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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06/02/2019 – 4ª FEIRA
GRANDE EXPEDIENTE
TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......37 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR PR/PMN........................08 MINUTOS
3. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE/PP.....................08 MINUTOS
COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS (Art. 87 , § 5º do R.I.)
1. PV - 5 (CINCO) MINUTOS
2. MDB - 5 (CINCO MINUTOS
3. PSDB - 5 (CINCO) MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06.02.2019
I - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
1. REQUERIMENTO Nº 006/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RIGO TELES, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJAM ENCAMINHADOS OFÍCIOS AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO DA EDUCAÇÃO,
DOUTOR
RICARDO
VELEZ
RODRIGUES,
AO
EXCELENTÍSSIMO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE,
PRESIDENTE DO SENADO E AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
DEPUTADO RODRIGO MAIA, PRESIDENTE DA CÂMARA
FEDERAL, BEM COMO AOS MEMBROS DAS BANCADAS
MARANHENSES NA CÂMARA E NO SENADO, SOLICITANDO
APOIO PARA A IMPLANTAÇÃO DO CAMPOS AVANÇADO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO-UFMA, NO
MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA.
II - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA
2. REQUERIMENTO Nº 001/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RICARDO RIOS, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR À FAMÍLIA
VITORIENSE, PELO FALECIMENTO DO MONSENHOR
SÉRGIO LELMETTI, OCORRIDO NO DIA 03 DE FEVEREIRO
DE 2019.
3. REQUERIMENTO Nº 002/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA QUE SEJA EMITIDA NOTA DE PESAR À
FAMÍLIA DE HENRIQUE AUGUSTO DE MIRANDA,
CONHECIDO COMO CHICO ARARA, PELO SEU
FALECIMENTO, OCORRIDO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE
2019.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 06/02/2019 – QUARTA-FEIRA
PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 018/19, de autoria do Poder
Judiciário, enviado através da Mensagem nº 12/19, que altera a tabela
de vencimentos dos cargos efetivos do Quadro de Pessoal do Poder
Judiciário do Maranhão constante do Anexo IV da Lei nº 8.175, de
19.11.2007, bem como dos cargos em comissão e das funções
gratificadas do Poder Judiciário do Maranhão constantes dos Anexos I
e II da Lei nº 8.727, de 07.12.2207.
2. PROJETO DE LEI Nº 019/19, de autoria do poder Judiciário,
enviado através da Mensagem nº 32/19, que altera a redação do § 2º do
art. 10 da Lei nº 8.032, de 10.12.2003, acrescentado pela Lei nº 8.710,
de 16.11.2007 e alterado pela Lei nº l0.712, de 08.11.2017.
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3. PROJETO DE LEI Nº 020/19, de autoria do Poder Judiciário,
enviado através da Mensagem nº 42/19, que altera dispositivos da Lei
Complementar nº 14 de 17.12.1991(Código de Divisão e Organização
Judiciárias do Estado do Maranhão).
4. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/19, DE
AUTORIA DO PODER Judiciário, enviado através da Mensagem nº
12/19, que altera a tabela de vencimentos dos cargos extintos a vagar de
Depositário, de Distribuidor e de Escrivão de Serventia Judiciária
constante do Anexo Único da Lei Complementar nº 125, de 15 de julho
de 2009.
ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 001/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui como conteúdo
programático obrigatório nas provas de con curso público da
administração direta, autárquica e fundacional do Estado conhecimentos
sobre história, geografia e cultura do Maranhão.
2. PROJETO DE LEI Nº 002/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que obriga os estabelecimentos
privados comerciais, no âmbito do Estado do Maranhão, que possuem
ou venham possuir banheiros adaptados ao uso de pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida, a disponibilizar alarme de
emergência e dá outras providências.
3. PROJETO DE LEI Nº 003/19, de autoria do Senhor do
Senhor Deputado Wellington do Curso, que proíbe a cobrança de taxa
para emissão de documentos, taxa para emissão de documentos, taxa
de repetência, taxa sobre disciplina eletiva e taxa de prova por parte
das instituições particulares de ensino superior no âmbito do Estado
do Maranhão e dá outras providências.
4. PROJETO DE LEI Nº 004/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe soabre a disponibilização
de informação, de medicamentos distribuídos gratuitamente à população
pela Sistema Único de Saúde (SUS) e dá outras providências.
5. PROJETO DE LEI Nº 005/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui a obrigatoriedade de
contratação de seguro garantia de cumprimentos em contratações de
obras e serviços realizados pelo Estado do Maranhão e seus Municípios
e dá outras providências.
6. PROJETO DE LEI Nº 006/19 de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui a Semana Estadual de
Conscientização sobre a violência contra a mulher nas Escolas Públicas
do Estado do Maranhão, a realizar-se, anualmente, na primeira semana
de setembro, e dá outras providências.
7. PROJETO DE LEI Nº 007/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a concessão de
gratuidade de entrada nos estádios, ginásios esportivos, parques
aquáticos e shows do Estado do Maranhão às pessoas com deficiência.
8. PROJETO DE LEI Nº 008/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui a “Semana de Valorização
do Educador”.
9. PROJETO DE LEI Nº 009/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que estabelece a obrigação dos
estabelecimentos veterinários, quando constarem indícios de maustratos nos animais atendidos, comunicar o fato à Polícia Civil.
10. PROJETO DE LEI Nº 010/19, de autoria do Senhor
Deputado Welington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade das
empresas concessionárias e/ou permissionárias do serviço público de
transporte marítimo e hidroviário no Estado do Maranhão de
identificação dos passageiros no ato da venda dos bilhetes de passagens
e dá outras providências.
11. PROJETO DE LEI Nº 011/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que determina critérios estruturais
para hotéis, motéis, albergues, pousadas e assemelhados, localizados
no Estado de Maranhão, com a finalidade de promover a acessibilidade
das pessoas com dificuldade de locomoção ou mobilidade reduzida, e
dá outras providências.
12. PROJETO DE LEI Nº 012/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a instalação de piso
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tátil para demarcar obstáculos em áreas públicas e a localização de
faixa de pedestres, visando a acessibilidade das pessoas com deficiências
visuais no Estado do Maranhão.
13. PROJETO DE LEI Nº 013/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que obriga os hospitais, clínicas, casas
de saúde, prontos-socorros e ambulatórios localizados no Estado do
Maranhão a manter painéis físicos ou eletrônicos com o quantitativo e
nome dos médicos disponíveis e plantonistas, suas respectivas áreas
de atuação, horários de entrada e de saída e dá outras providências.
14. PROJETO DE LEI Nº 014/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
cadeiras de rodas nas repartições públicas, shoppings e parques para
uso dos visitantes que sejam ´pessoas com deficiência física ou
dificuldade de locomoção.
15. PROJETO DE LEI Nº 015/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a criação de uma
plataforma digital, que forneça informações sobre o andamento e os
gastos com obras públicas no Estado do Maranhão.
16. PROJETO DE LEI Nº 016/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre noras e diretrizes
para a verificação da segurança de barragens de qualquer natureza e de
depósitos de resíduos tóxicos industriais, e dá outras providências.
17. PROJETO DE LEI Nº 017/2019 de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio , que dispõe sobre lei de incentivo a participação
de empresas em projetos, instalação de serviços de saúde, aquisição de
equipamentos e custeio para tratamentos de alta complexibilidade, e
dá outras providências.
