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DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Octogésima Sétima Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia vinte e dois de dezembro de dois mil e
vinte e um.
Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Carlinhos
Florêncio
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio Braga.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adriano, Andreia Martins Rezende, Ariston, Arnaldo
Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema,
Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo
Holanda, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto,
Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Valéria Macedo Vinícius
Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim.
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as):
Adelmo Soares, Antônio Pereira, Betel Gomes, Detinha, Edson
Araújo, Hélio Soares, Mical Damasceno.
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 para fazer a leitura do
Texto Bíblico e da Ata da Sessão anterior.
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FÁBIO BRAGA (Lê texto Bíblico e Ata) – Ata lida,
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Ata lida e considerada aprovada.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do
Expediente.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO – (Lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.
INDICAÇÃO Nº 6026/2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Sucupira
do Riachão, Walter Azevedo, solicitando que aprecie a possibilidade
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A
AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
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ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6027/2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Sucupira do
Norte, MARCONY DA SILVA DOS SANTOS, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE
OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE
DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
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será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
tituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6028/2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Sítio Novo,
Antonio Coelho Rodrigues, solicitando que aprecie a possibilidade
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA
A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6029/2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Serrano
do Maranhão, Valdine De Castro Cunha, solicitando que aprecie a
possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE
O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
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vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
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TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6030/2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Senador La
Rocque, Bartolomeu Gomes Alves, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS
DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
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Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6031/2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Senador Alexandre Costa, Orlando Mauro Sousa Arouche, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE
OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE
DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6032/2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Satubinha,
Santos Franklin, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO
PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM
ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO

DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6033/2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Vicente Ferrer, Adriano Freitas, solicitando que aprecie a possibilidade
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A
AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
TRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6034/2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Raimundo do Doca Bezerra, Seliton Miranda, solicitando que aprecie a
possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE
O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
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ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6035/2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São
Roberto, Danielly Trabulsi, solicitando que aprecie a possibilidade
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA
A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
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Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6036/2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Raimundo
das Mangabeiras, Accioly Cardoso, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS
DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
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INDICAÇÃO Nº 6037/2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Pedro dos
Crentes, Dr Lahesio Bonfim, solicitando que aprecie a possibilidade
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A
AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6038/2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Pedro da
Água Branca, Marília Gonçalves, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS
DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

QUINTA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2021
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6039/2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Mateus
do Maranhão, Ivo Rezende, solicitando que aprecie a possibilidade
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A
AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
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SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6040/2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Luís Gonzaga do Maranhão, Francisco Pedreira Martins Junior, solicitando
que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE
TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA
QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

INDICAÇÃO Nº 6041/2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Luís,
Eduardo Braide, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO
PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM
ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
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INDICAÇÃO Nº 6042/2021

INDICAÇÃO Nº 6043/2021

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,
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Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São José
de Ribamar, Julio Cesar De Sousa Matos, solicitando que aprecie a
possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE
O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São José dos
Basílios, Creginaldo Rodrigues De Assis, solicitando que aprecie a
possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE
O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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ANTEPROJETO

ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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QUINTA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2021

INDICAÇÃO Nº 6044/2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São João dos
Patos, Alexandre Magno Pereira Gomes, solicitando que aprecie a
possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE
O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São João do
Soter, Joserlene Silva Bezerra De Araújo, solicitando que aprecie a
possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE
O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6045/2021
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6046/2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São João do
Paraíso, Roberto Regis De Albuquerque, solicitando que aprecie a
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possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE
O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA
QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6047/2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São João do
Carú, ANTONIO BRUNO CARDOSO DOS SANTOS, solicitando
que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE
TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO

13

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6048/2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São João Batista, Emerson Livio Soares Pinto, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS
DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
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é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6049/2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Francisco
do Maranhão, Adelbarto Rodrigues Santos, solicitando que aprecie a
possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE
O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6050/2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Francisco do Brejão, Ronei Alencar, solicitando que aprecie a possibilidade
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A
AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
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ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6051/2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Félix de Balsas, Marcio Pontes, solicitando que aprecie a possibilidade
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A
AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
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Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6052/2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Domingos
do Maranhão, Kleber Alves De Andrade, solicitando que aprecie a
possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE
O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
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da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
ANTEPROJETO

ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6053/2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Domingos
do Azeitão, Lourival Leandro Dos Santos Junior, solicitando que
aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA
QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6054/2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Bernardo, João Igor, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO
PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM
ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

QUINTA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2021

17

ANTEPROJETO

ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6055/2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São
Bento, Carlos Dino Penha, solicitando que aprecie a possibilidade
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA
A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
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INDICAÇÃO Nº 6056/2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Benedito
do Rio Preto, Wallas Gonçalves Rocha, , solicitando que aprecie a
possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE
O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
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ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6057/2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santo Antônio dos Lopes, Emanuel Lima De Oliveira, solicitando que aprecie a
possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE
O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-

XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6058/2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santo Amaro
do Maranhão, Leandro Moura, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS
DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
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LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6059/2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santana
do Maranhão, Marcio Santiago, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS
DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
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TRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6060/2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa
Rita, Hilton Gonçalo De Sousa, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS
DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
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ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6061/2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa
Quitéria do Maranhão, Samia Coelho Moreira Carvalho, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE
TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA
QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
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INDICAÇÃO Nº 6062 /2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa Luzia,
Francilene Paixao De Queiroz, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS
DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6063 /2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa
Luzia do Paruá, Vilson Ferraz, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS
DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. WELLINGTON DO CURSO - 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 6064 /2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa Inês, Felipe dos Pneus, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO
PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM
ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
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PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6065 /2021

INDICAÇÃO Nº 6066 /2021

Senhor Presidente,

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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa Helena,
Zezildo Almeida, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO
PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM
ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa Filomena do Maranhão, Salomão Barbosa De Sousa, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE
OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE
DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
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ANTEPROJETO

ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 6067 /2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Sambaíba,
Fatima Dantas, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO
PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM
ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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INDICAÇÃO Nº 6068 /2021
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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Rosário,
Calvet Filho, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO
PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM
ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).
O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de dezembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 6069 /2021

INDICAÇÃO Nº 6070 /2021

Senhor Presidente,

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 Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Ribamar Fiquene, Cociflan Silva do Amarante, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS
DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Riachão, Ruggero Felipe Menezes Dos Santos, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS
DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando
crianças que não requeiram cuidados especiais.
A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visualização de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.
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ANTEPROJETO

ANTEPROJETO
TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
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Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e creches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibilidade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.
Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e
disponíveis.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
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PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 6071 /2021

INDICAÇÃO Nº 6073 /2021

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja encaminhada à Sua Excelência o Governador do Estado do
Maranhão, Dr. Flávio Dino de Castro e Costa, solicitando-lhe que determine providências, objetivando a pavimentação asfáltica de várias ruas
no Município de Balsas – MA, quais sejam:
- Rua da Fazenda – 439 m, Bairro Flora Rica;
- Rua 14 de Dezembro – 412m, Bairro Flora Rica;
- Rua Travessa Três (03) de Maio – 648, Bairro Flora Rica (sentido Associação Cabo e Salgados);
- Rua 15 de Dezembro – 857 m, Bairro Flora Rica;
- Rua D – 226m, Bairro Flora Rica;
Desta forma, pretende-se a pavimentação asfáltica das referidas
ruas, totalizando 2.582 m (dois mil quinhentos e oitenta e dois metros)
de asfalto.
O pleito é suma importância para aquela municipalidade, agregando condições de trafegabilidade e garantindo o direito de ir e vir aos
munícipes da cidade de Balsas.
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Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja encaminhada à Sua Excelência o Governador do Estado do
Maranhão, Dr. Flávio Dino de Castro e Costa, solicitando-lhe que determine providências, objetivando a construção de Portais nas entradas da
cidade de Balsas, um na BR 230, saída sentido cidade de São Raimundo
das Mangabeiras e outro na saída sentido município de Riachão.
Tal construção é de baixo custo, podendo ser metálica ou de alvenaria, e trará inúmeros benefícios, pois além de identificar a cidade
de Balsas para os motoristas que trafegam na região, embelezará as
entradas/saídas do município, sendo um ponto turístico e atraente para
os visitantes.
O pleito é de suma importância para aquela municipalidade para
oferecer aos turistas e munícipes uma boa impressão de organização do
município de Balsas, favorecendo o turismo da região.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BECKMAN”, em 07 de dezembro de 2021. - ANDREIA
MARTINS REZENDE - Deputada Estadual
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MARTINS REZENDE - Deputada Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO – Expediente lido, Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Expediente lido, vai à publicação.

