termos art. 30, inciso
V, do Regimento Interno consolidado.

Nos termos do Projeto de Lei, ora em análise, fica extinta a Gerência
de Inclusão Socioprodutiva - GISP, órgão desconcentrado vinculado à
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social – SEDES e criada, na
estrutura da SEDES, a Secretaria-Adjunta de Inclusão Socioprodutiva, a
qual terá estrutura e competências e definidas em Decreto. Os cargos da
extinta Gerência de Inclusão Socioprodutiva - GISP passam a compor a
estrutura da SEDES, com lotação na Secretaria-Adjunta de Inclusão
Socioprodutiva, não havendo qualquer aumento de despesas.

Observa-se, que a propositura de Lei sob exame, propõe a extinção
da Gerência de Inclusão Socioprodutiva e a consequente criação, no âmbito
da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES, da Secretaria
Adjunta de Inclusão Socioprodutiva. Assim, as ações de promoção dos
direitos econômicos e sociais (a exemplo da capacitação para o mercado de
trabalho e empreendedorismo e do fomento às atividades produtivas)
passam a ser executadas diretamente pela SEDES, como bem esclarece a
Mensagem Governamental.

Da análise da proposição, corroboramos o entendimento de que a
mesma está em conformidade com os princípios norteadores da
Administração Pública, que impõe a execução de serviços públicos com
presteza, perfeição e rendimento funcional, bem como a reorganização da
estrutura administrativa com vistas a obter a qualidade da execução das
atividades a seu cargo, visando a eficiência da Administração, portanto, a
proposição de Lei é meritória.
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VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, considerando para tanto que foram atendidos

os pressupostos de conveniência e oportunidade, e medida  atende aos
anseios da sociedade, em consonância com o interesse público, votamos
pela aprovação integral, no mérito, do Projeto de Lei nº 215/2020

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública, Seguridade

Social e Relações de Trabalho votam pela aprovação do Projeto de Lei nº
215/2020, nos termos do voto do Relator.

É o Parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 04 de agosto de 2020.

Presidente: Deputado Adriano
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado  Fábio Macêdo
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

PARECER Nº 006/2020

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei Complementar nº

001/2020, de autoria do Poder Judiciário, que Transforma a Comarca de
Alto Alegre do Maranhão, criada pelo art. 5º da Lei Complementar nº 87/
2005, em 2ª Vara da Comarca de São Mateus do Maranhão.

Em sua análise preliminar sobre o Projeto de Lei, a Douta Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania concluiu pela sua constitucionalidade,
juridicidade e legalidade (Parecer nº 191/2020).

Agora, a propositura está sob análise desta Comissão de
Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho, cabe-
nos na qualidade de Relator designado, apreciá-la nos termos art. 30, inciso
V, do Regimento Interno consolidado.

A proposição em epígrafe consiste na transformação da atual
Comarca de Alto Alegre do Maranhão na 2ª Vara da Comarca de São
Mateus. Além disso, registrou-se que as competências das 1ª e 2ª Varas da
Comarca de São Mateus obedecerão às regras previstas no art. 14 da Lei
Complementar nº 14 de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e
Organização Judiciárias do Maranhão).

Observa-se, que a medida sob exame, diminuirá os custos para o
Estado relativos a criação de uma nova Comarca, sobretudo no que diz
respeito a construção de Fórum, bem como de todo aparelhamento
mobiliário, informático e servidores, tendo em vista que atualmente, o
efetivo de servidores não suporta a carga de trabalho existente na Comarca
de São Mateus, que vem sofrendo perdas em seu quadro de lotação, como
bem esclarece a Mensagem que encaminha a propositura de lei.

Com efeito, verifica-se que a propositura de lei está em
conformidade com os princípios que regem a administração pública, em
especial, o princípio da eficiência. Além disso, a medida ora proposta, à
luz do artigo 8º da Lei Complementar Federal nº 173 de 27 de maio de
2020, não caracteriza aumento de despesa, possibilitando a melhor
prestação do serviço judiciário à população.

Assim sendo, corroboramos o entendimento de que a mesma está
em conformidade com os princípios norteadores da Administração Pública,
portanto, a proposição de Lei é meritória.