18. MOÇÃO Nº 001/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
de aplausos ao Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA),
na pessoa do Comandante Geral, Coronel QOCBM Célio Roberto
Pinto de Araújo, nos seguintes termos: “A Assembléia Legislativa do
Estado do Maranhão congratula-se com todos os integrantes do Corpo
de Bombeiros do Maranhão, em especial aos militares que participam
das operações de ações de resgate na tragédia ocorrida em Brumadinho
(MG)”.
19. MOÇÃO Nº 002/19, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo, solicitando do envio de Moção de pesar a Assembléia
Legislativa do Estado do Maranhão solidariza-se pelo desastre ambiental
ocorrido em Brumadinho – MG, onde resultou na perda de muitos
irmãos mineiros e respectivas famílias. Ao tempo que cumprimentamos
os heróis bombeiros destemidos de vários Estados e dentre os do
Estado do Maranhão”.
ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 251/18, de autoria do Senhor
Deputado Vinicius Louro, que dispõe sobre a obrigatoriedade do curso
de libras para agentes de trânsito no âmbito do Estado do Maranhão.
2. PROJETO DE LEI Nº 252/18, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que considera de Utilidade Pública, a ONG
COMPASCE – Comunidade Parceira Sócio-Cultural-Educacional, com
sede e foro no município de São Luis-MA.
3. PROJETO DE LEI Nº 253/18, de autoria do Senhor
Deputado Rigo Teles, que considera de Utilidade Pública, a União de
Moradores Governador Pedro Neiva de Santana – UMGPNS, com
sede e foro em São Luis-MA.
4. PROJETO DE LEI Nº 254/18, de autoria do Senhor
Deputado Edson Araújo, que considera de Utilidade Pública, o Clube
do Choro do Maranhão, com sede e foro no município de São LuisM A.
5. PROJETO DE LEI Nº 255/18, de autoria do Senhor
Deputado Rogério Cafeteira, que dispõe sobre a inclusão Escolar de
estudantes com deficiência, com altas habilidades/superdotação e com
transtornos funcionais específicos nas Instituições de Ensino público
e particulares no Estado do Maranhão.
PRIORIDADE 3ª E ULTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 256/18, enviado através da Mensagem
Governamental nº 091/18, que institui procedimentos para utilização
de bens públicos em distritos industriais, com vistas à instalação de
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empresas dos ramos industrial, agroindustrial, centros de distribuição
ou operadoras de serviços públicos ou privados e dá outras
providências.
2. PROJETO DE LEI Nº 257/18, enviado através da Mensagem
Governamental nº 092/18, que institui o Complexo Industrial e Portuário
do Maranhão, autoriza a modificação do objeto social, quanto à Empresa
Maranhense de Administração Portuária – EMAP e dá outras
providências.
ORDINÁRIA 4ª ULTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 247/18, de autoria do Senhor
Deputado Zé Inácio, atualização e consolidação da divisão políticoadministrativa, entre os Municípios de Alto Alegre do Pindaré e Santa
Luzia.
2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 081/18,
de autoria do Senhor Deputado Ricardo Rios, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Coronel Marco Antônio de
Oliveira Marques Pimentel.
DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 05 DE FEVEREIRO DE 2019.

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia cinco de fevereiro de dois mil e
dezenove.
Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Rezende.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia
Rezende, Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Ciro Neto, Daniela Tema, Detinha, Doutor Leonardo, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaiza Hortegal, Duarte Júnior. Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe
dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Marcelo
Tavares, Márcio Honairser, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles,
Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso,
Wendell Lages, Zé Gentil e Zé Inácio Lula.
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos
os nossos trabalhos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para fazer a
leitura do texto bíblico e a Ata da Sessão anterior.
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA
CLEIDE COUTINHO (lê Texto Bíblico e a 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, a Senhora Primeira Secretária para fazer a
leitura do Expediente.
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA REZENDE (lê Expediente).
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II – EXPEDIENTE.
MENSAGEM Nº 093 / 18
São Luis, 21 de dezembro de 2018.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência e aos seus ilustres pares que
estarei de férias no período de 3 a 10 de janeiro de 2019, sendo, em
consequência, o Governo do Estado exercido pelo Vice-Governador,
na forma estabelecida pela Constituição Estadual.
Renovo a Vossa Excelência e aos nobres Deputados e Deputadas
os meus elevados protestos de apreço e consideração.
Atenciosamente
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
MENSAGEM Nº 094 / 18
São Luís, 24 de dezembro de 2018.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente,
por padecer de vício de inconstitucionalidade e por interesse público,
o Projeto de Lei nº 193/2018, que institui a Política Estadual de Apoio
ao Cooperativismo da Agricultura Familiar, e dá outras providências.
Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente,
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
Veto parcial ao Projeto de Lei nº 193/2018, que
institui a Política Estadual d e Apoio ao
Cooperativismo da Agricultura Familiar, e dá
outras providências.
No uso das atribuições que me conferem arts. 47, caput, e 64,
IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de Lei nº
193/2018.
RAZÕES DO VETO
A proposta legislativa, em linhas gerais, tem por finalidade
instituir a Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo da Agricultura
Familiar que consistirá no conjunto de atividades desenvolvidas pelo
Poder Público e pelo setor privado com vistas a beneficiar direta e
indiretamente o setor cooperativista na promoção do desenvolvimento
social, econômico e cultural.
É louvável a iniciativa parlamentar posto que tem por objetivos/
diretrizes, dentre outros, o apoio técnico e operacional do
cooperativismo da agricultura familiar no Maranhão e o fomento ao
cooperativismo.
Não obstante, há de ser negada sanção à parte dos dispositivos
do Projeto de Lei nº 193/2018 pelas razões a seguir delineadas:
O art. 13 do Projeto de Lei em apreço propõe a criação do
Conselho Estadual de Cooperativismo da Agricultura Familiar –
CECOOP, órgão de natureza consultiva e deliberativa que tem por
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finalidade planejar e avaliar as ações desenvolvidas no âmbito da
Administração Pública Estadual.
Ocorre, entretanto, que, nos termos do art. 43, inciso V da
Constituição Estadual, são de iniciativa privativa do Governador do
Estado as leis que disponham sobre criação de órgãos integrantes da
administração pública estadual, verbis:
Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do
Estado as leis que disponham sobre:
(...)
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual.
(grifo nosso)
Acerca da impossibilidade de norma de iniciativa do Poder
Legislativo instituir órgão vinculado ao Poder Executivo Estadual, os
seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:
(...) É firme a jurisprudência desta Corte orientada pelo
princípio da simetria de que cabe ao Governador do Estado
a iniciativa de lei para criação, estruturação e atribuições de
secretarias e de órgãos da administraçã o pública.
7. Violação ao princípio da separação dos poderes, pois
o processo legislativo ocorreu sem a participação chefe
do Poder Executivo. 8. Ação direta julgada procedente.
(STF. ADI 821-RS, Relator Ministro GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2015, Acórdão Eletrônico
DJe-239 divulgado em 25-11-2015, publicado em 26-112015, grifo nosso).
CONSTITUCIONAL.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE
SÃO PAULO N. 12.516/2007. INSTITUIÇÃO DOS
CONSELHOS GESTORES NAS UNIDADES DE SAÚDE
DO ESTADO. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES.
PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO DIRETA JULGADA
PROCEDENTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal tem reconhecido que o disposto no art. 61, § 1º, II,
“a”, da Constituição Federal estabelece regra de iniciativa
privativa do chefe do poder executivo para criação e
extinção de órgão da administração pública. Precedentes.
2. Ofende o princípio da separação dos poderes lei de
iniciativa parlamentar que disponha sobre órgãos da
administração pública. Precedentes. 3. Ação direta julgada
procedente.
(STF. ADI 4000, Relator(a): Min. EDSON FACHIN,
Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 01-06-2017 PUBLIC
02-06-2017, grifo nosso)
Criação de Conselho, dotado de diversificada composição
e representatividade, destinado a orientar os órgãos de
comunicação social do Estado, suas fundações e entidades
sujeitas a seu controle (artigos 238 e 239 da Constituição do
Rio Grande do Sul e Lei estadual n. 9726-92). Cautelar
deferida, ante a premência do prazo assinado para a
instalação do Colegiado e a relevância da fundamentação
jurídica do pedido, especialmente quanto as teses
concernentes a separação dos Poderes e a exclusividade
de iniciativa do Chef e do Executivo, bem como a
competência privativa deste para exercer a direção
superior e dispor sobre a organização e o funcionamento
da administração.

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
(STF. ADI 821 MC, Relator(a): Min. OCTAVIO
GALLOTTI, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/1993, DJ
07-05-1993 PP-08327 EMENT VOL-01702-02 PP-00272,
grifo nosso)
Nessas circunstâncias, tendo em vista o Princípio da Separação
dos Poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2º, Constituição da
República1) e considerando que o legislador infraconstitucional não
pode interferir na construção do constituinte, de modo a criar ou ampliar
os campos de intersecção entre os Poderes estatais, oponho veto ao
art. 13, caput e incisos, do Projeto de Lei nº 193/2018 por padecer de
vício de inconstitucionalidade formal.
Pelas mesmas razões e por dependerem logicamente do referido
dispositivo, necessário opor veto também ao parágrafo único do art.
10, ao art. 14, caput e parágrafos, e aos arts 15, 16, 17, 18 e 23 da
proposta legislativa vez que estabelecem a estruturação e o
funcionamento de órgão que não pode ser criado por iniciativa do
Poder Legislativo.
É autorizada, na forma do art. 19 do Projeto de Lei nº 193/
2018, a criação do Fundo de Apoio ao Cooperativismo do Estado do
Maranhão – FUNDECOOP. As atribuições e o funcionamento do
FUNDECOOP são delineados nos art. 21 e 22 da proposição legislativa.
Nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que
estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal, constitui fundo especial o produto de receitas
especificadas que por lei se vinculam à realização de determinados
objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de
aplicação (art. 71).
Considerando que o fundo consiste na reserva de bens ou
patrimônio líquido, constituído de dinheiro, bens ou ações, afetado
pelo Estado, a determinado fim2, a sua respectiva criação guarda relação,
in casu, com a autonomia administrativa e financeira do Poder
Executivo, o que reclama, por conseguinte, a prerrogativa do mesmo
de iniciar o processo legislativo sobre matérias referentes à sua própria
organização.
Na forma do inciso III do art. 43 da Constituição Estadual3, é
de iniciativa privativa do Governador do Estado a edição de leis que
disponham sobre a organização administrativa e matéria orçamentária.
Por essa razão, lei de iniciativa do Poder Legislativo não poderá
versar sobre os objetivos, as atribuições, as fontes de recursos e o
modo de gerenciamento financeiro de fundo público a ser administrado
pelo Executivo Estadual, como propõem os arts. 19 a 22 do Projeto de
Lei nº 193/2018.
A proposição em comento, ao tempo que autoriza a criação do
Fundo de Apoio ao Cooperativismo do Estado do Maranhão, estabelece
seus respectivos objetivos, atribuições, fontes de recursos e o modo
de gerenciamento, matéria típica de organização e funcionamento da
Administração Estadual.
Por essa razão, forçoso reconhecer a necessidade de veto aos
arts. 19 a 22 em razão da infringência ao inciso III do art. 43 da
Constituição Estadual e consequente vício de inconstitucionalidade
formal.
Por depender logicamente do art. 19, cujas razões de veto
foram delineadas supra, opõe-se veto também ao art. 9º do Projeto de
Lei em comento.
O art. 25 do Projeto de Lei nº 193/2018 assim estabelece:
Art. 25. O Poder Público Estadual, quando recomendável ao
atendimento das demandas da comunidade, estabelecerá
convênios operacionais com as cooperativas de agricultores
familiares de crédito (produção, comercialização e economia
solidária), buscando a agilização do acesso ao crédito ao
setor e da prestação de serviços, especialmente quanto à
arrecadação de tributos e ao pagamento de vencimentos,
soldos e outros proventos dos servidores públicos civis e
militares, ativos e inativos, e dos pensionistas da
administração direta e indireta, por opção destes.
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A redação do dispositivo está intrincada, não sendo possível
compreender com nitidez a intenção da proposta legislativa, em especial
quando dispõe acerca da “arrecadação de tributos e ao pagamento de
vencimentos, soldos e outros proventos dos servidores públicos civis
e militares, ativos e inativos, e dos pensionistas da administração
direta e indireta”, sendo necessário, em nome da técnica legislativa,
apresentar veto ao art. 25 pelo interesse público.
Por fim, o artigo 27 da proposição legislativa estipula o prazo
de 90 (noventa) dias, para que o Poder Executivo edite os atos
regulamentares que se fizerem necessários ao cumprimento da norma.
O Princípio da Separação de Poderes funda-se na ideia de
limitação, isto é, de exercício de atribuições em um raio de competência
próprio, sem a ingerência indevida de outros órgãos. Dito de outro
modo, quando se fala em separação de Poderes, reporta-se a uma
divisão de funções estatais, conferidas a órgãos especializados para
cada atribuição.
Nessas circunstâncias, ao fixar o prazo de 90 (noventa) dias
para que o Poder Executivo exerça a função regulamentar prevista no
artigo 64, III da Constituição do Estado do Maranhão, o Projeto de Lei
em apreço, além de restringir o exercício de um poder administrativo
para além das hipóteses constitucionalmente previstas, infringiu o
princípio da harmonia e independência entre os poderes.
Do mesmo modo foi o posicionamento do Supremo Tribunal
Federal quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº 3.394/AM:
EMENTA:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA
LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO
AMAZONAS. TEST E DE MATERNIDADE E
PATERNIDADE.
REALIZAÇÃO
GRATUITA.
EFETIVAÇÃO DO DIREITO À ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR
QUE CRIA DESPESA PARA O ESTADO-MEMBRO.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
NÃO
ACOLHIDA.
CONCESSÃO
DEFINITIVA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA
J UDICÁRIA GRATUITA. QUESTÃO DE ÍNDOLE
PROCESSUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO
INCISO I DO ARTIGO 2º. SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO
INVESTIGATÓRIA. PERDA DO BENEFÍCIO DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III DO
ARTIGO 2º. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA
CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL QUE
DETERMINAR O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS
REALIZADAS
PELO
ESTADO-MEMBRO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO
ARTIGO 2º. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 61,
§ 1º, INCISO II, ALÍNEA “E”, E NO ARTIGO 5º, INCISO
LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL . 1. Ao
contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria
ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública local.
Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que
crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo.