INDICAÇÃO Nº 6072 /2021
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja encaminhada à Sua Excelência o Governador do Estado do
Maranhão, Dr. Flávio Dino de Castro e Costa, solicitando-lhe que determine providências, objetivando a pavimentação asfáltica de várias ruas
no Município de Balsas – MA, quais sejam:
- Rua Cinco (05) e Rua Seis (06) - Bairros Potosí;
- Rua Floriano Peixoto – Bairros São Luís;
- Ruas Quinze (15), Dezesseis (16) e Dezessete (17) – Bairro
São Felix;
- Travessa Raimundo Félix – Bairro de Fátima;
- Rua Airton Senna - Bairro Açucena Velha;
- Rua Nove (09) – Bairro Nova Açucena;
- Rua Nova – Bairro Nova Trisidela;
O pleito é suma importância para aquela municipalidade, vez que
as referidas vias públicas se encontram em péssimas condições, em razão das fortes chuvas e movimento intenso de veículos, necessitando
de novo asfalto para garantir condições de trafegabilidade e assegurar o
direito de ir e vir aos munícipes da cidade de Balsas.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BECKMAN”, em 07 de dezembro de 2021. - ANDREIA
MARTINS REZENDE - Deputada 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 Deputado Fábio Braga, por cinco minutos, sem
apartes.
O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados,
todos que nos assistem e nos ouvem pela Rádio e TV Assembleia,
ouvintes. O que me traz hoje aqui, primeiro, para felicitar a população
do Estado do Maranhão, pelos dois próximos finais de semana, o Natal,
onde como a maioria das famílias vai fazer o seu congraçamento,
confraternização. E aqui já peço que seja feito da melhor maneira
possível, observando a legislação e as normas sanitárias. Também
no outro final de semana teremos a passagem, a troca do ano para o
próximo ano onde tem uma série de eventos e boa parte desses eventos
são feitos com muitas pessoas, aglomeração. De novo, eu peço que a
gente observe as normas sanitárias, observe a Legislação Sanitária para
que a gente possa ter um início de ano mais confortável, bem melhor,
mais seguro que foram os dois últimos anos que nos antecederam com
essa questão da pandemia. Então, eu faço aqui a saudação, faço a minha
homenagem às famílias maranhenses, faço a minha consternação por
conta das perdas que tivemos, das vidas dos maranhenses que tivemos,
falo também de um Maranhão que está voltando sua economia. Está
voltando a movimentar, boa parte da nossa economia, uma economia
baseada na zona rural, na produção agrícola, hoje no agronegócio, na
relação comercial, nos vários e vários investimentos que são feitos
no Estado do Maranhão e fazem com que a produção, melhore, gere
e crie renda. Temos também aqui nos últimos anos, eu ainda tenho
falado muito da questão das estradas, tenho falado muito da questão
dos serviços públicos, dos atendimentos, das cidades, onde as pessoas
moram, do empreendedorismo, de tudo aquilo que faz parte da vida
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do povo maranhense. E falo isso com a certeza de que, a cada ano,
nós vamos ter uma economia melhor, uma economia voltada para o ser
humano que possa ter emprego e renda e dignidade para viver e para
morar no Estado do Maranhão. Digo isso porque o Estado tem uma
potencialidade turística imensa, tem uma produção agrícola imensa,
temos um dos maiores portos do mundo. E esse porto é fundamental para
nosso crescimento. Eu tenho conversado muitas vezes com os dirigentes,
com o Ted Lago, que já esteve aqui nesta Casa, várias vezes, com quem
me encontrei e que devo também uma visita ao Porto do Itaqui, que
acho que é a joia da coroa maranhense, do nosso estado maranhense.
É onde podemos fazer melhorar muito a capacidade operacional de
cargas e descargas daquele porto, fazendo com que as nossas riquezas
possam sair para vários e vários países e outros estados do Maranhão
com o custo mais barato, haja vista que o transporte marítimo é hoje a
viabilidade maior desses produtos chegarem aos grandes centros, aos
grandes portos. E boa parte desses produtos se movimentando por meio
do Porto, nós teremos algo em torno de 30, 40% da arrecadação do
ICMS do Estado do Maranhão passando pelo Porto do Itaqui. Portanto
boa parte desses meus discursos nos últimos anos foram voltados para
isso: primeiro, a preservação da vida, a garantia da vida, a questão que
nós passamos da pandemia, as garantia que poderíamos dar, as normas
sanitárias; outra a questão das estradas no Estado do Maranhão, cada
uma dela, cada reivindicação, cada informação, cada momento foram
prestados. A questão hoje que nós vamos debater no último projeto
desse ano, dessa legislatura, nós vamos tratar também a questão
ambiental, da questão das licenças ambientais, importantíssimas para
que os pequenos, médios e grandes produtores do estado do Maranhão
consigam investimentos. Nós temos investimentos no banco que vai
melhorar as safras dos próximos anos do pequeno, do grande e médio
produtor. Esses entraves, esses serviços burocráticos que, muitas das
vezes, com a pandemia foram afetados, foram dificultados, que façam
que possam impossibilitar que essas pessoas possam ir aos bancos e
fazer os seus empréstimos para as safras futuras. Senhor Presidente,
só mais um minuto para complementar. Possam ser desburocratizados.
Estamos aqui votando uma maneira mais consciente, mais rápida,
mais segura para dar garantias a esses pequenos e grandes produtores
do estado do Maranhão, para que possam ter a garantia de poder se
habilitar junto aos órgãos, aos bancos e as instituições financeiras
para que possam ter, sim, a garantia dos seus empréstimos , a garantia
da compra dos seus implementos agrícolas, tudo relacionado à safra
do estado do Maranhão. E é importantíssimo, senhores, que nós
tenhamos essa retomada do agronegócio, nós tenhamos essa retomada
do empreendedorismo, essa retomada dos investimentos no estado do
Maranhão, principalmente esses investimentos que são pautados nos
financiamentos, nos investimentos no estado do Maranhão. Sabemos
que no nosso estado nem tudo pode colaborar através do órgão
governamental, mas pode, também, através da iniciativa privada,
fazendo com que haja uma criação de emprego e renda na iniciativa
privada do empreendedorismo. E nossas cidades precisam disso, nossas
regiões precisam desses investimentos na psicultura, na caprinocultura,
na avicultura, na produção de grãos, porque, cada vez mais no estado do
Maranhão, precisamos de investimentos numa série de setores que, hoje,
estão ainda, de certo modo, parados e que possam ser movimentados
cada vez mais, possam ser difundidos cada vez mais . Por isso, Senhor
Presidente, estou aqui para dizer que o Estado do Maranhão, o povo do
Maranhão precisa muito nessa retomada para que se possa garantir cada
vez mais a vida dos maranhenses.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) - Bom dia a todos, bom dia a todas! Eu subo à tribuna com
algumas situações para tratar. A primeira em relação à questão das
custas judiciais e custas de emolumentos, valores dos emolumentos, as
custas de cartório. A gente já vem defendendo nessa tribuna há muito
tempo, a população que paga principalmente no serviço de cartório,
taxas exorbitantes. Em relação às custas judiciais, é necessário que a
gente amplie, principalmente o acesso à Justiça gratuita. Eu tive uma
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conversa rápida ontem com o Presidente do Tribunal, Desembargador
Lourival, uma conversa muito razoável, urbana, republicana, expliquei
para ele que discordava do aumento, principalmente das custas de
cartório. E digo isso aí com base em números e Legislação. O Art. 38
da Lei 9.109 de 2009, o que ele diz? Que o Tribunal poderá faculdade
verbo de facultar, discricionário aumentar anualmente as custas,
utilizando como base o índice do INPC. Não é taxativo, portanto, nem
que deverá e nem é taxativo que deve ser aplicado todo percentual do
INPC. Para que os senhores e as senhoras tenham noção, no ano de
2020, os cartórios arrecadaram R$276. 742.939,80. Com esse aumento
de 11%, nós vamos ter mais R$30.441.723,38 no bolso dos milionários
dos cartórios, principalmente dos grandes. A gente tem que ser justo
aqui, tem 185 cartórios, no Maranhão, que faturam até 50 mil reais
por mês, portanto são cartórios que têm dificuldade, mas têm cinco
cartórios, e outros também, mas têm cinco em específico que faturam
mais de R$500.000,00 por mês. Vai no cartório e sinta o trabalho que
o cartório faz. Eles já fizeram nota de repúdio contra mim, já foram
fazer reclamação aqui para o Presidente, já foram na Presidência do TJ,
eu não me importo com esse tipo de coisa. Quando a gente tem mais
de 300 milhões sendo retirados de dentro das casas das pessoas, são
mais de 300 milhões anualmente retirados dentro da vida das pessoas
para transferir para guarda de documentos, autenticação, escrituras,
situações como essa, uma escritura vai chegar a R$17.000,00, é um
absurdo! Nós estamos falando de roubo institucionalizado quando
chega praticar um valor quanto esse. E não, não é verdade que o
Maranhão tem uma das taxas cartoriais mais baratas do Brasil, sabe por
quê? Porque aqui quando a gente faz a relação entre poder aquisitivo
da população e custas, ao contrário, nós temos uma das mais caras do
país. Então, nós pedimos, eu oficiei o Presidente do Tribunal de Justiça,
está aqui ofício, vai sair agora pela manhã para que não se aplique
correção, esse ano ou subsidiariamente, se tiver de aplicar alguma
coisa fique em torno de 5%. O salário dos motoristas de ônibus, dos
rodoviários aumentou 5%, o salário dos servidores públicos, inclusive
do Judiciário, que nós vamos votar o aumento hoje, só aumentou 9%.
Na Prefeitura de São Luís, a proposta de 7,83% de aumento. E não dá
para defender, de forma alguma. Não é razoável. Eu peço ao Presidente
Lourival que analise esse pleito com toda a seriedade que ele merece.
Não tem como a gente falar em 11% de aumento de taxa de cartório. E
para não dizer que eu estou falando de outro Poder sem falar da situação
do Executivo, do qual eu sou base. Conversei agora com o Secretário
Marcellus e pedi a ele que fosse reduzido meio ponto percentual das
alíquotas de IPVA no Maranhão, para que a gente conseguisse fazer
uma redução desse peso que o aumento da tabela Fipe gerou. A tabela
Fipe, que é a base de cálculo, aumentou 23%, mas se a gente cair meio
por cento na alíquota, a alíquota de 3 vira 2,5, a de 2,5 vira 2, vai ter
um pouquinho ainda mais de arrecadação. Vai subir 2% a arrecadação
com o IPVA, 2,5% , e a gente vai conseguir tirar um pouco do peso.
Em caráter subsidiário, pedi a ele, também, que em vez de três vezes o
parcelamento, fosse aplicado o parcelamento em cinco vezes sem juros
para as pessoas que querem quitar as suas obrigações financeiras com o
Estado, para não subirem aqui na tribuna e dizerem que a gente só está
falando do Judiciário. Nós estamos falando de defesa da população, de
momento econômico importante em que precisa haver articulação de
todos os poderes para que a gente possa, de fato, resolver as situações e
cuidar das pessoas. Em relação à Prefeitura de São Luís, eu não poderia
deixar de destacar... Presidente, eu peço aqui mais dois minutos de
tolerância. A questão do cartão-alimentação escolar. Oitenta e seis mil
cartões foram distribuídos com um crédito de R$400,00. As famílias
denunciam que estão tendo dificuldade. Eu já recebi várias denúncias
disso. Alegam que a quantidade de estabelecimentos que aceitam o
cartão é insuficiente, que falta produto, que estão pagando cerca de 10%
a mais por utilizarem o cartão da tal Max Card, que eu nunca conheci na
minha vida. Então esse cartão, inclusive, está dando problemas o tempo
todo. Em relação a isso, ainda, os supermercados alguns alegam que não
estão recebendo os repasses por parte da empresa, então por isso estão
praticando taxas maiores, cobrando ágil. E, diga-se de passagem, alô,
Procon, vamos lá. Vamos fiscalizar isso aqui. Prática abusiva. Então a
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Prefeitura emitiu uma nota alegando que não possuiu responsabilidade
pelos preços praticados pelos estabelecimentos, não há registros
de descredenciamentos dos estabelecimentos e que já determinou,
também, a ampliação de estabelecimentos credenciados. Então ouvindo
os dois lados, mas a gente quer uma solução desse impasse. Foi um
recurso que sobrou do recurso da educação, porque não teve aula esse
ano, mais uma vez, não teve despesa, não teve merenda na escola, então
sobrou dinheiro. Isso aqui não tem nada de mais nisso aqui. Tem que
distribuir o recurso, sim, para ter alimentação na casa das pessoas.
Tem que ser diferente da época, inclusive do Edivaldo, que colocava
1kl de sal todo mês na cesta básica dos estudantes que receberam, na
pandemia, sabe-se lá para que esse quilo de sal todo mês. Então precisa
levar a sério a questão da alimentação dos estudantes das famílias.
Para finalizar, quero desejar um feliz natal a todos. Pelo terceiro ano
consecutivo o nosso mandato até os dados de hoje pela manhã foi o que
mais apresentou matérias prepositivas, proposições legislativas, 2.729
matérias em 2021, 2.618 indicações, oito moções, 58 projetos de lei, oito
projetos de Resolução, 34 Requerimentos e três PECs. Conseguimos
esse ano ainda 20 projetos nossos que se transformaram em leis. Três
anos consecutivos sem uma falta em votações na Assembleia, 100% de
presença, e 98% de frequência nas sessões da CCJ, em 2019, que fui
membro, e agora também, em 2021, que, infelizmente, por conta de
compromisso do mandato, tive duas faltas. Então, eu quero agradecer a
todos, que construíram isso junto conosco, a Consultoria Legislativa, a
Direção da Casa, agradecer ao Presidente Othelino, a Bráulio, Maneton,
todos os servidores da Assembleia e aproveito para desejar um feliz
Natal, a todas as famílias de servidores da Casa, dos gabinetes dos
outros colegas, e, claro, a todos que nos assistem agora, nosso muito
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, internautas, telespectadores que nos
acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial, bom dia,
que Deus seja louvado, que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre
o Estado do Maranhão. Temos denunciado na Assembleia Legislativa,
os desmandos no Detran, as fraudes no Detran, o desgoverno Flávio
Dino, no Detran. Na última semana denunciamos aqui que o governador
Flávio Dino está utilizando 2 milhões de reais, para comprar capacetes,
e utilizar os capacetes, de forma eleitoreira, no interior do Estado, só
que agora o governo está aditivando a compra de capacetes em mais
seiscentos e cinquenta e três mil reais, mais seiscentos e cinquenta mil
reais para comprar capacete. Então os capacetes vieram superfaturados,
dois milhões de capacetes, os capacetes estavam saindo na faixa de
cento e vinte, cento e trinta reais e o capacete em média custa setenta
reais, está pagando cento e trinta reais num capacete, aditivando em
mais seiscentos e cinquenta mil reais. Só que o detalhe não é esse, olhe
o absurdo! O governo podia estar economizando setecentos e cinquenta
mil reais na compra de capacetes porque se a compra de capacetes
está superfaturada, nós fizemos a redução e o governo poderia ter
economizado setecentos e cinquenta mil reais, ou o pior, o Governo
do Estado pode estar sendo fraudado, golpeado, roubado, corrupção
de aproximadamente setecentos e cinquenta mil reais. E agora com
aditivo de mais seiscentos e cinquenta mil, o Governo do Estado pode
estar sendo surrupiado, golpeado, fraudado em um milhão trezentos e
cinquenta mil reais, no Detran, e esse dinheiro vai pra onde? Quem
está se beneficiando, quem está ganhando o dinheiro? Vocês acham que
é pouco, olha o mais grave, uma impugnação na licitação na compra
dos capacetes. Uma empresa foi impugnada por não ter o atestado,
mas, senhoras e senhores, os senhores nem sabem, olha o mais grave,
olha o mais grave, a empresa que ganhou o atestado, ganhou o atestado
de onde? Da FC Motos, deu pra entender a ligação? A palhaçada, a
patacoada, a corrupção, o cheiro de máfia, empresas foram retiradas do
processo porque não podiam atestar, mas a empresa que ganhou tem um
atestado dado pela FC Motos, e o pior de tudo não é isso, a empresa é de
um ex-servidor do Detran. E olhem o que o servidor do Detran diz! Ele
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diz que mora na rua Boa Esperança, Quadra 05, Casa 01, Angelim. O
mesmo lugar da empresa, a empresa não tem sede. A empresa diz que é
na rua 01, ou melhor, na Rua Boa Esperança, na Casa nº 01, só que nós
fomos lá, fica ali próximo ao Mateus, não tem nada, não conseguimos
achar. Depois, ele diz que é no Zeus, no Residencial Zeus, a empresa
funciona num condomínio residencial, só que o bairro é Angelim. Que
loucura! A empresa que ganhou recebeu um atestado do diretor do
Detran, da empresa do diretor do Detran, a empresa não tem endereço.
Eu já fui lá hoje pela manhã e, quando sair daqui, da Assembleia, vou
fazer essa vasculha novamente, vou lá nesse endereço, mas está dando
onde? No Condomínio Zeus, um condomínio residencial que não pode
ter empresa. Máfia, corrupção, fraude! Mas o pior de tudo não é isso. A
“capacitada” final quem está dando é Flávio Dino, aumentando o IPVA
em quase 24%. É isso mesmo. Ele está dizendo que está dando desconto
de 20% para quem pagar antecipado, mas está aumentando imposto em
quase 24%. Senhoras e senhores, vejam só o absurdo. Para conceder
reajuste para os servidores, ele não usa base de cálculo dos últimos
sete anos da inflação. Ele teria que conceder reajuste de 58%, só está
concedendo em média de 7,5% a 9%. Ele não leva em consideração a
inflação, mas para cobrar impostos, sim. Senhoras e senhores, prestem
bem a atenção. Para aumentar a carga tributária, primeiro ele tinha que
aumentar a alíquota e seria por projeto de lei ou medida provisória, isso
ele não fez. Segundo, para aumentar a carga tributária, seria por base
de cálculo, também seria por projeto de lei ou medida provisória, e o