VOTO DO RELATOR:
 Em face do exposto, opino pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar nº 001/2020, de autoria do Poder Judiciário, considerando
para tanto que foram atendidos os pressupostos de conveniência e
oportunidade.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública, Seguridade

Social e Relações de Trabalho votam pela aprovação do Projeto de Lei
Complementar nº  001/2020, nos termos do voto do Relator.

É o Parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em  04  de agosto   de 2020.

Presidente: Deputado Adriano
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado  Fábio Macêdo
Deputado Doutor Yglésio

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS

P A R E C E R Nº   012 /2020

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 140/2020, de

autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Dispõe sobre a Ampliação
da Garantia Contratual de Produtos e Serviços, no âmbito do estado do
Maranhão.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuído
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer,
tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da matéria
(Parecer nº 421/2020). Posteriormente, a Proposição de Lei veio a esta
Comissão Técnica Permanente para análise meritória.

Registra a justificativa do autor que, o projeto de lei propõe que
as garantias contratuais se estendam automaticamente, independente de
convenção entre as partes, após a revogação do Decreto Estadual nº 35.677
de 2020, editado pelo Governo do Estado do Maranhão, ou dos que
vierem a lhe substituir, para evitar que os consumidores sejam lesados e
não gozem de suas prerrogativas.

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “e”, compete à Comissão
de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, opinar sobre matéria, no
que diz respeito a relações de consumo e medidas de defesa do
consumidor, caso em espécie.

Com efeito, a iniciativa tratada na propositura é de grande relevância
considerando que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de
forma mais benéfica ao consumidor e que a garantia contratual é medida
complementar legal (arts. 47 e 50 do Código do Consumidor), como bem
esclarece o autor da propositura de lei.

Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato
discricionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento
adequado à satisfação do interesse público, pelo que opino pela aprovação
do Projeto de Lei sob exame.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei
nº 140/2020.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das

Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 140/200, nos termos
do voto do Relator.

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

em 05 de agosto de 2020.
Presidente: Deputado Doutor Yglésio
Relator: Deputado Zé Inácio

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado  Fábio Macêdo
Deputado  Duarte Junior
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COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS

P A R E C E R Nº  013  /2020

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 367/2019, de

autoria da Senhora Deputada Andreia Rezende, que “Institui a Lei Estadual
de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência)”.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuído
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer,
tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da matéria,
na forma de substitutivo (Parecer nº 188/2020). Posteriormente, a
Proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise
meritória.

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “l”, compete à Comissão
de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, opinar sobre matéria, no
que diz respeito à política de portadores de necessidades especiais, caso
em espécie.

A medida ora proposta, tem por objetivo fazer o Estado do
Maranhão recepcionar em seu aparato legislativo a soma do mais moderno
conjunto normativo de direito internacional e nacional de forma a dar
estrutura normativa estadual apta a suportar a edição de políticas públicas,
programas, ações além de parcerias público-privadas voltadas à temática
da maior e mais efetiva inclusão das pessoas com deficiência no mercado
de trabalho estadual.

Entende-se que a pessoa com deficiência é aquela que tem algum
tipo de limitação de longo prazo que pode gerar obstáculos na sua
participação social nas mesmas condições que as outras pessoas. Esses
obstáculos, porém, são derivados de barreiras (que podem ser físicas,
sensoriais, mentais ou intelectuais) que dificultem a inserção das pessoas
com deficiência na educação, no trabalho, na saúde, na comunicação, entre
outros aspectos da vida.

A iniciativa tratada na propositura é de grande relevância, visto
que visa garantir os direitos próprios justamente para que as igualem
perante a sociedade e as deixem no mesmo nível de convívio, locomoção,
atendimentos em órgãos públicos, garantia de ensino na mesma qualidade
e capacitação e inclusão profissional.

Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato
discricionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento
adequado à satisfação do interesse público, pelo que opino pela aprovação
do Projeto de Lei sob exame.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei
nº 367/2019.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos

e das Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 367/2019,
nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de agosto de 2020.

Presidente: Deputado Doutor Yglesio
Relator: Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado  Fábio Macêdo
Deputado  Duarte Junior
Deputado Zé Inácio
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