As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão
previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição
do Brasil — matérias relativas ao funcionamento da
Administração Pública, notadamente no que se refere a
servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes. 2.
Reconhecimento, pelas Turmas desta Corte, da
obrigatoriedade do custeio do exame de DNA pelo Estadomembro, em favor de hipossuficientes. 3. O custeio do exame
pericial da justiça gratuita viabiliza o efetivo exercício do
direto à assistência judiciária, consagrado no artigo 5º, inciso
LXXIV, da CB/88. 4. O disposto no inciso I consubstancia
matéria de índole processual — concessão definitiva do
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benefício à assistência judiaria gratuita — tema a ser
disciplinado pela União. 5. Inconstitucionalidade do inciso
III do artigo 2º que estabelece a perda do direito à assistência
judiciária gratuita do sucumbente na ação investigatória que
tenha sido proposta pelo Ministério Público e que tenha
como suporte o resultado positivo do exame de DNA.
Violação do disposto no inciso LXXIV do artigo 5º da
Constituição de 1.988. 6. Fixação de prazo para cumprimento
da decisão judicial que determinar o ressarcimento das
despesas
realizadas
pelo
Estado-membro.
Inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 2º. 7. Ação direta
julgada parcialmente procedente para declarar
inconstitucionais os incisos I, III e IV, do artigo 2º, bem
como a expressão “no prazo de sessenta dias a contar da
sua publicação”, constante do caput do artigo 3º da Lei
n. 50/04 do Estado do Amazonas.
(STF. ADI 3394, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal
Pleno, julgado em 02/04/2007, DJe-087 DIVULG 23-082007 PUBLIC 24-08-2007 REPUBLICAÇÃO: DJe-152
DIVULG 14-08-2008 PUBLIC 15-08-2008 EMENT VOL02328-01 PP-00099 DJ 24-08-2007 PP-00023 RT v. 96, n.
866, 2007, p. 112-117)

Registre-se, por oportuno, o posicionamento contido no voto
proferido pelo Eminente Ministro Relator, Eros Grau, no julgamento
da supramencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade, in verbis:
“Observe-se, ainda, que, algumas vezes, rebarbativamente
(art. 84, IV), determinadas leis conferem ao Executivo
autorização para a expedição de regulamento tendo em vista
sua fiel execução; essa autorização apenas não será
rebarbativa se, mais do que autorização, impuser ao
Executivo o dever de regulamentar. No caso, no entanto, o
preceito legal marca prazo para que o Executivo exerça
função regulamentar de sua atribuição, o que ocorre
amiúde, mas não deixa de afrontar o princípio da
interdependência e harmonia entre os poderes. A
determinação de prazo para que o Chefe do Executivo
exerça função que lhe incumbe originariamente, sem
que expressiva de dever de regulamentar, tenho-a por
inconstitucional”. (grifo nosso)
Desse modo, por infringir o princípio da separação dos poderes
e, por essa razão, não se coadunar com as disposições da Constituição
da República, opõe-se veto ao art. 27 do Projeto de Lei nº 193/2018.
Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional
vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade
Normativa da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do
texto constitucional no ordenamento jurídico, bem como na
obrigatoriedade de adequação todas as demais leis e atos normativos a
ela.
Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 193/2018.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS 24 DE DEZEMBRO DE 2018, 197º
DA INDEPENDÊNCIA, 130º DA REPÚBLICA.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
MENSAGEM Nº 095 / 18
São Luís, 24 de dezembro de 2018.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
por vício de inconstitucionalidade e por interesse público, o Projeto de
Lei nº 185/2018, que institui a Política Estadual de Agroecologia e
Produção Orgânica do Maranhão (Peapoma).
Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente,
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
Veto parcial ao Projeto de Lei nº 185/2018 que
institui a Política Estadual de Agroecologia e
Produção Orgânica do Maranhão (Peapoma).
No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de
Lei nº 185/2018.
RAZÕES DO VETO
A proposição em comento visa instituir a Política Estadual de
Agroecologia e Produção Orgânica do Maranhão (Peapoma), voltada à
ampliação e fortalecimento dos segmentos da agropecuária maranhense,
de modo a que essa atenda interesse público materializado na produção
de alimentos e produtos da sociobiodiversidade, com qualidade e
diversidade, auxiliando, com isto, na conservação do patrimônio cultural
e natural, e na dinamização das redes locais de economia solidária.
É louvável a iniciativa parlamentar, uma vez que detém como
objetivo contribuir para o desenvolvimento da Agricultura Familiar e
para a construção de uma sociedade sustentável, igualitária e democrática.
A despeito disso, há de ser negada sanção à parte dos
dispositivos do Projeto de Lei nº 185/2018, pelos fundamentos a seguir
delineados.
O art. 4º da proposta legislativa estabelece os instrumentos
que devem nortear a Política Estadual de Agroecologia e Produção
Orgânica do Maranhão – PEAPOMA, citando Planos e Programas
estaduais que deveriam estar efetivamente constituídos.
No entanto, nos incisos XX (Plano Estadual de Redução do
Uso de Agrotóxicos), XXI (Programa Estadual de Análise de Resíduos
de Agrotóxicos e Alimentos), XXVII (Programa Estadual de Agricultura
de Base Ecológica) e XXVIII (Programa Estadual de Gestão de Água
para Abastecimento, Produção e Consumo), verifica-se que inexistem
os diplomas mencionados, o que exige, por essa razão, apresentação
de veto aos referidos incisos, em razão do interesse público.
Para gerenciamento da Política Estadual de Agroecologia e
Produção Orgânica do Maranhão (Peapoma), o art. 8º do Projeto de
Lei nº 185/2018 propõe a criação do Comitê Estadual de Agroecologia
e Produção Orgânica (Ceapo).
É estabelecida, ainda, a composição, funcionamento e
competências (art. 9º) do CEAPO, matérias típicas de organização e
funcionamento da administração pública, o que atrai a aplicação das
disposições do inciso III do art. 43 da Constituição Estadual, o qual
determina que é de iniciativa privativa do Governador do Estado a
edição de leis que disponham sobre a organização administrativa, verbis:
Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às leis que disponham sobre:
[...]
III – organização administrativa e matéria orçamentária.
[grifo nosso]

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

Acerca da competência privativa do Chefe do Poder Executivo
para deflagrar proposta legislativa que versa a organização administração
pública, os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

DIÁRIO DAASSEMBLEIA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
ALAGONA N. 6.153, DE 11 DE MAIO DE 2000, QUE
CRIA O PROGRAMA DE LEITURA DE JORNAIS E
PERIÓDICOS EM SALA DE AULA, A SER CUMPRIDO
PELAS ESCOLAS DA REDE OFICIAL E PARTICULAR
DO ESTADO DE ALAGOAS. 1. Iniciativa privativa do
Chefe do Poder Executivo Estadual para legislar sobre
organização administrativa no âmbito do Estado. 2. Lei
de iniciativa parlamentar que afronta o art. 61, § 1º, inc. II,
alínea e, da Constituição da República, ao alterar a atribuição
da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. Princípio
da simetria federativa de competências. 3. Iniciativa louvável
do legislador alagoano que não retira o vício formal de iniciativa
legislativa. Precedentes. 4. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.