que ele fez? Ele, sorrateiramente, na calada da noite, ele atualiza os
valores dos veículos por meio de portaria, aí ele utiliza uma portaria
para atualizar pela Tabela Fipe, ou seja, para onerar, para prejudicar,
para atrapalhar a população e o trabalhador maranhense, ele utiliza a
Tabela Fipe, para poder cobrar imposto em cima do valor do veículo.
Mas, para reajustar o salário dos servidores, ele não usa a inflação
dos últimos sete anos. São 58%, ele só está de 7,5% a 9%. Mas, para
prejudicar o trabalhador, para arrebentar com o trabalhador, Flávio
Dino, na calada da noite, utiliza a Tabela Fipe para reajustar o preço dos
veículos, para cobrar um imposto altíssimo. Além da máfia no Detran,
utilizando o dinheiro da arrecadação de carros e motos apreendidos,
carros e motos leiloados, o Governador Flávio Dino pega esse dinheiro
e compra capacetes superfaturados, estamos tendo prejuízo de R$1,750
milhão na compra desses capacetes, que ele quer distribuir, de forma
eleitoreira, mas, na verdade, ele está aumentando em 23%, quase 24%,
o IPVA do estado do Maranhão. Olha só o que o Governador Flávio
Dino está fazendo! Estamos protocolando projeto de lei para que o
Governo do Estado possa fixar apenas os valores e os preços médios
de mercado forem inferiores aos observados no período anterior. Então
estamos apresentando projeto de lei que reformula o Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, e dá outras providências.
Nós descobrimos, a imprensa já começou a divulgar, hoje vários sites,
vários blogs, como Gilberto Leda, Jorge Aragão, Leandro Miranda, do
Marrapá, acredito hoje, já conversando também com nosso querido
amigo Yuri Almeida, então vários outros já estão se debruçando sobre
esse tema. Não aumentou imposto, a população precisa compreender.
Não aumentou imposto, mas está aumentando a carga tributária, que
aumenta com o aumento da alíquota, aumenta com a base de cálculo,
e nada disso ele fez. Mas, sorrateiramente, ele pega o quê? A Tabela
FIPE, coloca 24% em cima da Tabela FIPE e reajusta a inflação, e cadê
a inflação que ele não reajustou o salário dos servidores públicos? São
dois pesos e duas medidas. Para conceder o reajuste dos servidores,
ele não considera a inflação. Para massacrar, oprimir, pisar no pescoço
do trabalhador maranhense, ele utiliza tabela. Atenção! Atenção, você,
motorista, atenção, você proprietário de veículo, o golpe de 2022 está aí
e não tem como dizer que vai cair quem quer. Você já caiu. O candidato
a senador da República, Flávio Dino, está lhe arrebentando, está lhe
massacrando. O candidato a senador da República, Flávio Dino, vai
massacrar o dono de veículos no pagamento em mais de 24% no IPVA
de 2022. Proprietários de veículos que vão ter um aumento de 24% não
vão pagar o IPVA? Vão ter que pagar, mas não vão votar no Governador
Flávio Dino e nos seus aliados. Prestem bem atenção, servidor público,
policial militar, professor, aposentado...
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Peço que libere o microfone.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Eu
já havia dito que servidor público, militar e aposentado já não votam
em Flávio Dino e em seus aliados, seus indicados, e agora aumentou.
Flávio Dino aprendia veículos, carros e motos, mais de 50 mil e colocou
para leilão mais de 15 mil carros e motos, massacrando o pobre do
trabalhador maranhense. E com o suor, com sangue do trabalhador, ele
agora está comprando capacete com esse mesmo dinheiro das motos
apreendidas. Atenção, você que está colocando o capacete na cabeça,
capacete ruim, diga-se de passagem, e superfaturado, era para comprar
dois capacetes, era para ele dar dois, porque os capacetes são ruins,
mas ele está comprando esses capacetes com o dinheiro da moto do
seu amigo que ele tomou. Se você conhece alguém que teve a moto
apreendida, a moto leiloada, você está colocando o capacete que a
sua consciência possa pesar. Esse capacete na cabeça é da moto do
seu amigo que foi tomado apreendida e depois foi leiloada. Agora, o
Governador Flávio Dino também vai onerar o teu IPVA. Proprietários
de veículos e motos do Maranhão já sabem em quem não votar. Podem
não ter candidato a senador ainda, mas já sabem em quem não votar.
Não vai votar em Flávio Dino para senador, por quê? O candidato a
senador Flávio Dino está aumentando em 24% as suas obrigações, o seu
imposto. Flávio Dino, respeite a população do Maranhão, respeite os
motoristas e proprietários de veículos do estado do Maranhão.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Socorro Waquim está inscrita, mas nós já encerramos o
horário do Pequeno Expediente. Deputada Socorro, V. Excelência, que
participa remotamente, em seguida à Ordem do Dia, a senhora terá a
oportunidade de se manifestar no Tempo dos Partidos ou Blocos.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Nós vamos iniciar a Ordem do Dia promulgando uma lei que já transcorreu
o prazo de sanção ou veto pelo Excelentíssimo Senhor Governador. E
vamos aproveitar a última sessão para fazer a promulgação. Peço que
fiquemos todos em posição de respeito para que façamos a promulgação.
Registro a presença da senhora Poliana Gatinho, mãe, voluntária da
AMA - Associação Maranhense dos Autistas, acompanhada do seu
filho, o menor João Lucas Lobato Gatinho. Sejam bem-vindos. Registro
que essa lei é de autoria do Deputado Neto Evangelista que, inclusive,
está aqui presente para participar do momento da promulgação. Lei
Ordinária 11.633, de 22 de dezembro de 2021 (lê). Deputado Neto
Evangelista, parabéns pela iniciativa. Projeto muito importante.
Tivemos a alegria de poder promulgar, hoje, aqui, presencialmente, na
última sessão do ano. Convido o deputado e a Poliana para que venham
aqui à Mesa, acompanhados do João Lucas, para que façamos uma
foto juntos. Senhores deputados, temos mais uma lei a ser promulgada,
vamos fazer logo. Em seguida, vamos continuar com a Ordem do dia.
Lei Ordinária nº 11.634, de 22 de dezembro de 2021, acrescenta ao
artigo 1º, alínea “a”, Lei 9.909, de 30 de agosto de 2013, possibilitando
a rescisão do contrato do plano de saúde, sem ônus ao consumidor,
em caso de descumprimento da lei ou falha na prestação de serviços.
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no uso
de suas atribuições, de acordo com o parágrafo 2º, combinado com o
parágrafo 6º, do artigo 47, da Constituição do Maranhão, promulga a
seguinte lei: “Fica acrescentado o artigo 1º, alínea “a”, da Lei nº 9.909,
de 30 de agosto de 2013, com a seguinte redação - Artigo 1º, A: Na
hipótese de descumprimento de obrigação legal ou falha na prestação
de serviço, o consumidor poderá rescindir o contrato sem pagamento
de multa de qualquer natureza. Manda, portanto, a todas as autoridades
a quem o conhecimento e a 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 façam imprimir, publicar e correr, Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em 22 de dezembro de
2021. Leis promulgadas. Vamos seguir com a Ordem do Dia. Projeto de
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Lei Complementar nº 13/2021, de autoria do Poder Judiciário (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Lei Complementar nº
14/2021, de autoria do Poder Judiciário (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
sanção. Vai a Segundo Turno, o item II. Projeto de Lei nº 580, de autoria
do Poder Executivo (lê).
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, Questão de Ordem, Deputado Vinícius Louro.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Deputado Vinícius Louro.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, eu posso fazer...
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
V.Exa. quer encaminhar? Pode encaminhar. V.Exa. tem cinco minutos,
sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários desse Poder. Senhor Presidente, eu pedi para encaminhar
esse Projeto de Lei, haja vista, contudo, é um Projeto muito importante.
Nós também, por meio do nosso gabinete, fizemos um Projeto de Lei
dentro da mesma materialidade se tratando aí da licença ambiental
para fins de financiamentos rurais no âmbito do Estado do Maranhão
e em discussão com o deputado Carlinhos Florêncio, também, que é
um dos que assinaram junto conosco esse Projeto de Lei da Mensagem
Governamental, entramos no consenso para que eu retirasse o nosso
Projeto de Lei e anexasse o nosso Projeto de Lei junto a essa Mensagem
Governamental. E é muito importante, hoje o Estado do Maranhão tem
duzentas mil propriedades de terras. E a gente vê a grande dificuldade
que tem dentro da Secretaria de Estado de Meio Ambiente até nas
fiscalizações dos rios, das nascentes, dos leitos e questão dos postos
de combustível, e agora era mais uma problemática tratando-se da
questão da licença ambiental para a aquisição de financiamento rural
no estado do Maranhão. E eu quero aqui dizer que estamos dando
total apoio, conversar com os deputados que estão aqui presentes para
que a gente possa realmente aprovar esse
Projeto de Lei, o
deputado Carlinhos Florêncio também tem feito um trabalho bastante
de conscientização dentro do Parlamento, junto conosco, tivemos aí em
várias reuniões com os produtores rurais, os bancos hoje têm mais de
dois bilhões de recursos, travados aí por causa dessa licença ambiental
que não consegue dar ao produtor rural por causa da licença ambiental
o financiamento devido que já aprovado mediante toda uma avaliação e
análise de crédito nos bancos. Então, é de suma importância, senhores
deputados, que a gente aprove esse projeto, que é uma forma também de
dar subsídio aos produtores rurais, àquelas pessoas, o homem do campo
que produzem lá embaixo, tanto quanto no agronegócio, principalmente
no agronegócio, como também na questão de outras atividades que são
proferidas essas atividades através do homem do campo. Então eu só
encaminhei, Senhor Presidente, para que a gente possa realmente pedir
aos senhores e senhoras deputadas que a gente aprove esse projeto de
lei que foi já aprovado o Requerimento em caráter de urgência e agora,
mediante essa última Sessão do ano de 2021 na Assembleia Legislativa,
a gente possa trazer e dar o resultado que esses produtores rurais do
estado do Maranhão necessitam e precisam. Muito obrigado, Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Senhores deputados, senhoras deputadas, nós vamos apreciar o projeto
de lei. Eu gostaria de fazer uma observação rápida. Nós atendemos
aqui a solicitação feita pelos produtores. E aqui foi apresentada essa
solicitação pelo Deputado Carlinhos Florêncio, Deputado Vinícius
Louro, e outros deputados também falaram da importância do projeto,
Deputado Arnaldo, Deputado Neto, Deputado Ariston. Mas eu quero
fazer uma observação importante. Também sou a favor de que o
projeto seja apreciado hoje, mas é importante que nós não culpemos o
licenciamento ambiental pelo atraso no financiamento dos projetos. O
licenciamento ambiental não é um problema, ele é uma solução. Ele dá
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o caminho para que os recursos ambientais sejam utilizados de forma
sustentável e de forma racional. Então o que nós estamos fazendo aqui,
hoje, é acrescentando um instrumento legal para que os bancos oficiais
possam continuar financiando a produção. Mas é fundamental que os
produtores, que naturalmente já têm, mas que reforcem a proteção
de se adequar à legislação, apresentar os seus planos de recuperação
ambiental, para que possam produzir de forma sustentável. Até para
que possam produzir por muito tempo, porque, se não houver o devido
cuidado nesses recursos ambientais, com o tempo eles ficarão, eles não
mais terão a produtividade necessária. Feito o registro. Em Discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à sanção.
O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO - Senhor
Presidente?
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Deputado Carlinhos.
O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO - É
muito importante a sua fala. E é de interesse dos produtores de que o
Brasil continue focado e que, além de produzirmos, nós também somos
um grande preservador da natureza. Nós sabemos que a quantidade
de reserva, hoje, que é cuidada pelos produtores rurais é de extrema
importância para esse Brasil verde como nós temos. Mas é claro que o
projeto é de suma importância. E, nesse sentido ,eu gostaria de agradecer
muito à Mesa e, principalmente, ao Senhor, que deu celeridade a esse
processo, porque nós sabemos da importância que é, lá na ponta, que
esse dinheiro chegue na mão do produtor para que ele possa plantar a
sua safra e fazer os seus projetos. Mas não tira, de maneira nenhuma,
a relevância do que o Senhor tratou agora com relação ao cuidado
que o produtor precisa de agilizar o seu licenciamento ambiental.
Nós sabemos que o mundo, cada dia mais, cobra que a produção
seja sustentável. E nós, produtores, sabemos disso. Agora, o produtor
precisa entender que ele precisa se adequar ao Código Florestal, precisa
buscar o licenciamento ambiental a título de que, no futuro próximo,
a gente não venha a ter novos problemas com relação a isso. Então,
eu agradeço também ao Deputado Vinícius Louro por uma questão de
consenso do projeto que o governo enviou, ele precisou adensar, colocar
o seu projeto junto com o nosso, mas dando prioridade ao que já estava
pactuado entre a classe produtora, o governo e a Casa. Então, eu quero
agradecer muito a essa situação, que hoje nós estamos levando um
alívio grande para que os produtores possam, entendendo que precisam,
também, buscar a normalização ambiental para que ele possa produzir
com tranquilidade. Obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor
Presidente, Questão de Ordem, Deputado Vinícius Louro.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Deputado Vinícius.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, eu corroboro com o Deputado Carlinhos Florêncio e até,
por juízo de consciência e valores, quero aqui parabenizá-lo, assim
como o Presidente Othelino, a Mesa Diretora, porque nós sabemos a
forma como foi conduzida aqui esta votação. Primeiramente, a gente
aprovando o requerimento de urgência, num tempo limite, num tempo
hábil e muito oportuno, haja vista que, se não fosse aprovado esse
requerimento, esse projeto iria para o próximo ano, então não teria
validade no próximo ano, só no ano conseguinte. V. Ex.ª assumiu a
responsabilidade dentro dessa mensagem governamental desse projeto
de lei e, hoje, graças a Deus, trazer um alívio a todos os produtores rurais
do estado do Maranhão. Então, muito obrigado, Senhor Presidente. A
classe produtora, a classe ruralista do estado do Maranhão agradece a
V. Ex.ª. Eu faço parte dessa classe, assim como o Deputado Carlinhos
Florêncio. A gente fica muito satisfeito, votamos o orçamento, na
semana passada, e ali mesmo já teriam que se encerrar os trabalhos
desta Casa, mas V. Ex.ª abriu essa exceção para esta sessão, a última
sessão do ano de 2021, para a gente trazer esse grande presente aí aos
produtores rurais do estado do Maranhão.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Eu vejo que acenam o Deputado Arnaldo Melo e a Deputada Socorro
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que participam remotamente.
O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA – Deputado
Othelino?
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Fábio, já lhe passo a palavra. Deputado Arnaldo, V. Ex.ª
gostaria de fazer alguma Questão de Ordem?
O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO (Questão de
Ordem) – Bom dia! Bom dia a V. Ex.ª e a todos os colegas e nossos
telespectadores da TV Assembleia e Rádio Assembleia. Quero
aproveitar para cumprimentá-lo, Presidente, nesse encerramento de
ano, pela maneira como V. Ex.ª tem conduzido os nossos trabalhos e
cumprimentar a todos os nossos colegas pela aprovação da pauta de
hoje, neste dia regimental, 22 de dezembro, em que encerramos mais
um ano de trabalho, um ano de dificuldades, mas de muitas vitórias.
Quero cumprimentar também todo o povo do Maranhão, nessa ocasião,
mas, principalmente, os servidores da Assembleia Legislativa, os
membros da Mesa Diretora desta Casa, vejo aí o nosso querido Bráulio,
e por meio dele, eu cumprimento todos os funcionários dessa Casa, e
por meio de V. Ex.ª, Senhor Presidente, eu quero cumprimentar todos
os Deputados Estaduais, parabenizando todos, por mais um ano de
trabalho, um ano que se encerra com um Natal de muito amor em
família e um Ano Novo com muita expectativa de prosperidade, muito
obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Muito obrigado, Deputado Arnaldo, desejo-lhe muita felicidade, muita
saúde, muita paz em 2022. Deputada Socorro Waquim.
A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente. Bom dia a todos especialmente ao Senhor
Presidente, na sessão passada, eu tive a oportunidade de já ressaltar
esse ano intenso de trabalho, conduzido por V. Ex.ª, trabalho de muita
produtividade, um dos assuntos que eu queria tomar exatamente na
minha fala, e esse sobre a regularização dos passivos ambientais e sobre
a regularização de licenças ambientais. É muito importante esse projeto,
o Deputado Vinícius Louro, Deputado Carlinhos Florêncio, já haviam
conversado comigo sobre a importância. E aqui eu quero destacar, sua
sensibilidade, ao perceber que os agricultores do Maranhão precisavam
agora, nesse momento, da aprovação, desse projeto de Lei, porque há
tempo para plantar, tempo para colher, há tempo para tudo, e o tempo
dos agricultores é agora, se passar desse tempo, provavelmente e
aprovado esse Projeto, ele já não teria o impacto econômico-financeiro,
principalmente na produção agrícola que ele poderia causar. Então eu
quero fazer esse registro, dizer aos deputados da minha satisfação de
vê-los preocupados com os agricultores do Maranhão, um Estado tão
importante onde cresce tanto a área de expansão agrícola, um Estado
economicamente forte na produção agrícola e essa Lei vem exatamente
com a sua aprovação fortalecer a economia agrícola do Estado do
Maranhão. E a partir daí podermos ter, ver esse Estado desenvolver
mais e mais Projetos, o homem do campo trabalhando, o homem do
campo produzindo, o homem do campo cada vez com maior dignidade,
então nesse momento é a minha fala para realçar a aprovação do Projeto
de Lei nº 580.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Deputado Fábio Braga.
O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (Questão de
Ordem) – Deputado, o Projeto nós estamos vendo aqui na Assembleia
primeiro agradecer aqui a questão do pedido de urgência pelo Deputado
Carlinhos Florêncio e que viabilizou essa aprovação no último dia
aqui da Sessão desse ano. E o que visa, traduzindo num linguajar,
num português bem rasteiro, é que vai haver uma permissão do uso do
protocolo do Requerimento de análise técnica por meio de uma Certidão
conferida com Fé Pública, que permitirá temporariamente o acesso a
financiamento e a outras situações que exijam comprovação de Licença
Ambiental. O que está aqui é fruto, esse Projeto de Lei é fruto de grande
mobilização setor primário, por meio da Federação da Agricultura e
Pecuária do Maranhão, dos Sindicatos filiados, da Associação dos
Produtores de Soja e Milho do Estado do Maranhão, também da
participação da Secretaria de Agricultura e Pesca do Estado, de setores
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do Governo que reforçaram para poder também criar essa harmonia
e suportara carga de solicitação de isenção por parte de pequenos
produtores de até quatro módulos e é uma reivindicação do setor que
teve que implantar na SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente, a questão
da lei que disciplina o licenciamento simplificado de empreendimentos
agrícolas desenvolvidos em propriedades de até 15 módulos fiscais.
Outra questão que poderia ser questionada é a questão do procurador
do Estado também que, por conta dessas licenças à frente das questões
ambientais, poderiam ser questionados e podem ser notificados que
também participou das reuniões sabem dessa questão da aprovação da
lei para que se possa melhorar essa situação excepcional no estado. Isso
também não é uma novidade, não é algo estranho. Alguns Estados estão
fazendo essa mesma situação, como o Tocantins, que foi consultado.
Também participaram dessas reuniões o Secretário de Meio Ambiente
Diego Rolim, o Procurador-Geral do Estado, Rodrigo Maia, o Presidente
da Faema, Raimundo Coelho, o pessoal do Pró-soja, no caso acho que
o assessor, na época, o Marcelo Bueno, os presidentes de Sindicatos, de
entidades de várias regiões, inclusos aí sindicatos de algumas cidades,
como Colinas, Santa Rita, Esperantinópolis, representando inúmeros
sindicatos. Então o que se está se fazendo é uma situação para garantir
esse acesso mais rápido a esse financiamento. E lá no artigo 2º, no
parágrafo terceiro, o disposto do artigo não isenta o empreendedor
da responsabilização por inflações que tenham sido praticadas. Nós
sabemos que existe no mundo inteiro, não só no nosso estado, nos outros
estados, no mundo inteiro, o problema da questão da certificação de
sementes, da rastreabilidade de produtos produzidos no nosso estado. E
tudo isso com a questão relacionada às questões de impactos ambiental.
Portanto o que se está fazendo, hoje, com boa parte dessa sua decisão
de colocar isso em votação. E aqui já deixo os agradecimentos da classe
rural ou da classe dos empreendedores que vão ser favorecidos com
isso. Já agradeço de antemão essa sua disposição, Presidente Othelino,
e de todos os deputados que aqui votaram para que a gente pudesse
votar nessa excepcionalidade com a urgência pedida pelo Deputado
Carlinhos Florêncio, o projeto que ora estamos votando nesta Casa.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Senhor
Presidente, deputado Wellington do Curso.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Só
parabenizar V. Exa. pela sensibilidade e acatar o pedido dos deputados,
parabenizar também o deputado Vinícius Louro, deputado Carlinhos
Florêncio, é um projeto de suma importância para o pequeno produtor,
para o agricultor familiar e, com certeza, essa Casa dá uma grande
contribuição capitaneada por dois grandes deputados na Assembleia
Legislativa. Mas, só para concluir, Senhor Presidente, é solicitar ao
Governo do Estado que tenha a sensibilidade com relação ao Programa
Maranhão Verde. Nós temos recebido muitas denúncias, nesse sentido,
e que há um direcionamento somente para determinadas pessoas,
determinados pré-candidatos a deputado estadual, a deputado federal,
então, tenha a sensibilidade do governo e que possa tratar de forma
séria, de forma igualitária, para que todos possam ser contemplados.
Não tem mais tempo hábil para 2021, mas com certeza em 2022 vamos
trazer esse tema que é muito importante, das denúncias de agricultores
e de produtores que estão se sentindo lesados e prejudicados por conta
dessa demanda que está reprimida, e o Governo do estado está fazendo
direcionamento somente para aliados.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Parecer 966, da CCJ. Em redação final o Projeto de Lei 377, de autoria
do Deputado Adriano, que estabelece diretrizes sobre regulamentação
da atividade off-road, reconhecendo como esporte de aventura de
importante valor cultural e turístico para o Maranhão. Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à sanção. Parecer 991, da CCJ, em redação final ao
Projeto de Lei 304, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que
dispõe sobre a instalação de placas em prédios públicos que sejam
alugados, indicando o valor do contrato de aluguel. Em discussão, em
votação.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, Questão de Ordem.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Só
fazer o encaminhamento, cinco minutos, por gentileza.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Pois não, Deputado Wellington, V. Ex.ª tem cinco minutos.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores que
nos acompanham por meio da TV Assembleia, eu quero direcionar
esse projeto de lei à população de Codó que está nos ouvindo nesse
momento. Você, da cidade de Codó, depois que fizemos a denúncia que
um determinado prédio da família do senhor Francisco Nagib, diretor
do Detran, foi alugado para o Detran e assinado pelo próprio pai e pelo
próprio filho, é por isso que esse projeto tem uma conotação muito
maior, a relevância do projeto que nós estamos apreciando hoje e que
já teve aprovada a sua constitucionalidade, o seu mérito, na Comissão
de Constituição e Justiça, para que a instalação de placas, em prédios
públicos que sejam alugados, indicando o valor do contrato do aluguel,
as informações necessárias. Por exemplo, eu trago aqui em minhas mãos
um contrato da Ciretran, de Codó. Esse contrato da Ciretran, de Codó,
é assinado pelo diretor do Detran. Está aqui a assinatura do dia 17 de
setembro de 2021. Francisco Nagib Buzar de Oliveira, Diretor-Geral do
Detran, e assinada pela Olebasa Participações e Administração LTDA.,
Francisco Carlos de Oliveira. Ou seja, o Detran alugando um prédio,
na cidade Codó, da família do próprio diretor do Detran. Tudo em
casa, como se isso fosse perfeitamente natural, a confusão, o conflito.
E a população e o Poder Legislativo, nós não sabemos o que é público
e o que é privado, onde entra o público e começa o privado. Então,
senhoras e senhores, isso aqui é um verdadeiro absurdo. E é por isso
que precisamos da aprovação desse projeto de lei, que já foi pautado em
todas as comissões, porque nós descobrimos que, na cidade de Codó,
existem vários outros prédios da família do senhor Francisco Nagib,
alugados para o Governo do Estado, inclusive o prédio dos Bombeiros,
mas o que mais chamou a nossa atenção é esse escárnio com o próprio
Detran, onde o diretor assina o documento. Deputado Wellington, V.
Ex.ª está com denúncia infundada. Está aqui a documentação, vou
passar a documentação para a imprensa, vou solicitar informação e
esclarecimento do próprio Detran, encaminhar ao Tribunal de Contas do
Estado e o Ministério Público do Estado do Maranhão para que possa
investigar. E é por isso que a apresentamos à Assembleia Legislativa
um projeto que é ouvindo a população, ouvindo a comunidade, ouvindo
o Maranhão, para que tenhamos transparência e para que os prédios
que sejam alugados, eles contenham as informações necessárias para
que a população possa ver, esse prédio é alugado pelo valor de tanto,
pelo contrato nós temos como conhecer quem é o contratante, quem é
o contratado, o valor do aluguel e o período. É por isso que pedimos
a aprovação desta Casa, desse projeto de suma importância, pela
transparência nos atos públicos do Estado do Maranhão.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em votação, o Parecer nº 991 deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 591, de autoria
do Poder Judiciário (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a segundo turno.
Projeto de Lei nº 592, de autoria do Poder Judiciário (lê). Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado, vai a segundo turno. Projeto de Lei nº 360, de autoria do
Deputado César Pires (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à redação final.
Projeto de Lei n.º 354, de autoria do Deputado Ciro Neto (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei n.º 513/21, de autoria do
Deputado Ciro Neto (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto
de Lei nº 511, de autoria do deputado Edson Araújo, o deputado está
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ausente, fica transferido para a próxima Sessão. Projeto de Decreto
Legislativo n.º 058, oriundo do parecer 99, da CCJ (lê). Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. À promulgação. Projeto de Decreto Legislativo nº 059,
oriundo do parecer 1000/2021 da CCJ (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
promulgação. Requerimentos à deliberação do plenário. Requerimento
nº 471, de autoria do Deputado Ricardo Rios e Neto Evangelista (lê).
Deputado Neto.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Presidente,
se Vossa Excelência concordar e o Plenário também, eu queria pedir que
este Projeto de Lei que nós aprovamos agora, o pedido de urgência, são
projetos de Lei do Judiciário, que nós possamos apreciar nesta mesma
Sessão, nesta mesma Ordem do Dia, Presidente, para não ter que abrir
uma nova Sessão Extraordinária, a última sessão do ano.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Aprovado o Requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Não havendo objeção dos senhores deputados,
os que estão presentes aqui e os que participam remotamente, na
solicitação do requerimento verbal do Deputado Neto, que apreciemos
agora. Nós passaremos a apreciar. Eu vou considerar o silêncio como
a concordância. Todos eles foram votados em primeiro turno. Vamos
apreciar agora em segundo turno: Projeto de Lei Complementar nº13,
de autoria do Poder Judiciário, altera a tabela de vencimento dos
cargos extintos a vagar de depositário, de distribuidor, de escrivão, de
serventia judiciária constante do anexo 1, da Lei Complementar nº 125.
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei Complementar nº
14/2021, de autoria do Poder Judiciário (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai
à sanção. Projeto de Lei nº 591, de autoria do Poder Judiciário (lê).
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Finalmente Projeto de Lei nº 592,
de autoria do Poder Judiciário (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Senhores
Deputados, vou submeter ao Plenário a composição da Comissão de
Recesso. A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o disposto no artigo 35,
resolve nomear a Comissão de Representação Interna composta pelos
senhores deputados Wellington do Curso, Socorro Waquim, Ricardo
Rios, Wendel Lages e Vinícius Louro, tendo como finalidade atuar
durante o recesso parlamentar com as seguintes competências: primeiro,
resolver as questões inadiáveis surgidas durante o recesso parlamentar;
segundo, atender o que dispõe nos incisos II e III do parágrafo 2º, do
artigo 32 da Constituição do Estado do Maranhão. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão, aprovada a Comissão de Recesso.
Senhores deputados, nós retomaremos, no dia 02 de fevereiro, com a
sessão solene de reabertura dos trabalhos, será uma quarta-feira. No
dia 03, com as sessões ordinárias. Tempo dos Partidos ou Blocos. Pela
liderança do Bloco Unidos pelo Maranhão, Deputado Neto Evangelista,
por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, imprensa, todos que nos acompanham pelos meios de
comunicação desta Casa. Senhor Presidente, eu venho, hoje, aqui, a
esta tribuna, com alegria muito grande no coração. Eu venho festejar,
Deputado Zé Inácio. Eu venho comemorar com os senhores, comemorar
com o Maranhão, comemorar com a comunidade do nosso estado algo
tão grandioso, parece simples, mas é grandioso o que a Assembleia
Legislativa, hoje, fez aqui. Presidente, hoje nós abrimos a porta desta
Casa para receber uma criança com autismo, dentro do plenário, para
presenciar a promulgação por sua mão de uma lei, Deputado Vinicius,
que vai fazer uma diferença tão grande na vida dessas crianças, desses
adolescentes, dessas famílias. Quando o senhor estava promulgando,
Presidente, a gente estava aqui no plenário com a presença da Poliana
Gatinho, representando as mães e pais de crianças com autismo. E,
quando o senhor promulgava, eu olhei para o lado, ela com o filho dela,
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o João, no braço, e a lágrima escorrendo aqui pelo rosto dela. Essa
lágrima que escorria pelo rosto da Poliana nada mais é do que a lágrima
de diversos pais e de diversas mães que, em outro momento, já levaram
o seu filho para o cinema e tiveram que sair, tiveram que sair porque
esse mundo azul existe e nós, como homens e mulheres públicos,
temos a obrigação de colocar esse mundo azul dentro do nosso mundo
também. E é fazendo esse tipo de lei que a gente passa a incluir essas
pessoas nesse mundo, também, que a gente vive. Quantos relatos eu
tive de mães que levaram o seu filho autista para o cinema e tiveram
que sair chorando, porque as pessoas que lá estavam não entendiam que
a criança com autismo não conseguia ficar sentado na cadeira durante
toda a sessão, que não entendiam que aquela propaganda maciça, antes
de começar o filme, irritava a criança. Não entendiam que o barulho,
o som muito alto dentro do cinema incomodava a criança. Senhor
Presidente, o que nós fizemos aqui hoje foi incluir os excluídos. Esta
Casa aprovou, por unanimidade, o projeto. O governador do Estado
silenciou. Passaram-se 15 dias, V. Ex.ª promulgou e entregou para o
Brasil um exemplo do que é legislar incluindo os ainda excluídos da
sociedade. Este dia vai ficar marcado nesta Casa, Deputado Fábio, pela
promulgação desta Lei, pela lágrima que a Poliana derramou hoje, pelo
João Lucas que estava correndo dentro deste plenário, vai ficar marcado
nos Anais da história desta Casa, porque a Assembleia Legislativa do
Maranhão, Deputada Thaiza Hortegal, entrega à sociedade do mundo
azul, um direito para ser utilizado. E nós vamos cobrar, nós vamos
estar em cima, nós vamos no Ministério Público, que é o responsável
por fiscalizar as leis do nosso Estado para que esse direito possa ser
garantido. A minha gratidão, Presidente, a minha gratidão, Senhores
Deputados e Senhoras Deputadas. Isso foi um compromisso que eu fiz
comigo mesmo, não só de mandato político, mas também pessoal, de
que iria lutar por esta causa, estou lutando, continuarei lutando e muitos
direitos ainda virão, porque a Assembleia Legislativa do Maranhão
mostrou que tem sensibilidade. V. Ex.ª mostrou que tem sensibilidade,
porque, ontem, nós conversávamos sobre isso, do silêncio do governo
e V. Ex.ª, de imediato, falou: não, amanhã mesmo, na última Sessão, a
gente promulga. E agora é Lei. Gratidão, Presidente, eu encerro esse
ano legislativo com muita gratidão no coração. Deus abençoe essa Casa
cada vez mais e que nós possamos cada vez mais garantir que muitos
excluídos sejam incluídos na nossa sociedade.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Deputado Neto, parabéns pelo Projeto de Lei, pelo pronunciamento, de
fato, uma lei muito marcante, as leis podem ser promulgadas apenas com
a publicação no Diário Oficial, mas uma lei com essa importância e com
esse significado, como bem enfatizou o Deputado Neto Evangelista, era
importante que fizéssemos aqui no Plenário, nessa última Sessão. E a
presença da Poliana com o João marcou bem a importância histórica
desse momento. Enfatizo, Deputado Neto, os meus cumprimentos.
Tenho certeza que esses cumprimentos são de todos os colegas
Deputados em razão da iniciativa de V. Ex.ª e por ter acompanhado aí
não só a aprovação, mas o momento em que ele pôde ser promulgado.
Afinal de contas, não tivesse V. Ex.ª tido a iniciativa de pedir que fosse
promulgado em Plenário, ele teria sim sido promulgado e virado lei,
mas não teríamos esse momento tão marcante como foi o momento
da promulgação aqui na data de hoje. Tempo dos Partidos ou Blocos.
Bloco Parlamentar Democrático PL/Republicanos, declina. Bloco
Parlamentar PP/Solidariedade, declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão, declina. Bloco Parlamentar Independente, MDB, PRTB,
PMN, declina. Vejo um aceno da Deputada Socorro Waquim. Deputada
Socorro, habilite o áudio. V. Ex.ª está querendo utilizar o Tempo do
Bloco, assim como o Deputado Arnaldo, se for assim, nós vamos...
Deputado Arnaldo. Deputada Socorro.
A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM – Só um
minuto, Presidente, para fazer um registro.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Pois não. A senhora está com a palavra.
O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Senhor
Presidente, eu concedo o tempo todo a Deputada Socorro Waquim.
Fique à vontade, Deputada, pode usar o tempo.