(ADI 2329, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal
Pleno, julgado em 14/04/2010, DJe de 25/06/2010). (grifo
nosso)
EMENTA:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 6.835/2001 DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INCLUSÃO DOS
NOMES DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS
INADIMPLENTES NO SERASA, CADIN E SPC.
ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA. INICIATIVA DA MESA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA.
INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL. A lei 6.835/2001, de iniciativa da Mesa da
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, cria
nova atribuição à Secretaria de Fazenda Estadual, órgão
integrante do Poder Executivo daquele Estado. À luz do
princípio da simetria, são de iniciativa do Chefe do
Poder Executivo estadual as leis que versem sobre a
organização administrativa do Estado, podendo a questão
referente à organização e funcionamento da Administração
Estadual, quando não importar aumento de despesa, ser
regulamentada por meio de Decreto do Chefe do Poder
Executivo (art. 61, § 1º, II, e e art. 84, VI, a da Constituição
federal). Inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa
da lei ora atacada.
(STF. ADI 2857, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA,
Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2007, DJe-152 DIVULG
29-11-2007 PUBLIC 30-11-2007 DJ 30-11-2007 PP-00025
EMENT VOL-02301-01 PP-00113)
Nessas circunstâncias, não cabe ao Poder Legislativo, sob pena
de infringência ao postulado constitucional da reserva da Administração
e ao princípio da separação dos poderes estabelecer composição e
modo de funcionamento de instâncias de gestão de políticas públicas.
Pelas mesmas razões e considerando que o fundo consiste na
reserva de bens ou patrimônio líquido, constituído de dinheiro, bens
ou ações, afetado pelo Estado, a determinado fim5, a respectiva criação,
gerenciamento e estabelecimento do modo de utilização dos recursos
guarda relação, in casu, com a autonomia administrativa e financeira
do Poder Executivo, o que reclama, por conseguinte, a prerrogativa
do mesmo de iniciar o processo legislativo que verse sobre fundo
público administrado pelo Executivo Estadual,
Por razão, imperioso reconhecer a necessidade de veto aos §§
1º e 2º do art. 5º e ao inciso V do art. 10.
Por fim, o art. 11 da proposição legislativa, por sua vez,
estipula o prazo de 120 (cento e vinte) dias, para que o Poder Executivo
edite os atos regulamentares que se fizerem necessários ao cumprimento
da norma.
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O Princípio da Separação de Poderes funda-se na ideia de
limitação, isto é, de exercício de atribuições em um raio de competência
próprio, sem a ingerência indevida de outros órgãos. Dito de outro
modo, quando se fala em separação de Poderes, reporta-se a uma
divisão de funções estatais, conferidas a órgãos especializados para
cada atribuição.
Nessas circunstâncias, ao fixar o prazo de 120 (cento e vinte)
dias para que o Poder Executivo exerça a função regulamentar prevista
no artigo 64, III, da Constituição do Estado do Maranhão, o Projeto de
Lei em apreço, além de restringir o exercício de um poder administrativo
para além das hipóteses constitucionalmente previstas, infringiu o
princípio da harmonia e independência entre os poderes.
Do mesmo modo foi o posicionamento do Supremo Tribunal
Federal quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº 3.394/AM. ipsis litteris:
EMENTA:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA
LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO
AMAZONAS. TEST E DE MATERNIDADE E
PATERNIDADE.
REALIZAÇÃO
GRATUITA.
EFETIVAÇÃO DO DIREITO À ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR
QUE CRIA DESPESA PARA O ESTADO-MEMBRO.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
NÃO
ACOLHIDA.
CONCESSÃO
DEFINITIVA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA
J UDICÁRIA GRATUITA. QUESTÃO DE ÍNDOLE
PROCESSUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO
INCISO I DO ARTIGO 2º. SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO
INVESTIGATÓRIA. PERDA DO BENEFÍCIO DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III DO
ARTIGO 2º. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA
CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL QUE
DETERMINAR O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS
REALIZADAS
PELO
ESTADO-MEMBRO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO
ARTIGO 2º. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 61,
§ 1º, INCISO II, ALÍNEA “E”, E NO ARTIGO 5º, INCISO
LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL . 1. Ao
contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria
ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública local.
Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que
crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo.
As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão
previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição
do Brasil — matérias relativas ao funcionamento da
Administração Pública, notadamente no que se refere a
servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes. 2.
Reconhecimento, pelas Turmas desta Corte, da
obrigatoriedade do custeio do exame de DNA pelo Estadomembro, em favor de hipossuficientes. 3. O custeio do exame
pericial da justiça gratuita viabiliza o efetivo exercício do
direto à assistência judiciária, consagrado no artigo 5º, inciso
LXXIV, da CB/88. 4. O disposto no inciso I consubstancia
matéria de índole processual — concessão definitiva do
benefício à assistência judiaria gratuita — tema a ser
disciplinado pela União. 5. Inconstitucionalidade do inciso
III do artigo 2º que estabelece a perda do direito à assistência
judiciária gratuita do sucumbente na ação investigatória que
tenha sido proposta pelo Ministério Público e que tenha
como suporte o resultado positivo do exame de DNA.
Violação do disposto no inciso LXXIV do artigo 5º da
Constituição de 1.988. 6. Fixação de prazo para cumprimento
da decisão judicial que determinar o ressarcimento das
despesas
realizadas
pelo
Estado-membro.
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Inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 2º. 7. Ação direta
julgada parcialmente procedente para declarar
inconstitucionais os incisos I, III e IV, do artigo 2º, bem
como a expressão “no prazo de sessenta dias a contar da
sua publicação”, constante do caput do artigo 3º da Lei
n. 50/04 do Estado do Amazonas.
(STF. ADI 3394, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal
Pleno, julgado em 02/04/2007, DJe-087 DIVULG 23-082007 PUBLIC 24-08-2007 REPUBLICAÇÃO: DJe-152
DIVULG 14-08-2008 PUBLIC 15-08-2008 EMENT VOL02328-01 PP-00099 DJ 24-08-2007 PP-00023 RT v. 96, n.
866, 2007, p. 112-117).

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Atenciosamente,
CARLOS ORLEANS BRANDÃO JÚNIOR
Governador do Estado do Maranhão, em exercício
Veto integral ao Projeto de Lei nº 253/2017, que
dispõe sobre a identidade visual que caracteriza o
atendimento prioritário ao idoso.
No uso das atribuições que me conferem os artigos 47, caput,
e 64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei
nº 253/2017.
RAZÕES DO VETO

Registre-se, por oportuno, o posicionamento contido no voto
proferido pelo Eminente Ministro Relator Eros Grau, no julgamento
da supramencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade, abaixo
colacionado:
(...) Observe-se, ainda, que, algumas vezes, rebarbativamente
(art. 84, IV), determinadas leis conferem ao Executivo
autorização para a expedição de regulamento tendo em vista
sua fiel execução; essa autorização apenas não será
rebarbativa se, mais do que autorização, impuser ao
Executivo o dever de regulamentar. No caso, no entanto, o
preceito legal marca prazo para que o Executivo exerça
função regulamentar de sua atribuição, o que ocorre
amiúde, mas não deixa de afrontar o princípio da
interdependência e harmonia entre os poderes. A
determinação de prazo para que o Chefe do Executivo
exerça função que lhe incumbe originariamente, sem
que expressiva de dever de regulamentar, tenho-a por
inconstitucional. (...) (grifo nosso)
Desse modo, por infringir o princípio da separação dos poderes
e, por essa razão, não se coadunar com as disposições da Constituição
da República, opõe-se veto ao art. 11 do Projeto de Lei nº 185/2018.
Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional
vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade
Normativa da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do
texto constitucional no ordenamento jurídico, bem como na
obrigatoriedade de adequação todas as demais leis e atos normativos a
ela.
Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram opor veto parcial ao Projeto de Lei nº 185/2018.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS 24 DE DEZEMBRO DE 2018,
197º DA INDEPENDÊNCIA, 130º DA REPÚBLICA.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
MENSAGEM Nº 001 / 19
São Luís, 03 de janeiro de 2019.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente,
por ser contrário ao interesse público, o Projeto de Lei nº 253/2017,
que dispõe sobre a identidade visual que caracteriza o atendimento
prioritário ao idoso.
Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

O Projeto de Lei em comento propõe, em linhas gerais, que os
estabelecimentos e espaços públicos e privados localizados no Estado
do Maranhão utilizem, nas placas que sinalizam serviços de
atendimento aos idosos, o pictograma “+60”, para indicar a prioridade
existente.
Em que pese o relevante propósito, uma vez que supostamente
pretende proporcionar maior visibilidade à garantia do atendimento
prioritário, na forma da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, às
pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, por meio da
padronização do pictograma utilizado como identidade visual no âmbito
do Estado, há de ser negada sanção ao Projeto de Lei.
A redação do dispositivo está intrincada, o que compromete
substancialmente a sua aplicabilidade, de modo que o resguardo dos
direitos e interesses das pessoas idosas, mediante a adoção de símbolo
que identifique o atendimento preferencial, não será alcançado a
contento, sendo necessário, por essa razão, veto pelo interesse público.
A sanção ao Projeto de Lei em comento poderia inviabilizar a
plena execução da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, influenciando
negativamente na consecução da garantia de atendimento preferencial
imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados
prestadores de serviços à população.
Expostas as razões, em vista da contrariedade ao interesse
público, oponho-lhes o veto integral ao Projeto de Lei nº 253/2017.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS 03 DE JANEIRO DE 2019, 198º
DA INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.
CARLOS ORLEANS BRANDÃO JÚNIOR
Governador do Estado do Maranhão, em exercício
MENSAGEM Nº 002 / 19
São Luís, 08 de janeiro de 2019.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente,
por padecer de vício de inconstitucionalidade material e por ser
contrário ao interesse público, o Projeto de Lei nº 229/2018, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de realização de sessão de cinema adaptada a
pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias
no âmbito do Estado do Maranhão.
Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente,
CARLOS ORLEANS BRANDÃO JÚNIOR
Governador do Estado do Maranhão, em exercício

DIÁRIO DAASSEMBLEIA

Veto integral ao Projeto de Lei nº 229/2018, que
dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de
sessão d e cinema adaptada a pessoas com
Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas
famílias no âmbito do Estado do Maranhão.
No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto integral ao Projeto de
Lei nº 229/2018.
RAZÕES DO VETO
O Projeto de Lei em comento propõe, em linhas gerais, que as
empresas de exibição cinematográfica localizadas no Estado do
Maranhão realizem, no mínimo, uma sessão mensal de cinema adaptada
às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus
respectivos familiares.
Dentre outros regramentos, é estabelecido que durante as
sessões não poderão ser exibidas publicidades comerciais.
Inicialmente, faz-se oportuno ressaltar que a intenção da
proposta é relevante posto que reforça o dever do Estado de cuidar da
saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas com
deficiência, na forma dos arts. 23, II e 24, XIV da Constituição da
República66 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios:
Não obstante, ao estabelecer a necessidade de realização de
sessão exclusiva para as pessoas com Transtorno do Espectro Autista,
a proposta legislativa restringe o direito à cultura das pessoas
com deficiência, estimula o isolamento das pessoas com TEA, bem
como compromete o cumprimento da Lei nº 13.146, de 6 de julho de
2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Na forma do art. 8º da Constituição da República7, é dever do
Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência a
efetivação, dentre outros, do direito à cultura.
No mesmo sentido, a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015,
estabelece que a pessoa com deficiência tem direito à cultura em
igualdade de oportunidade, evitando que seja segregada do público,
sendo-lhe assegurado, em todas as sessões de cinema, os recursos de
acessibilidade, verbis:
Art. 42. A pessoa com deficiência tem direito à cultura,
ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido
o acesso:
I - a bens culturais em formato acessível;
II - a programas de televisão, cinema, teatro e outras
atividades culturais e desportivas em formato acessível; e
III - a monumentos e locais de importância cultural e a
espaços que ofereçam serviços ou eventos culturais e
esportivos.
§ 1 o É vedada a recusa de oferta de obra intelectual em
formato acessível à pessoa com deficiência, sob qualquer
argumento, inclusive sob a alegação de proteção dos direitos
de propriedade intelectual.
§ 2o O poder público deve adotar soluções destinadas à
eliminação, à redução ou à superação de barreiras para
a promoção do acesso a todo patrimônio cultural,
observadas as normas de acessibilidade, ambientais e de
proteção do patrimônio histórico e artístico nacional.
Art. 43. O poder público deve promover a participação da
pessoa com deficiência em atividades artísticas, intelectuais,
culturais, esportivas e recreativas, com vistas ao seu
protagonismo, devendo:
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I - incentivar a provisão de instrução, de treinamento e
de recursos adequados, em igualdade de oportunidades
com as demais pessoas;
II - assegurar acessibilidade nos locais de eventos e nos
serviços prestados por pessoa ou entidade envolvida na
organização das atividades de que trata este artigo; e
III - assegurar a participação da pessoa com deficiência em
jogos e atividades recreativas, esportivas, de lazer, culturais
e artísticas, inclusive no sistema escolar, em igualdade de
condições com as demais pessoas.
Art. 44. Nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios
de esporte, locais de espetáculos e de conferências e similares,
serão reservados espaços livres e assentos para a pessoa
com deficiência, de acordo com a capacidade de lotação da
edificação, observado o disposto em regulamento.
§ 1o Os espaços e assentos a que se refere este artigo
devem ser distribuídos pelo recinto em locais diversos,
de boa visibilidade, em todos os setores, próximos aos
corredores, devidamente sinalizados, evitando-se áreas
segregadas de público e obstrução das saídas, em
conformidade com as normas de acessibilidade.
§ 6o As salas de cinema devem oferecer, em todas as sessões,
recursos de acessibilidade para a pessoa com deficiência.
A partir das disposições constitucionais e infraconstitucionais
acima delineadas, depreende-se que a garantia das condições de
acessibilidade às pessoas com deficiência devem ser constante, não se
mostrando razoável, por conseguinte, a realização de sessões mensais.
Os espaços públicos e os espaços privados abertos ao público
ou de uso coletivo devem oferecer seus respectivos serviços à pessoa
com deficiência de forma contínua e em igualdade de oportunidades
com os demais usuários.
Ao estipular que às pessoas com Transtorno do Espectro
Autista será assegurada, no mínimo, uma sessão mensal adaptada à
deficiência, o Projeto de Lei nº 229/2018 acaba por restringir o gozo
do direito à cultura das pessoas com deficiência a dias específicos,
em total incompatibilidade com as disposições da Constituição da
República (art. 8º e art. 5º, caput8), da Lei nº 13.146, de 6 de julho de
2015, e do interesse público.