32
32

QUINTA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2021

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Deputado Arnaldo Melo, como líder do bloco, concedeu o tempo do
bloco a V. Excelência. Deputada Socorro, V. Exa. está com a palavra.
A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM - Presidente,
eu proponho dividir. Eu só quero só fazer um registro aqui importante
para a cidade de Timon e o restante o Deputado Arnaldo pode utilizar.
Podemos fazer essa parceria.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
V. Exa. está com a palavra.
A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, maranhenses, imprensa. Primeiro,
agradecer ao Deputado Arnaldo, líder do nosso bloco, que efetivamente
durante esse ano nos conduziu com muita preocupação, com muita
equidade, nos levando a tomar boas decisões no nosso trabalho também
aqui da Casa legislativa, nos orientando. O que demonstra, na sua
sabedoria, sua experiência e vivência política de homem ponderado,
homem político, maduro, pode conduzir bem o bloco, como nos
conduziu. Então muito obrigado, Deputado Arnaldo, pelas orientações,
pelas contribuições. Mas eu quero aproveitar esse tempo. Na verdade,
eu quero fazer um registro primeiro ao Deputado Neto Evangelista
dizendo a ele que o autismo hoje é uma questão importantíssima... É
uma questão de direito. Eu também, quando fui vereadora no município
de Timon, tive a oportunidade de propor e aprovar várias leis garantido
esses direitos. Uma delas que eu achei muito importante foi garantir,
nas praças públicas do município que pudesse ter um espaço organizado
com brinquedos adequados às crianças e adolescentes autistas. É uma
causa que, por muito tempo, as famílias esconderam. As famílias não
quiseram se aperceber da importância de entender que uma criança,
um autista, na verdade, é uma pessoa muito especial e com grandes
possibilidades de desenvolvimento humano e desenvolvimento social.
Portanto, Deputado Neto, eu fico muito feliz como educadora, como
mãe, como mulher, vivermos hoje mais essa lei aprovada que permite
essa acessibilidade dos autistas aos cinemas com a garantia das
especificações que eles precisam ter. Então, com esse novo olhar que
se faz para os autistas, eu quero registrar aqui os meus parabéns. São
causas como essa que engrandece a discussão nesta Casa, que faz com
que a Casa Legislativa seja uma casa contributiva à sociedade, porque
muitos olham para nós políticos e pensam, às vezes, ou avaliam, que nós
só sabemos lutar por recursos. Mas, na verdade, nós lutamos muito pela
cidadania, pela garantia de direitos e pensamos nas pessoas. E assim foi
conduzida essa Casa durante esse ano e nós trabalhamos nessa direção.
Eu aproveito aqui também para fazer um registro importante, que até
fiz na semana passada muito rapidamente, mas, hoje eu posso fazer de
uma forma mais incisiva. Hoje, o município de Timon faz 131 anos.
Um município centenário, um município importante, o portal de entrada
do Maranhão, como eu sempre costumava chamar, onde se inicia o
estado, pela região leste e pelo Médio Parnaíba, um município que fica
de frente a uma capital, que é a capital do Piauí, Teresina, que leva
todas as características de uma cidade grande, eminentemente urbana,
conturbada pela presença e pela pressão da capital teresinense. Muitas
vezes, nós nos queixávamos até da distância com a capital São Luís
em função de que São Luís estava longe de nós, mas agora, aqui, na
Assembleia, eu me sinto mais próxima e aproveito esse momento para
parabenizar os timonenses e Timon por fazer 131 anos. É bem verdade
que, agora, como é tempo de Natal, é tempo também de presentear, nós
aproveitamos agora para, durante esse ano, trabalhar junto ao Governador
Flávio Dino, fazendo várias solicitações que foram aprovadas. Este
é o presente que nós queremos colocar, hoje, para o povo de Timon:
foram aprovadas duas quadras de esporte, uma delas na categoria Praça
da Família, que vai permitir o esporte, o lazer, principalmente póspandemia, que a população precisa desse estímulo ao desenvolvimento
psicossocial e emocional. Também foram aprovados pelo governador
150 mil bloquetes, foram colocados em algumas ruas da periferia e
também agora, por último, ontem, quando esteve aqui o Secretário de
Educação, Felipe Camarão, nós havíamos solicitado a recuperação da
escola de ensino médio, a Unidade Aluízio de Azevedo, aqui no Parque
Olímpico, no bairro onde eu moro, uma unidade importantíssima, e
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foi autorizada a recuperação da escola, além do acondicionamento e
a reestruturação de toda a escola, tanto no nível da infraestrutura física
como a implantação de bibliotecas e laboratórios. Assim agradeço essa
atenção que o Governo do Estado teve ao município de Timon, nesses
últimos anos, inclusive do seu governo. Eu fui testemunha do trabalho
do governador, em Timon, apesar de eu não ter votado no Governador
Flávio Dino, mas preciso aqui reconhecer o trabalho prestativo que ele
fez pela nossa cidade, pelos timonenses, muitas obras, Ceasa, asfalto,
hospital, enfim, inúmeras, não daria nem para enumerar agora. Então,
fazendo esse registro importante do aniversário de Timon, eu faço
um registro dentro do Programa Iema. Aqui, em Timon, foi também
recuperado o Iema, que foi chamado Iema Campo. Eu acho que é o
primeiro Iema Campo que é instalado aqui no Maranhão, no município
de Timon. É uma área que se chamava de Agricultura Familiar, uma
Escola de Agricultura Familiar Rural, onde os jovens do Ensino
Médio e das últimas séries do Ensino Fundamental se preparam para
serem agricultores. Então, é uma atividade importantíssima que está
aqui recuperada, e temos certeza de que vai colaborar muito também
com o desenvolvimento agrícola do estado do Maranhão, por meio
da capacitação desses jovens, gerando novas oportunidades para a
juventude do meu município. Assim, Senhor Presidente, desejando
muitas felicidades para o meu município, para os timonenses, desejando
um feliz Natal, um feliz Ano Novo, quero dizer ao senhor do prazer
que foi trabalhar durante esse ano com V. Ex.ª vendo conduzir todos os
interesses do Estado em uma pauta de prioridade absoluta, age assim
os homens que são altruístas, os homens que têm como compromisso
e como comprometimento o engrandecimento do seu Estado, da sua
terra. Meus aplausos e para todos os companheiros, foi um ano muito
intenso de muito trabalho, muito obrigada pela convivência e que o
ano de 2022 nos traga muitas vitórias, nos traga também uma pauta
intensa de trabalho pelo Maranhão e pelos maranhenses e que Deus nos
abençoe a todos! Muito obrigada, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Escala reserva, Deputado Wellington do Curso. V. Ex.ª tem cinco
minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais pares, Senhoras e
Senhores internautas, telespectadores que nos acompanham por meio
da TV Assembleia. A noite de ontem foi uma noite de terror em São
Luís e Região Metropolitana. O caos na segurança pública do Estado
do Maranhão. Na noite de ontem pai e filho foram executados na
periferia da Região Metropolitana. Noite sangrenta de assassinatos,
de execuções, é essa a situação da segurança pública no Estado do
Maranhão. E a situação é mais alarmante ainda quando a criminalidade,
quando a violência tenta invadir os quartéis, tenta adentrar nos quartéis,
ameaçando os homens da segurança pública. Nas últimas setenta e duas
horas, três policiais militares sofreram atentados, três policiais militares,
sendo eles o cabo Jaziel Silva, o major Luís Henrique e o soldado Bruno
Leonardo, três militares, nas últimas setenta e duas horas sofreram
algum tipo de atentado, de violência, com aumento da criminalidade.
Meus amigos, se já é horrível para a população suportar essa alta
criminalidade da violência sem poder sair de casa, assalto na porta de
casa, levando celular, levando seus pertences, levando moto, levando
carro, homicídios. E a população amedrontada, encurralada dentro de
casa, você imagina quando a criminalidade começa adentrar os quartéis,
os nossos heróis que usam farda, os nossos policiais militares e policiais
civis sentem ameaçados que saem de casa vivos, se despedem da esposa,
se despedem do marido, se despedem dos filhos e não sabem se voltam
para casa vivos, com aumento da criminalidade. Deputado Wellington,
isso dá por quê? Por vários fatores, o primeiro eles, a propaganda
enganosa do Governador Flávio Dino dizendo que nós temos segurança
pública, mas segurança pública é só na propaganda e a população não
quer segurança pública na propaganda. A população quer segurança
pública de verdade. Segundo: a falta de comando da Polícia Militar. A
Polícia Militar do Maranhão está acéfala, está sem comando, não tem
liderança, não tem pulso. E terceiro: a nomeação de mais aprovados
no último concurso da Polícia Militar. Nós temos 1.750 homens que
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estão aguardando a nomeação. E por que o Governador Flávio Dino
não nomeia? Criou 390 novos cargos comissionados, e não nomeia os
aprovados. Nós apontamos a solução para a criminalidade. E é por isso
que nós apresentamos uma Indicação para que o Governo do Estado
possa nomear os 1.750 aprovados no último concurso que já fizeram o
curso de formação. “Deputado Wellington, V. Ex.ª bate nessa tecla todo
dia, toda semana, todo mês. Não se cansa, não?” Não me canso. Só vou
parar depois que o Governador Flávio Dino nomear. E o mais grave é
que só tem três meses, só tem até o dia 31 de março para nomear. E é
por isso que estamos solicitando nomeação de todos os 1.750 aprovado
no concurso, para que ele possa fazer, pelo menos, de forma gradativa,
no decorrer de 2022, a fim de que pelo menos 500 candidatos já sejam
nomeados no 1º trimestre. Ou seja, o Governador Flávio Dino só tem
até o dia 31 de março. Vai deixar o Governo. Mas se nomear pelo
menos um quantitativo de forma gradativa, vai sobrar menos candidatos
para serem nomeados pelo vice-governador Brandão, que vai assumir
a partir do dia 02 de abril. E é por isso que estamos implorando,
solicitando, cobrando o Governo do Estado para que possa nomear os
1.750 aprovados no concurso de forma gradativa. Inicialmente, nos três
primeiros meses, no primeiro trimestre de 2022, para que possa nomear
pelo menos logo de imediato 500. E apresentar para a sociedade, para
a população para os aprovados um cronograma para que todos os
outros possam ser nomeados ainda em 2022. Governador Flavio Dino,
não pode terminar o seu mandato sem nomear os aprovados. É muita
queimação para sua gestão. É muita queimação para seu mandato. Ele
enrolou, mentiu, enganou 1.750 policiais e as suas famílias dizendo
que ia nomear. Governador Flávio Dino, nomeei os 1.750 aprovados
no concurso da Polícia Militar e de forma gradativa, pelo menos 500
possam ser nomeados nos três primeiros meses. Governador Flávio
Dino, tem solução para combater a criminalidade? Tem. É por isso que
estamos solicitando a troca de comando, aparelhamento, novas viaturas,
armamento e a nomeação dos aprovados no concurso da Polícia Militar.
Por último, estamos cobrando informações do Governo do Estado,
esclarecimento por que acabou a operação Ilha Segura. Uma operação
que estava dando resultados, uma operação comandada pelo coronel
Marques Neto, que tem pulso.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Conclua, Deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Que
tem pulso, um coronel que tem liderança, então parabéns ao coronel
Marques Neto pela Operação Ilha Segura, mas queremos saber
do Governo do Estado por que parou a Operação Ilha Segura sob o
comando do coronel Marques Neto e, se possível, estamos solicitando
também ao Governo do Estado para que possa voltar a Operação Ilha
Segura para o bem da população, para o bem da Região Metropolitana.
Os militares da Polícia Militar do Estado do Maranhão confiam no
coronel Marques Neto. Então, estamos solicitando os esclarecimentos
acerca de por que parou a operação e o retorno, a volta da Operação
Ilha Segura sob o comando do coronel Marques Neto. Mais uma
vez, vou finalizar, na Assembleia Legislativa, tem um deputado que,
embaixo do sapato, tem um coturno e que, embaixo do terno, tem uma
farda. Eu defendo os policiais militares e os policiais civis do Estado
do Maranhão. Continue contando com a voz do Deputado Wellington.
A voz do Deputado Wellington não é do Deputado Wellington. A voz
do Deputado Wellington é do soldado, é do cabo, é do sargento, é do
oficial da Polícia Militar. Na Assembleia Legislativa, tem um deputado
que defende o policial militar, o policial civil do Estado do Maranhão.
Nosso respeito e nossa luta permanente em defesa da segurança pública
e dos nossos heróis, policiais militares, policiais civis, policiais penais
do Estado do Maranhão.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, só uma Questão de Ordem.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
V. Ex.ª está com a palavra.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Primeiro agradecer a Deus, agradecer à população do Maranhão pela
confiança. Presidente, por uma questão de justiça, nosso reconhecimento
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e gratidão a V. Ex.ª. O Deputado Wellington e o Deputado César Pires,
como oposição nesta Casa, têm em V. Ex.ª a admiração, o respeito
e o carinho, porque V. Ex.ª tem nos dado todas as condições para
realizar nossos trabalhos. Então, finalizo, no último dia da Assembleia,
agradecendo a Deus, à população do estado do Maranhão e ao nosso
Presidente por nos dar a oportunidade de trabalhar pela população do
estado do Maranhão. Presidente, muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Senhores Deputados, agradeço a todos e a todas os que participaram
presencialmente, os que estão remotamente, a todos os servidores
da Casa pela dedicação ao Poder legislativo. Tivemos um ano muito
produtivo, conseguimos aprovar diversas leis de autoria dos deputados
estaduais, de autoria do Poder Executivo, do Poder Judiciário, dos
outros órgãos constitucionais. Fizemos um bom debate político
nesta Casa. A divergência de ideias é algo importante que existe no
Parlamento, mas de forma sempre respeitosa. Então, enfatizo aqui a
grande contribuição do Poder Legislativo para o nosso Estado, em 2021,
como eu disse há pouco, numa coletiva que dei, a Assembleia bateu
o recorde de produtividade, pois foram mais de sete mil proposições,
dentre requerimentos, indicações e projetos de lei. Muitas dessas
indicações e dessas leis estão sendo importantes para transformar
a vida das pessoas e garantir direitos de muitos maranhenses. Por
isso, finalizo este ano legislativo agradecendo aos maranhenses pela
confiança e renovando que, em 2022, a Assembleia continuará firme,
com uma relação respeitosa com os demais Poderes e harmônica, como
estabelece nossa Constituição e, claro, sempre defendendo os interesses
dos maranhenses.
V – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Não há oradores inscritos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

11h.

SESSÃO SOLENE DO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021 ÀS

MESA:
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DUARTE JÚNIOR
O SENHOR NÉLSON ÂNGELO PIQUET (Homenageado)
O SENHOR DESEMBARGADOR FROZ SOBRINHO
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DUARTE JÚNIOR – Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a Sessão Solene, convocada para a entrega do Título de Cidadão Maranhense ao senhor Nélson Ângelo Piquet, concedido
através da Resolução Legislativa nº 1.041 de 2021, oriunda do Projeto
de Resolução Legislativa 021/2021, de autoria do Deputado Estadual
Duarte Júnior. Para composição da Mesa, eu gostaria de chamar o nosso
homenageado Nelson Ângelo Piquet. Convido também, o meu querido
amigo, professor, Senhor Desembargador Froz Sobrinho. Eu queria,
aqui, registrar e cumprimentar o meu querido amigo Deputado Estadual
Fábio Braga, também presente aqui nesta Sessão. E antes, de qualquer
pronunciamento, palavras, nós preparamos um vídeo, o meu querido
amigo, cidadão, maranhense, Nelsinho Piquet, que retrata, em poucos
minutos, um pouquinho da sua história e as razões que fizeram que
essa Casa lhe concedesse o Título de Cidadão Maranhense. Eu gostaria
de pedir à assessora de Comunicação da Assembleia Legislativa, que
pudesse dar início a apresentação do vídeo, que vai ser apresentado no
telão aqui atrás.
(apresentação de vídeo)
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DUARTE JÚNIOR – Hoje, que é um dia muito especial, pois o Nelsinho Piquet, ele nasce formalmente como cidadão maranhense, é uma
sessão que deve ser retratada pelas homenagens, pelo testemunho da-
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queles que conhecem o Nelsinho. Daqueles que registrei. Nós temos o
querido amigo, companheiro de Parlamento, Deputado Fábio Barga que
fara uso da palavra, externando seus sentimentos ao nosso homenageado de hoje. Temos vários amigos aqui, o torcedor do Hamilton não sei
se ele continua, que é o Max, não sei se ele continua torcendo para o
Hamilton ou já mudou ou se está torcendo para o xará dele. Ele já está
sentado em uma cadeira errada ali. Não sei se vocês estão vendo, 42
cadeiras, ele sentou numa ali que é meio complicado, gosta de perder,
enfim, mas eu queria representando todos os seus amigos, Nelsinho, o
Max, o Ely, meu querido amigo Marquinhos que foi quem inicialmente
conversou sobre essa possibilidade, me apresentou um pouco mais a
tua história e, Marquinhos, tu tens participação profunda neste momento. Se não fosse você ter me alertado para essas ações que o Nelsinho
faz aqui em nosso Estado esse momento aqui, com certeza, não estaria
acontecendo e isso me orgulha porque enquanto parlamentar estou aqui
exercendo um mandato, um instrumento de representação e nada mais
é do que buscar fazer com que as pessoas que aqui não estão, elas possam se sentir representadas como se aqui elas estivessem. Então, eu o
parabenizo muito, representando todos os seus amigos e te agradeço.
Eu queria convidar meu querido amigo, professor, foi meu professor,
ele não gosta de falar para tentar esconder a sua idade, mas foi meu professor lá no 3º, 4º período do Curso de Direito. Um excelente professor,
inclusive no 5º foi responsável pelas áreas de Direito Civil e Direitos
Reais, hoje é Desembargador Sobrinho. Eu gostaria muito de pedir a
Vossa Excelência que fizesse uso da palavra, que pudesse externar um
pouco das particularidades, das especificidades que fazem o Nelsinho
Piquet merecedor desse Título de Cidadão Maranhense. Então, para fazer uso da palavra, o querido Desembargador Froz Sobrinho.
O SENHOR DESEMBARGADOR FROZ SOBRINHO - Bom
dia a todos e a todas, cidadãos maranhenses e brasileiros, é com muito
orgulho, Deputado Duarte Júnior, que eu estou aqui, na tribuna, a convite de Vossa Excelência, essa tribuna que tem uma história de luta em
prol da defesa do povo do Maranhão, de perseverança que faça com que
o nosso estado sempre cresça e na esperança de que a gente possa, em
pouco tempo, alcançar aquilo que a gente mais deseja, que é a paz, o
crescimento econômico do nosso povo querido do Maranhão. Eu estou,
nas minhas costas, com o nosso grande pavilhão que representa bem
essa esperança maranhense. O Deputado Duarte Júnior, para quem não
conhece, é claro, ele foi meu aluno e a gente foi professor juntos no
curso de pós-graduação, na Universidade Ceuma, e o Duarte sempre foi
um grande aluno e um grande cidadão por seu mérito e por sua história.
Hoje, ocupa o cargo de deputado estadual, tem uma história enorme
de defesa da comunidade, por meio do Procon, vai ficar marcado para
sempre, é um carimbo do Duarte a defesa do consumidor, Nelsinho, e
ele representa essa nova política, do preparo do político, do conhecimento para exercício do cargo. Isso ele tem, além da sensibilidade de
quem tem uma história de luta e de crescimento na história da própria
família, que se mistura à história da própria família dele, quem o conhece sabe muito bem o que eu estou falando. Então, não devia partir de
outra pessoa, se não do Deputado Duarte, essa indicação. Ele sabe desse
sentimento de pertencimento de que o maranhense necessita, de que o
Maranhão necessita para que a gente dê um grande boom de desenvolvimento sustentável no nosso estado. E falar desta tribuna, Duarte
Júnior, eu tenho um primo-irmão, vice-presidente desta Casa, que é o
deputado Glalbert Cutrim, que não pôde estar, pois já está em campanha, vocês já estão em campanha aberta para o ano que vem, mas ele
mandou um grande abraço e que ficasse marcado aqui, na minha fala,
o carinho especial que eu tenho pelo Deputado Glalbert Cutrim. E falar
do Nelsinho Piquet é falar de um cidadão do mundo. Eu fiquei emocionado com o vídeo, achei o vídeo muito bem-feito, quase que perfeito da
história do Nelsinho com o Maranhão. A gente está falando de um sujeito que é um cidadão do mundo. O que faz um sujeito, que é cidadão do
mundo, escolher o Maranhão como sua casa, como sua segunda casa,
e às vezes como uma 1ª casa. Passamos o réveillon na cidade de Santo
Amaro, em família, e quando um sujeito que é cidadão do mundo que
pode estar passando o réveillon dele, em qualquer lugar do mundo, que
é reconhecido no mundo todo como empresário e como esportista, que
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carrega um nome também conhecido no mundo todo do próprio pai, e é
um esportista, um sujeito que traz o esporte dentro do seu sangue e na
sua alma. O que faz esse sujeito escolher o Maranhão como sua 2ª casa?
É justamente isso que é o mote de a gente poder dar a esse sujeito, a esse
cidadão um título de cidadão maranhense. É o pertencimento, é a escolha, é o coração. Então, ele escolheu o Maranhão para vir. E nessa vinda
da escolha ele foi recepcionado por brilhantes amigos, queridos amigos,
ele fez amizade com... nós temos amigos comuns, que estão aqui a valorizar essa conquista, essa conquista não é só uma conquista pessoal do
Nelsinho, é uma conquista nossa, a gente tem que valorizar essas pessoas que amam a nossa terra. Eu estava conversando com o Deputado
Fábio Braga, ele falou assim que existem maranhenses que falam mal
do Maranhão, e quando você vê uma pessoa que não é maranhense, que
é do mundo, e fala tão bem do Maranhão, tão bem, que representa tão
bem a nossa terra, que a nossa fotografia sai boa pra o mundo, como a
do Nelsinho, a gente tem que valorizar, e, claro, presenteá-lo, é isso que
a gente está fazendo nesse momento, presenteá-lo com o nosso maior
título, que é o título de cidadão. Dizer pra ele assim: fique com a gente,
represente a gente, carregue nossa bandeira, carregue a esperança do
nosso povo, mostre para o nosso povo o exemplo, dê esse exemplo que
ele traz há muito tempo, não foi de ontem, porque ele passou o réveillon
em Santo Amaro, desde os 13 anos, ele frequenta os nossos Lençóis
Maranhenses, enquanto tem maranhense que não conhece os Lençóis
Maranhense, que também a dificuldade do Maranhão é muito grande,
Nelsinho. O Maranhão é quase do tamanho de uma Europa inteira e
tem vários lugares tão bacanas para o turista, para o turismo, como os
Lençóis. Eu conheço o Maranhão todo, eu fui promotor de Justiça em
todas as regiões do Maranhão, morei nas comarcas onde eu trabalhei
como promotor de Justiça, nunca vi algo semelhante e tão belo como os
Lençóis Maranhenses. Realmente, eu sou suspeito em falar, tanto que
eu optei também, que é a nossa segunda moradia, minha e da minha esposa, Edimê, que também foi funcionária desta Casa, está aqui presente
para valorizar esta entrega. Escolhemos como nossa segunda casa, mas
é praticamente a nossa primeira casa, porque a gente quer ir para lá,
toda vez, toda hora. O Maranhão é longo e que o Maranhão te receba,
Nelsinho, de braços abertos, como o Deputado Duarte recebeu, como
os seus amigos ,vizinhos ou não, os amigos que você fez, ao longo
dessa trajetória, frequentando o Maranhão, ajudem a divulgar a nossa
terra positivamente, como tem sido feito, preservando a nossa natureza, promovendo o desenvolvimento sustentável, conversando com as
pessoas, ajudando na educação e na divulgação positiva do Maranhão,
é isso que a gente pensa, é isso que a gente deseja e é isso que a gente
faz, na verdade, ele vai fazer parte, ele já faz parte desse time que pensa
positivamente no Maranhão e quer que o Maranhão cresça, quer que o
Maranhão ganhe esse progresso, que o Maranhão abra as portas para
o mundo para os negócios, principalmente o turismo, o turismo é uma
grande veia que ainda está incipiente no Maranhão a gente precisa crescer nessa área e que com as bênçãos de Santo Amaro e as bênçãos agora
sendo maranhense de São José de Ribamar, que é o protetor do povo
do Maranhão, seja bem-vindo, querido conterrâneo. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DUARTE JÚNIOR – Agradeço ao querido amigo professor Froz Sobrinho, Desembargador do Estado do Maranhão, eu gostaria de conceder
a palavra ao querido Deputado Estadual Fábio Braga, em seguida, após
seu pronunciamento gostaria de pedir ao Deputado que assumisse a Presidência e condução dos trabalhos dessa Sessão Solene.
O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA – Bom dia, Senhor
Deputado, meu amigo, companheiro Duarte Júnior, que é o autor dessa
Proposição, nosso homenageado Nélson Piquet, nosso querido e amigo
Desembargador Froz Sobrinho, senhores e senhoras. Homenagear um
povo do Maranhão e o Maranhão homenagear as pessoas que gostam
deste estado é uma prerrogativa desta Casa, nós damos Título de Cidadão Maranhense para aqueles que gostam do Maranhão, trabalham e
vivem no estado do Maranhão. Eu, particularmente, entendo que quem
vive neste estado tem que saber que os nossos municípios ainda não
desfrutam de grandes tecnologias, de grandes mecanismos de desenvolvimento, mas há uma particularidade, no estado do Maranhão: muitas
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pessoas, que vêm aqui para morar, para produzir, para criar, sentem que
o melhor do Maranhão é o povo maranhense, e isso não tem como mudar. O crescimento dos nossos municípios precisa de investimento de
pessoas que venham de fora, pessoas que têm um olhar diferente, e são
essas pessoas, como o desembargador Froz falou, muitos maranhenses
reclamam do Maranhão como se pudesse mudar de um dia para noite
um estado desse tamanho. Eu digo sempre que as pessoas precisam
entender que o Maranhão, que elas entendem como ruim, pode ser melhor se cada um contribuir com sua parte. No tocante ao homenageado
hoje, eu vi uma coisa que me chamou atenção, num bom tempo, nas
redes sociais dele, um vídeo belíssimo mostrando as potencialidades
turísticas à época ainda não tão conhecida, Santo Amaro, para o mundo inteiro. As nossas redes sociais são portas abertas, o mundo vê por
meio das redes sociais, e ele mostrando com um carinho, mostrando
com uma dedicação que ele iria morar, iria construir uma casa, ia fazer isso e aquilo outro no Estado do Maranhão. Despertou em mim o
sentimento de maranhense que gosta dessa terra, que vive essa terra, e
mostrou para mim uma pessoa que está vindo de um outro país, de um
outro estado, de uma outra situação gostar também do povo e da nossa
terra. E é nessa questão, Nélson e o Duarte, nós entendemos bem que só
podemos mudar o Maranhão convivendo com os maranhenses, vivendo
a realidade maranhense, é claro que me perguntam: o Maranhão é rico?
Riquíssimo. Potencialidades infinitas, nós temos vários biomas dentro
do mesmo estado, nós temos o Cerrado, a Amazônia, a Baixada Maranhense belíssima, nós temos a Chapada das Mesas, nós temos a questão do único deserto no mundo com água, que é a região dos Lençóis
Maranhense, não existe lugar no mundo belezas iguais que nós temos
para o turismo, nós temos para o agronegócio, nós temos para a criação
de psicultura, criação de gado e tudo o que se possa produzir e criar no
Estado do Maranhão. Mas esse estado, e aqui, particularmente, você vai
entender que você é alemão de nascimento, brasileiro de naturalidade,
agora maranhense de alma, de corpo e alma, porque fez questão de vir
pra cá, a gente pode até não escolher onde nascer, mas pode escolher
onde viver. Por conta disso, nós entendemos que o Maranhão, aqui nós
estamos no solo de São Luís, que é a única cidade, única capital que foi
descoberta por franceses. Então, você está não só no estado maranhense, mas também está no estado que foi descoberto pelos europeus, pelos
franceses, e isso faz com que a gente tenha algumas particularidades.
Nós, mesmo tendo sido descobertos pelos franceses, nós falamos muito
pouco a língua francesa, aqui até perdemos esse elo por meio da aliança
francesa que ficou tanto tempo aqui sendo estimulada que a gente pudesse ter, e eu entendo que o maranhense tem esse perfil de trazer gente
para cá, trazer investidores para cá, e é isso que vai mudar um pouco a
nossa história a partir do desenvolvimento das potencialidades do estado do Maranhão que são imensas. Perguntam sobre os índices, que
são a parte ruim, talvez, durante muito tempo, nós não tenhamos dado
importância àquilo que os outros possam ver só da gente e é por isso,
Nélson, que quando se fala bem da nossa terra e agora da sua também,
você vai entender que a maior riqueza nossa é o nosso povo, é a nossa
cultura, é a nossa vida aqui. Eu quero parabenizá-lo, parabenizar o Deputado Duarte por essa iniciativa, todos os seus amigos que estão aqui e
dizer que, a partir de agora, você tem a alma e o coração maranhenses,
porque gosta da nossa terra e vive nela.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO FÁBIO BRAGA - Concedo a palavra ao Deputado Duarte Júnior, autor da
proposição.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Mais uma vez,
bom dia a todos e todas. Deputado Fábio Braga, meu querido amigo
ilustre, eterno professor Froz Sobrinho, a todos aqui presentes, cidadãos
que acompanham por todo o estado pela TV Assembleia, internautas,
cidadão maranhense, meu querido amigo Nelsinho Piquet. Aqui, hoje,
já foram destacadas várias dessas qualidades, e eu busco, em poucas
palavras, em poucos minutos, de forma muito clara, sincera e objetiva,
trazer alguns complementos. Eu ainda me intrigo, amigo Eli, por que
as coisas ruins chamam tanta atenção? E por que falta em cada um de
nós a pureza, a alegria que nos trazem as crianças? Hoje é um dia muito
especial e me faz lembrar o dia em que eu recebi o Título de Cidadão
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Maranhense, em 2015. Eu acredito que, de todas as falas que aqui foram feitas, o que mais me chama a atenção é que nós não podemos, nós
não temos o poder de escolher onde nós vamos nascer, mas, sim, nós
podemos escolher onde e como vamos viver. Quando nós estudamos no
curso de Direito, a Constituição Federal de 1988, meu querido amigo
professor Froz, nós observamos que é um direito essencial, é um direito
constitucional, é um direito fundamental à vida. Não qualquer vida, mas
a vida plena, a vida em abundância, pois não basta estar vivo, é preciso
viver com dignidade. E isso retrata exatamente o que você, Nelsinho,
buscou. Diferente, eu acredito, da grande maioria das pessoas que estão
aqui, talvez que estejam nos assistindo, por falta daquilo que entendo
ser o mais importante: oportunidade. Muitos aqui não conhecem outras
cidades, outros estados, outros países, outros continentes, mas você,
Nelsinho, graças a Deus, teve a oportunidade de conhecer todo o mundo e, como bem retratou o meu amigo e professor Froz, é um cidadão
do mundo. Escolheu, mesmo sendo um cidadão do mundo, com tantas
atrações, com tantas possibilidades, com tantas oportunidades, você
escolheu o nosso estado, você escolheu a nossa terra, você escolheu
representar a nossa gente, sem receber, até então, nada em troca. Quando eu digo nada em troca, estou falando daquilo que não é essencial,
mas que é importante. O Nelsinho Piquet, como nós retratamos aqui
no vídeo, leva em seu carro vários patrocinadores, mas retrata também
um adesivo com as cores de nosso estado, com o nome do Maranhão,
terra de encantos, sem receber nenhuma contraprestação por isso, mas
o faz como forma de levar e demonstrar para todos o seu amor por esse
Estado e por essa terra. No Réveillon passado, ele convidou o ilustre
atual Campeão da Fórmula 1 meu querido amigo Max, o outro Max, o
Max Verstappen que mostrou pra todos a sorte que é esse estado, aquela
terra, essa terra de encantos o fez ele piloto extremamente talentoso já
buscava esse título há muito tempo. E após vir aqui beber dessa água,
conhecer as belezas dos Lençóis trazido por você, Nelsinho, ele conquistou um resultado muito positivo e o ex-campeão Hamilton ficou
mais uma vez pra trás, pois em uma das corridas de Fórmula 1, ele
disse que queria conhecer o Maranhão, que queria conhecer os Lençóis
Maranhenses. Há uma diferença aí de tempo não de segundos, mas de
pouco menos de 365 dias, mas, meu querido amigo Hamilton, pode vir,
ainda há tempo de conhecer as belezas naturais do nosso Estado e que
venha acompanhado de Nelsinho Piquet. Aqui de forma até jocosa, eu
agradeço muito meu amigo Nelsinho a oportunidade que você tem dado
a esse Estado não só de divulgar as suas belezas naturais, não só de
convidar outras pessoas pra vir aqui conhecer, mas tudo o que você tem
feito por nosso Estado, pela região, especialmente, aqui dos Lençóis,
já está sendo visto. E eu quero aqui dizer que nessa região eu tenho
grandes amigos que apoiam a nossa candidatura, a Deputado Estadual,
apoiaram e agora apoiam a nossa pré-candidatura a Deputada Federal
como minha querida amiga dessa região Vereadora Neta, de Humberto
de Campos, vereador Daniel Júnior, de Barreirinhas, vereador Elias de
Santo Amaro, são vereadores que temos dialogado sobre a importância
desse movimento de chamar atenção para essas belezas, para que nós
possamos ao tempo que devemos garantir a preservação do meio ambiente, das belezas naturais, nós devemos garantir condições para que
outras pessoas também conheçam essas belezas. Eu quero aqui registrar, que eu tenho lutado muito, e o Marquinhos sabe disso, para que o
Nelsinho possa ter incentivos por esse Estado. Incentivos econômicos
para poder divulgar ainda mais as nossas belezas. Me chama atenção às
vezes, algumas modelos, alguns modelos que vem para cá, recebendo
cachês de 80,100, 200 mil reais, às vezes a gente só fica sabendo quando
o dinheiro foi pago, porque foi gasto, mas não chama muita atenção
toda essa movimentação. Eu entendo que tudo isso que você traz para
o nosso Estado é importante que seja potencializado, porque ao tempo
que a gente garante mais turistas, ao tempo que a gente faz com que
Santo Amaro, as regiões dos Lençóis, Barreirinhas como um todo, o
tempo que a gente convida mais pessoas para aqui vir, para que aqui
possam consumir, a gente gera emprego, renda e desenvolvimento. E
além de tudo isso Nelsinho, eu quero aqui sublinhar o papel que você
desempenha em nosso Estado na luta e preservação do meio ambiente,
da proteção em defesa animal. E é por essa e outras razões que hoje eu
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quero e peço a todos que recebam esse cidadão maranhense com muito
aplauso e com muito carinho. Que você saia daqui com o coração cheio
de orgulho, pois assim nós estaremos como acompanharmos você nas
corridas da vida, nas corridas de Stock Car e outras que tiverem e terão,
a gente tem a certeza que além daquele adesivo, daquele emblema do
Estado do Maranhão, você vai levar com ainda mais razão o Maranhão
no seu coração e você vai poder dizer para o mundo, cidadão do mundo,
que hoje e sempre você é cidadão maranhense, orgulho pra mim, orgulho pra todos nós, um orgulho para o Maranhão. Então, parabéns, Nelsinho Piquet, viva a região dos Lençóis, viva o Maranhão, e bem-vindo