Nessas circunstâncias, ante a inconstitucionalidade material,
bem como em razão de sua contrariedade ao interesse público, oponho
veto integral ao Projeto de Lei nº 229/2018.
Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional
vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade
Normativa da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do
texto constitucional no ordenamento jurídico, bem como na
obrigatoriedade de adequação todas as demais leis e atos normativos a
ela.
Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram vetar totalmente o Projeto de Lei nº 229/2018.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 08 DE JANEIRO DE 2019, 198º DA
INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.
CARLOS ORLEANS BRANDÃO JÚNIOR
Governador do Estado do Maranhão, em exercício
MENSAGEM Nº 003 / 19
São Luís, 30 de janeiro de 2019.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória
que institui a Política Educacional “Escola Digna” e dá outras
providências.
É consabido que a educação é direito fundamental de segunda
dimensão, resguardado pela Constituição da República (art. 6º), em
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razão de sua essencialidade para a garantia da dignidade da pessoa
humana. O que gera, em contrapartida, o dever do Estado de oferecer à
população, conforme preconiza o artigo 208, VII, §1º, da Carta Magna,
o acesso ao ensino público obrigatório e gratuito.
Outrossim, a Constituição Federal (art. 23, inciso V), de modo
a resguardar e dar maior efetividade a esse direito, dispôs sobre a
solidariedade no dever de fomentá-lo, delimitando como competência
comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios proporcionar
os meios de acesso à educação, cabendo-lhes organizar, em regime de
colaboração, os respectivos sistemas de ensino (art. 211).
A Constituição Estadual, nesse pormenor, fixa, no artigo 221,
o dever do Estado de, em conjunto com os Municípios, desenvolver o
Plano Plurianual de Educação, estadual e municipal, mediante ação
integrada que se volte à erradicação do analfabetismo, universalização
do atendimento escolar e melhoria da qualidade de ensino.
Esta Medida Provisória tem como finalidade promover a
qualificação e formação continuada dos profissionais da área, construir
novos prédios escolares e melhorar a infraestrutura dos existentes,
expandindo o atendimento escolar e ampliando a gestão democrática
das escolas.
Com esta norma, pretendemos consolidar a Política
Educacional “Escola Digna”, desenvolvida de forma integrada pelo
Governo do Estado e Municípios, institucionalizando ações voltadas
à promoção do ensino-aprendizagem, mediante a articulação entre as
redes públicas de ensino.
Trata-se de proposta relevante, vez que possui o condão de
promover ensino público de qualidade à população maranhense, com a
disponibilização de centros educacionais com infraestrutura adequada,
bem como garantir que os profissionais da área, os estudantes e a
comunidade participem ativamente do processo educativo, de forma a
democratizar a gestão das unidades de ensino.
Diante do crescimento da Política Educacional “Escola Digna”,
que permite a concentração de investimentos de recursos em obras
estruturantes que garantam a elevação do Índice de Desenvolvimento
Humano do Estado e dos municípios maranhenses, urge a necessidade
da edição de Medida Provisória que melhor regulamente as ações
desenvolvidas.
Resta, portanto, devidamente demonstrado o preenchimento
dos requisitos constitucionais de relevância e urgência, previstos no
artigo 42, §1º, da Constituição Estadual, aptos a legitimar e respaldar
juridicamente a edição da Medida Provisória ora proposta.
Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar
a Medida Provisória em apreço, minha expectativa é de que o digno
Parlamento maranhense lhe dê boa acolhida e a necessária aprovação.
Atenciosamente,
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 290 DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
Institui a Política Educacional “Escola Digna”, e
dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no
uso da atribuição que lhe confere o § 1º do art. 42 da Constituição
Estadual, adota a seguinte Medida Provisória, com força de Lei:
Art. 1º Fica instituída a Política Educacional “Escola Digna”
que tem por objetivo institucionalizar as ações voltadas à promoção
da aprendizagem e articulação com as redes públicas de ensino.
Art. 2º A Política Educacional “Escola Digna” tem como
princípios:
I - liberdade de pensamento e manifestação no ambiente escolar;
II - gestão democrática na educação pública;
III - valorização dos profissionais da educação;
IV - respeito aos direitos humanos e à sustentabilidade
socioambiental;
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V - articulação, colaboração e cooperação institucional entre as
redes públicas de ensino.
Art. 3º A Política Educacional “Escola Digna” será desenvolvida
de forma integrada pelo Governo do Estado, por intermédio da Secretaria
de Estado de Educação - SEDUC, em regime de colaboração com os
municípios, abrangendo as seguintes ações:
I - expansão do atendimento escolar e melhoria da infraestrutura,
com padrão de qualidade e equidade abrangendo, de forma especial:
a) construção de prédios escolares em substituição às escolas
de taipa, palha, galpões e/ou outros espaços inadequados nos quais se
encontram em funcionamento escolas das redes públicas de ensino;
b) construção de prédios escolares para funcionamento do
ensino médio, prioritariamente nos municípios que não possuem
prédios estaduais para esse fim;
c) construção de prédios para o funcionamento dos “Centros
de Educação Integral” com equipamentos, no mínimo, destinados ao
esporte, cultura, laboratórios e ensino de idiomas;
d) construção, em regime de colaboração com os municípios,
de prédios escolares destinados ao atendimento da educação infantil
ou ensino fundamental, cabendo ao município assegurar o número de
professores necessário, a manutenção predial e todas as demais
obrigações para o bom funcionamento da escola;
e) reforma e manutenção predial das escolas públicas estaduais
objetivando dotá-las de biblioteca com acesso à informática e outros
espaços de convivência;
f) garantia de infraestrutura básica para o funcionamento dos
prédios escolares construídos ou reformados, tais como poços, rede
hidráulica, elétrica e outros, podendo estender os benefícios à
comunidade local, mediante análise caso a caso;
II - implantação progressiva da Educação Integral no Sistema
Estadual de Educação ou transformação gradativa dos Centros de Ensino
em Centros de Educação Integral;
III - fortalecimento da gestão escolar democrática da educação
pública por meio do desenvolvimento de um modelo de gestão para
resultados na aprendizagem, a ser instituído por Decreto do Poder
Executivo;
IV - qualificação das práticas e rotinas pedagógicas, por meio
da formação continuada dos profissionais das redes municipais e
estadual de educação;
V - valorização dos profissionais da educação;
VI - participação direta da comunidade escolar na eleição dos
gestores, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho no
âmbito das escolas públicas maranhenses;
VII - fornecimento de insumos, que favoreçam a melhoria da
aprendizagem;
VIII - fortalecimento da cooperação federativa com as redes
municipais de educação, por meio do Pacto pelo Fortalecimento da
Aprendizagem, a ser regulamentado por Decreto do Poder Executivo;
IX - fomento à melhoria dos indicadores educacionais do Estado
do Maranhão, por meio do desenvolvimento do Programa “Mais
IDEB”, a ser regulamentado por Decreto do Poder Executivo.
X - indução à melhoria do desempenho, por meio da concessão
de bolsas, premiação e reconhecimento das experiências exitosas;
XI - promoção da colaboração horizontal e da cooperação com
as instituições educacionais e outras agências públicas e privadas, por
meio de parcerias;
XII - realização de avaliação institucional com os profissionais
da educação.