mais uma vez, muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO FÁBIO BRAGA – Convido o Deputado Duarte Júnior para fazer entrega
do título de Cidadão Maranhense ao Senhor Nélson Ângelo Piquet.
O SENHOR NÉLSON ÂNGELO PIQUET (Homenageado) –
Bom, primeiramente, bom dia a todo mundo, e uma honra, e um prazer
enorme estar aqui, nunca imaginei estar nessa posição um dia, acho que,
além de tudo, o mais importante são as amizades que seu fiz aqui, por
aqui, durante esses anos todos, isso aí, independente, vai contar para o
resto da vida, amizades que viram família, que eu falo grande parte do
meu tempo, da minha semana, do meu mês, eu estou em contato com
muitas pessoas aqui, mas o Duarte até me relembrou de uma passagem
que eu nem lembrava da primeira vez que eu vim para cá, e eu estava
na minha cabeça, que eram as férias, as férias não né, a viagem que eu
fiz com o meu pai de Fortaleza, até São Luís, que a gente fez de quadriciclo, eu tinha treze anos, mas, na verdade, a primeira vez em que eu
vim para cá, foi com dez anos de idade, em Imperatriz, numa corrida de
Kart, que eu lembro que chovia bastante lá, lembro como se fosse ontem da pista e eu nem me lembrava que era a primeira vez que eu tinha
vindo para cá, então, a minha história aqui começa faz muito tempo,
mas realmente acho que desde da viagem que eu fiz com o meu pai para
cá, que nasceu essa... despertou essa vontade ou essa curiosidade de
conhecer um pouco mais e anos se passaram, fiz amizade com o nosso
amigo querido, Marquinhos Regadas, que me trouxe aqui de novo, depois de alguns anos aí, que fazia alguns anos que eu não vinha para cá,
e realmente é difícil de acreditar na beleza que esse Estado tem e uma
coisa que as pessoas só realmente percebem quando pisam nos Lençóis
ou quando chegam aqui pelo amor, pelo carinho das pessoas, e pelas belezas naturais e pouco depois dessa minha vinda para cá, eu resolvi que
se eu fosse um dia fazer uma casa, no Brasil, ia ser aqui no Maranhão.
E foi dito e feito, eu tive a oportunidade de fazer a casa, nosso amigo
Mota fez um loteamento, fez uma área muito bacana que eu falei: não,
tem que ser aqui próximo aos Lençóis, a cidade de Santo Amaro, e isso
só realmente me aproximou mais ainda, nós fizemos um pouco de tudo
aqui, nós fizemos coleta de lixo, ajudar os animais aqui, eu lembro que
uma das primeiras vezes acho que foi quando a casa que inaugurou o
primeiro réveillon aqui, minha mãe também eu peguei um pouco disso
dela de proteger os animais, de tentar ajudá-los, minha mãe pegou uma
gatinha que estava ia ter cria, deu cria dentro da casa, eu lembro que
teve que repintar o quarto inteiro mas, enfim, a gente acabou... e quando
as férias acabaram aqui que os gatinhos, tinha oito deles, minha mãe
ficou muito preocupada, a gente também, a gente achou uma pessoa
dentro de Santo Amaro pra cuidar desses gatinhos, toda vez que a gente
volta pra a cidade a gente revê essa pessoa, ficamos mandando comida pra eles durante muito tempo, mas enfim, Santo Amaro, Maranhão,
tudo isso virou uma coisa muito próxima a mim, acho que as amizades
que eu fiz aqui foram muito importantes, também, isso que fez uma
diferença muito grande, não é só pelas belezas naturais, mas também
pelas amizades que a gente fez aqui, sabe que é uma coisa que dura pra
sempre. Então assim, fico muito honrado e fico muito feliz de poder ter
recebido esse prêmio, eu nunca imagina de poder receber isso um dia,
eu que nasci fora do Brasil, cresci em Brasília, nunca fui recebido dessa
forma, então realmente eu fico um pouco sem palavras aí, estou até
nervoso e muito emocionado em poder estar recebendo isso, eu espero
poder retribuir o máximo possível, fazer não por obrigação, mas pelo
amor que eu tenho por este Estado, pelas pessoas, todo mundo que eu
conheci durante esses últimos anos todos aí, poder retribuir o máximo
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aqui de mostrar as belezas, de dar exemplo de como a gente tem que
crescer né, muitas regiões por aqui de uma forma sustentável, uma forma limpa, numa forma direito e é isso pessoal queria realmente agradecer a todos, todos fazem parte dessa história ai, todos mesmos é pessoas
que me levaram para lugares diferentes, de passeios, de trilhas, pessoas
que me ajudaram a construir a casa, enfim, todo mundo tem uma parte
pequena nessa história e eu tenho certeza que só o início o primeiro capítulo de muita coisa que ainda vai acontecer por aqui. Então obrigado
mesmo para todo mundo e a gente se vê durante muitos réveillons e
muitas férias ainda e ainda vai ter muita história para contar, obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DUARTE JÚNIOR - E para concluir essa Sessão Solene, eu queria
pedir aqui ao Cerimonial que trouxesse algumas lembranças para o
Nelsinho, o nosso amigo querido secretário de Turismo no Estado do
Maranhão, ele estava tão ansioso para esse momento que venho ontem
para Assembleia achando que a sessão seria ontem e hoje ele não pôde
estar aqui porque tinha um compromisso com o governador na cidade
de Caxias, mas fez questão aqui de trazer essas lembranças, eu abri aqui
para poder mostrar o bumba-boi que representa muito a nossa cultura,
os azulejos, a Carranca da Fonte do Ribeirão, enfim, são várias lembranças que têm aqui da nossa cidade de São Luís, do Estado do Maranhão, e aqui também tem algumas iguarias que eu não recomendo que
você consuma parte dela antes de pilotar, por exemplo, aqui Tiquira. Já
te apresentaram a Tiquira?
O SENHOR NÉLSON ÂNGELO PIQUET - Essa eu conheço.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DUARTE JÚNIOR – Então, esse é cidadão maranhense mesmo. Então
aqui, gostou da tiquira?
O SENHOR NÉLSON ÂNGELO PIQUET – O nosso amigo
Boca, ali, foi quem me apresentou.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DUARTE JÚNIOR – Então, aqui mais um pouquinho de tiquira, isso
aqui é bem pequena pra tu apreciares com moderação, mas o Boca, com
certeza, pelo que eu estou vendo ele ficou com água na boca, ele vai
conseguir um pouco mais. Meus amigos, nada mais havendo a declarar, eu declaro encerrada essa Sessão Solene com muita alegria e com
muito orgulho, e Nelsinho, que você possa levar esse momento no seu
coração, pra a sua família, fique à vontade.
O SENHOR NÉLSON ÂNGELO PIQUET – Com certeza, pessoal, todos aqui viraram família, já desde as primeiras vezes que eu vim
pra cá, acabei conhecendo cada vez mais vocês, muito obrigado, é uma
honra e vou fazer o máximo que eu puder pra a gente divulgar, melhorar, desenvolver e crescer esse estado porque merece muito. Obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DUARTE JÚNIOR – Parabéns, Nelsinho Piquet, Cidadão Maranhense!
Como de costume, bora correr? Nada mais havendo a tratar, declaro
encerrada a presente Sessão Solene.
RESENHA
RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REALIZADA AOS QUINZE DIAS, DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA
DAS COMISSÕES DEPUTADO “WALDIR FILHO” DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
PRESENTE OS SENHORES DEPUTADOS:
DEPUTADO RAFAEL LEITOA - PRESIDENTE
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO
DEPUTADO HÉLIO SOARES
DEPUTADA THAIZA HORTEGAL
DEPUTADO ZITO ROLIM
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 006/2021- Emitido ao Projeto de Lei Comple-
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mentar nº 008/2021, QUE “Institui as Microrregiões de Saneamento Básico do Norte Maranhense, do Sul Maranhense, do Centro
Leste Maranhense e do Noroeste Maranhense”.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, em forma de
substitutivo, nos termos do voto do relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”,
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em 15 de dezembro de 2021.
EUNES MARIA BORGES SANTOS
Secretária da Comissão
ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
RESENHA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 014/2019-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e EXPRESSO SALADA LTDA-ME. OBJETO: CLÁUSULA
PRIMEIRA – DA REPACTUAÇÃO: De acordo com o artigo 65, II, d,
da Lei nº 8.666/93, fica repactuado o presente contrato em 30% (trinta
por cento), passando o seu valor total de R$ 958.160,00 (novecentos
e cinquenta e oito mil e cento e sessenta reais) para R$ 1.245.608,00
(um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil e seiscentos e oito reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 0001 – Gestão Geral. Função: 01 – Legislativa. Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000011
– Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção). Natureza Despesa: 33.90.39.41 – Fornecimento de alimentação. Fonte de
Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários - Tesouro. Histórico:
Objeto: Gerenciamento de alimentação escolar para alunos da Creche
Escola Sementinha. NOTA DE EMPENHO: Quando da prorrogação
do prazo de vigência do referido contrato em abril/2021, foi emitida a
Nota de Empenho nº 2021NE00065, no valor de R$ 368.915,35 (trezentos e sessenta e oito mil, novecentos e quinze reais e trinta e cinco
centavos), à conta da dotação orçamentária especificada no caput desta cláusula, para fazer face as despesas durante o corrente exercício, a
qual acobertará, ainda, as despesas decorrentes da presente repactuação.
BASE LEGAL: Art. 65, II, da Lei 8.666/93 e Processo Administrativo nº 2332/2021-ALEMA. DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 22/12/2021. ASSINATURAS: Deputado Othelino Nova Alves
Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
e Alice de Fátima Silva Santos representando a empresa EXPRESSO
SALADA LTDA-ME, CNPJ nº 23.647.072/0001-20. São Luís–Ma, 23
de dezembro de 2021. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral
ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 032/2020. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
MARANHÃO e EMPRESA S. AMORIM DOS SANTOS-ME. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o presente contrato em mais 12
(doze) meses, com início em 02 de dezembro de 2021 e término em 01
de dezembro de 2022. CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 - Assembleia Legisla-
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tiva. Gestão: 00001 - Gestão Geral; Função: 01- Legislativa; Subfunção:
031 - Ação Legislativa; Programa: 0318 - Gestão Legislativa; Natureza
de despesa: 33.90.39.17 – Manutenção e Conservação de Máquinas e
Equipamentos; Ação: 4628 - Atuação legislativa; Subação: 000011 Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção). Fonte de
Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários- Tesouro. Histórico:
Serviço de Manutenção, fornecimento e substituição de peças em extintores de incêndio da ALEMA. Informações Complementares: valor empenhado conforme cronograma físico-financeiro do gestor. NOTA DE
EMPENHO: Para fazer face ao objeto deste Termo Aditivo, foi emitida
em 25.11.2021, a Nota de Empenho n.º 2021NE002281, no valor de R$
1.300,00 (mil e trezentos reais) à conta da dotação acima especificada.
BASE LEGAL: art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 e Processo Administrativo nº 2783/2021-AL. DATA DA ASSINATURA: 30/11/2021. ASSINATURA: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e CONTRATADA - EMPRESA
S AMORIM DOS SANTOS-ME, CNPJ nº 15.578.915/0001-56. São
Luís–MA, 22 de dezembro de 2021.
Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral
CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
RESENHA DO CONTRATO N.º 050/2021. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
CONTRATADO(A): M SANTOS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS EIRELI. OBJETO: Contratação de serviços de
locação de grupos geradores de Energia Elétrica movidos a diesel, não
incluso seu abastecimento, para atender as necessidades das edificações
e equipamentos da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
situada na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio do Rangedor,
Cohafuma – São Luís – MA, dos equipamentos da torre de transmissão
cedidos a este poder pela EBC e situados à Rua Armando Vieira da
Silva, nº 126, Bairro de Fátima, em São Luís – MA e da Sede Social
da ALEMA sito à Avenida 01, nº 01, bairro Maiobão, Paço do Lumiar
- MA. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses.
VALOR DO CONTRATO: R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa. Subfunção: 031– Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000011
– Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO). Natureza Despesa: 33.90.39.56–Locação em Geral. Fonte de Recursos:
0.1.01.000000 – Recursos Ordinários - Tesouro. DO EMPENHO: Em
30.11.2021, foi emitida a Nota de Empenho nº 2021NE002349, no valor de R$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais), à conta da
dotação orçamentária especificada, para fazer face às despesas inerentes
a este Contrato, durante o corrente exercício. BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e Processo Administrativo nº 3530/2021-AL. DATA
DA ASSINATURA DO CONTRATO: 21/12/2021. ASSINATURAS:
Deputado Othelino Nova Alves Neto– Presidente da ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e Marcelo Rodrigues
dos Santos representante da empresa M SANTOS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI., CNPJ nº 69.426.021/000170. São Luís – MA, 23 de dezembro de 2021. Tarcísio Almeida Araújo–
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 52/2021. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA
HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI firmam
entre si o presente Contrato de Fornecimento, formalizado nos autos
do Processo Administrativo nº 1804/2021 – ALEMA, que originou a
contratação por licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 29/2021.
OBJETO: Aquisição de material de expediente, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Grupo V do Termo de Referência,
anexo do edital. VALOR: R$ 63.800,00 (sessenta e três mil e oitocentos
reais), sendo R$47.850,00 (quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta
reais) relativo aos materiais de expediente constantes do Grupo V-cota
principal, e R$ 15.950,00 (quinze mil, novecentos e cinquenta) relativo
aos materiais de expediente constantes do Grupo V-cota reservada. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 - Assembleia
Legislativa; Gestão: 00001 - Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa;
Ação: 4628 - Atuação legislativa; Subação: 000011 - Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção); Programa: 0318 - Gestão
Legislativa; Fonte: 0.3.01.000000 – Recursos Ordinários – Tesouro 0301000000; Natureza de despesa: 33.90.33.16 – Material de Expediente Histórico: Aquisição de material solicitada pela Subdiretoria de
Material e Patrimônio. Empenho de despesa: 2021NE002530. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro do exercício financeiro em que o contrato foi
assinado. DATA DE ASSINATURA: 22/12/2021. BASE LEGAL: Lei
nº 8.666/93, Lei n.º 10.520/02, Resolução Administrativa nº 955/2018,
Processo Administrativo nº 1804/2021 e Pregão Eletrônico n.º 29/2021.
ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão e EMPRESA HUMAITÁ COMÉRCIO
DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI, CNPJ n.º 36.214.108/0001-24
– CONTRATADA. São Luís (MA), 22 de dezembro de 2021.
TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa
CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
EXTRATO DO CONTRATO N.º 53/2021. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA
E. S. AMORIM- EPP firmam entre si o presente Contrato de Fornecimento, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 1804/2021
– ALEMA, que originou a contratação por licitação na modalidade
Pregão Eletrônico n.º 29/2021. OBJETO: Aquisição de material de
expediente, conforme especificações e quantitativos estabelecidos nos
Grupos I e IV do Termo de Referência, anexo do edital. VALOR: R$
119.959,60 (cento e dezenove mil, novecentos e cinquenta e nove reais
e sessenta centavos), sendo R$ 63.163,00 (sessenta e três mil, cento e
sessenta e três reais) relativo aos materiais de expediente constantes
do Grupo I, e R$ 56.796,00 (cinquenta e seis mil, setecentos e noventa
e seis reais) relativo aos materiais de expediente constantes do Grupo
IV. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 - Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 - Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa; Ação: 4628 - Atuação legislativa; Subação: 000011 - Atuação
Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção); Programa: 0318 Gestão Legislativa; Fonte: 0.3.01.000000 – Recursos Ordinários – Tesouro - 0301000000; Natureza de despesa: 33.90.33.16 – Material de
Expediente Histórico: Aquisição de material solicitada pela Subdiretoria de Material e Patrimônio. Empenhos de despesa: 2021NE002350
e 2021NE002353. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro do exercício
financeiro em que o contrato foi assinado. DATA DE ASSINATURA: 22/12/2021. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei n.º 10.520/02,
Resolução Administrativa nº 955/2018, Processo Administrativo nº
1804/2021 e Pregão Eletrônico n.º 29/2021. ASSINATURAS: CON-
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TRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão e EMPRESA E. S. AMORIM- EPP, CNPJ n.º 40.194.606/0001-20
– CONTRATADA. São Luís (MA), 22 de dezembro de 2021.
TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa
CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
EXTRATO DO CONTRATO N.º 54/2021. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA RF SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO EIRELI firmam entre si o
presente Contrato de Fornecimento, formalizado nos autos do Processo
Administrativo nº 1804/2021 – ALEMA, que originou a contratação
por licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 29/2021. OBJETO:
Aquisição de material de expediente, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Grupo II do Termo de Referência, anexo do
edital. VALOR: R$ 11.427,40 (onze mil, quatrocentos e vinte e sete
reais e quarenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 - Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 - Gestão
Geral; Função: 01 - Legislativa; Ação: 4628 - Atuação legislativa; Subação: 000011 - Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção); Programa: 0318 - Gestão Legislativa; Fonte: 0.3.01.000000
– Recursos Ordinários – Tesouro - 0301000000; Natureza de despesa:
33.90.33.16 – Material de Expediente Histórico: Aquisição de material
solicitada pela Subdiretoria de Material e Patrimônio. Empenhos de
despesa: 2021NE002354. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro do exercício financeiro em que o contrato foi assinado. DATA DE ASSINATURA: 22/12/2021. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei n.º 10.520/02,
Resolução Administrativa nº 955/2018, Processo Administrativo nº
1804/2021 e Pregão Eletrônico n.º 29/2021. ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão e EMPRESA RF SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO EIRELI, CNPJ
n.º 11.163.439/0001-51 – CONTRATADA. São Luís (MA), 22 de dezembro de 2021.
TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa
CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
EXTRATO DO CONTRATO N.º 55/2021. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA QUEIROZ PAPÉIS EIRELI firmam entre si o presente Contrato de Fornecimento, formalizado nos autos do Processo Administrativo
nº 1804/2021 – ALEMA, que originou a contratação por licitação na
modalidade Pregão Eletrônico n.º 29/2021. OBJETO: Aquisição de
material de expediente, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Grupo III do Termo de Referência, anexo do edital.
VALOR: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 - Assembleia Legislativa;
Gestão: 00001 - Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa; Ação: 4628
- Atuação legislativa; Subação: 000011 - Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção); Programa: 0318 - Gestão Legislativa;
Fonte: 0.3.01.000000 – Recursos Ordinários – Tesouro - 0301000000;
Natureza de despesa: 33.90.33.16 – Material de Expediente Histórico:
Aquisição de material solicitada pela Subdiretoria de Material e Patrimônio. Empenhos de despesa: 2021NE002355. VIGÊNCIA: até
31 de dezembro do exercício financeiro em que o contrato foi assinado. DATA DE ASSINATURA: 22/12/2021. BASE LEGAL: Lei nº
8.666/93, Lei n.º 10.520/02, Resolução Administrativa nº 955/2018,
Processo Administrativo nº 1804/2021 e Pregão Eletrônico n.º 29/2021.
ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Ma-

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
ranhão – Deputado Othelino Nova Alves Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão e EMPRESA QUEIROZ PAPÉIS EIRELI, CNPJ n.º 30.399.251/0001-51 – CONTRATADA. São Luís (MA),
22 de dezembro de 2021.
TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa
P O R T A R I A Nº 1468/2021
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Processo nº 1804/2021-AL e Memorando nº 497/2021-DA.,
R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores LEANDRO AIRES LIMA, matrícula nº 1648153 e JORDANIA MOURA RIBEIRO, matrícula nº
1604396, ambos lotados na Diretoria de Administração, para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto, do Contrato nº
52/2021-AL., firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão – ALEMA e a empresa HUMAITÁ COMERCIO DE PAPEIS E
ALIMENTOS EIRELI, cujo o objeto refere-se à aquisição de material
de expediente, conforme especificações e quantitativos estabelecidos
no Grupo V, do Termo de Referência, anexo do Edital, conforme determina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da
Lei 8.666/93.
Art. 2º O Fiscal e o Substituto deverão realizar todos os procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em conformidade
com as normas de direito vigentes, as especificações contidas nas resoluções e nos processos administrativos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 23 de dezembro
de 2021.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente
P O R T A R I A Nº 1469/2021
		
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Processo nº 1804/2021-AL e Memorando nº 498/2021-DA.,
R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores LEANDRO AIRES LIMA, matrícula nº 1648153 e JORDANIA MOURA RIBEIRO, matrícula nº
1604396, ambos lotados na Diretoria de Administração, para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto, do Contrato nº
53/2021-AL., firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão – ALEMA e a empresa E. S. AMORIM - EPP, cujo o objeto refere-se à aquisição de material de expediente, conforme especificações
e quantitativos estabelecidos no Grupo I e IV, do Termo de Referência,
anexo do Edital, conforme determina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.
Art. 2º O Fiscal e o Substituto deverão realizar todos os procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em conformidade
com as normas de direito vigentes, as especificações contidas nas resoluções e nos processos administrativos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 23 de dezembro
de 2021.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente
P O R T A R I A Nº 1470/2021
					
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Processo nº 1804/2021-AL e Memorando nº 499/2021-DA.,
R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores JORDANIA MOURA RIBEIRO, matrícula nº 1604396 e LEANDRO AIRES LIMA, matrícula nº
1648153, ambos lotados na Diretoria de Administração, para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto, do Contrato
nº 54/2021-AL., firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão – ALEMA e a empresa RF SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO
EIRELI, cujo o objeto refere-se à aquisição de material de expediente,
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Grupo II, do
Termo de Referência, anexo do Edital, conforme determina o Art. 25
da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.
Art. 2º O Fiscal e o Substituto deverão realizar todos os procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em conformidade
com as normas de direito vigentes, as especificações contidas nas resoluções e nos processos administrativos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 23 de dezembro
de 2021.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente
P O R T A R I A Nº 1471/2021
		
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Processo nº 1804/2021-AL e Memorando nº 500/2021-DA.,
R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores JORDANIA MOURA RIBEIRO, matrícula nº 1604396 e LEANDRO AIRES LIMA, matrícula nº
1648153, ambos lotados na Diretoria de Administração, para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto, do Contrato
nº 55/2021-AL., firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão – ALEMA e a empresa QUEIROZ PAPEIS EIRELI, cujo o
objeto refere-se à aquisição de material de expediente, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Grupo III, do Termo de Referência, anexo do Edital, conforme determina o Art. 25 da Resolução
Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.
Art. 2º O Fiscal e o Substituto deverão realizar todos os procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em conformidade
com as normas de direito vigentes, as especificações contidas nas resoluções e nos processos administrativos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 23 de dezembro
de 2021.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente
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