§ 1º A Política de Educação Integral prevista no inciso II deste
artigo será efetuada segundo as seguintes diretrizes:
a) os Centros de Educação Integral são unidades escolares
públicas, estruturadas pedagógica e administrativamente com o objetivo
de atender aos estudantes em regime de tempo integral;
b) para efeito de definição de sua estrutura organizacional, os
Centros de Educação Integral serão considerados escolas de grande
porte, independentemente do número de alunos matriculados;
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c) a estrutura administrativa dos Centros de Educação Integral
será composta por 01 (um) Gestor-Geral, 02 (dois) Gestores Auxiliares,
um com função administrativo-financeira e outro com função
pedagógica;
d) o Gestor-Geral e os Gestores Auxiliares serão selecionados
por meio de processo seletivo interno simplificado e os designados
assinarão contrato de gestão específico, que atenda às diretrizes da
educação integral;
e) os profissionais que atuarão no Centro de Educação Integral
serão avaliados, anualmente, por meio de instrumento próprio,
elaborado a partir das metas estabelecidas no contrato de gestão;
f) o quadro de docentes dos Centros de Educação Integral será
formado, preferencialmente, por servidores do Subgrupo Magistério,
ocupantes de 02 (dois) cargos de 20 (vinte) horas semanais ou por
servidores ocupantes de 01(um) cargo de 40 (quarenta) horas semanais,
que se submeterão às diretrizes da educação integral.
§ 2º Na ausência ou impossibilidade do processo seletivo
previsto no inciso VI do presente artigo, a Secretaria de Estado da
Educação deve indicar os gestores para os Centros de Educação Integral.
Art. 4º A Secretaria de Estado da Educação deve implantar o
Sistema de Avaliação da Aprendizagem do Estado do Maranhão,
podendo esse ser oferecido, em regime de colaboração, para as redes
municipais.
Art. 5º Caberá à Secretaria de Estado da Educação estabelecer
normas e procedimentos complementares com vistas ao integral
cumprimento do disposto nesta Medida Provisória.
Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação desta Medida
Provisória correrão por conta das dotações orçamentárias do Governo
do Estado, com recursos do Tesouro Estadual ou de operações de
crédito, recursos captados junto ao Governo Federal, recursos oriundos
de Emendas Parlamentares e de parcerias com a iniciativa privada.
Art. 7º Ficam revogados a Lei nº 10.414, de 7 de março de
2016, o Decreto n° 30.620, de 02 de janeiro de 2015, o Decreto n°
33.631, de 14 de novembro de 2017, o Decreto n° 31.110, de 11 de
setembro de 2015, e o Decreto n° 31.474, de 22 de janeiro de 2016 e as
demais disposições em contrário.
Art. 8º Ato do Poder Executivo poderá dispor sobre normas
complementares necessárias à implementação das disposições contidas
nesta Medida Provisória.
Art. 9º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 29 DE JANEIRO DE 2019, 198º DA
INDEPENDÊNCIA E 131º DA REPÚBLICA.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
MENSAGEM - 001/2019
( relativo ao Processo 552792018 )
Código de validação: 994E327F75
São Luís, 14 de janeiro de 2019.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado OTHELINO NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
LOCAL
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à apreciação e votação dessa
Augusta Assembleia Legislativa o incluso Projeto de Lei, relativo ao
reajuste nos vencimentos dos servidores do Quadro de Pessoal do
Poder Judiciário do Estado do Maranhão, que altera a tabela de
vencimentos dos cargos efetivos, constante do Anexo IV da Lei nº
8.715, de 19 de novembro de 2007; dos cargos em comissão e das
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funções gratificadas, constantes dos Anexos I e II da Lei 8.727, de 07
de dezembro de 2007; bem como dos cargos extintos a vagar de
depositário, de distribuidor e de escrivão de serventia judiciária,
constante do Anexo Único da Lei Complementar nº 125, de 15 de julho
de 2009.
O presente Projeto, que ora encaminho à apreciação, constituise matéria de extrema importância para nossos servidores, razão pela
qual esperamos contar com a compreensão e o apoio de todos os
parlamentares dessa Corte, na certeza de que a matéria obterá aprovação.
A melhoria salarial constitui uma ação permanente do Poder
Judiciário, em busca de resgatar o poder aquisitivo dos nossos
servidores públicos. A concessão do reajuste anual dos vencimentos
dos servidores, nos termos das informações orçamentárias, anexas,
não extrapolará despesas com pessoal e encargos sociais em relação ao
limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ressalte-se, por fim, que as despesas decorrentes da execução
desta Lei atendem ao disposto no artigo 169 da Constituição Federal e
nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
(LRF).
Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência e aos
seus eminentes pares nossos votos de uma legislatura fértil em
realizações proveitosas à sociedade maranhense.
Atenciosamente,
Desembargador JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
Presidente do Tribunal de Justiça
Matrícula 16519
PROJETO DE LEI N.º 018/2019
Altera a tabela de vencimentos dos cargos efetivos
do Quadro de pessoal do Poder Judiciário do
Maranhão constante do Anexo IV da Lei n.º 8.715,
de 19 de novembro de 2007, bem como dos cargos
em comissão e das funções gratificadas do Poder
Judiciário do Maranhão constantes dos Anexos I e
II da Lei n.º 8.727, de 07 de dezembro de 2007.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia
Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A tabela de vencimentos dos cargos efetivos do Quadro
de Pessoal do Poder Judiciário do Maranhão constante do Anexo IV da
Lei n.º 8.715, de 19 de novembro de 2007, passa a vigorar na forma do
Anexo I desta Lei.
Art. 2º As tabelas de vencimentos dos cargos em comissão e
das funções gratificadas do Poder Judiciário do Maranhão constantes
dos Anexos I e II da Lei n.º 8.727, de 07 de dezembro de 2007, passam
a vigorar na forma dos Anexos II e III desta Lei.
Art. 3º A implementação do disposto nesta Lei observará o
previsto no artigo 169 da Constituição Federal e das normas pertinentes
da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 4º As despesas para consecução desta Lei correrão por
conta de dotação orçamentária própria prevista para o orçamento do
Tribunal de Justiça do Maranhão.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos financeiros a partir de 1º de dezembro de 2018, ficando revogadas
as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram
e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O
Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar,
imprimir e correr.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, DE [XX] DE [XX], [XX]º DA
INDEPENDÊNCIA E [XX]º DA REPÚBLICA.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 001/2019
Altera a tabela de vencimentos dos cargos extintos a
vagar de Depositário, de Distribuidor e de Escrivão
de Serventia Judiciária contante do Anexo Único da
Lei Complementar n.º 125, de 15 de julho de 2009.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa
do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º A tabela de vencimentos dos cargos extintos a vagar de
Depositário, Distribuidor e Escrivão de Serventia Judiciária constante do
Anexo Único da Lei Complementar n.º 125, de 15 de julho de 2009, passa
a vigorar na forma do Anexo Único desta Lei.
Art. 2º A implementação do disposto nesta Lei observará o previsto
no artigo 169 da Constituição Federal e das normas pertinentes da Lei
Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 3º As despesas para consecução desta Lei correrão por conta
de dotação orçamentária própria prevista para o orçamento do Tribunal de
Justiça do Maranhão.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos financeiros a partir de 1º de dezembro de 2018, ficando revogadas
as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e a execução da presente Lei Complementar pertencerem que a cumpram
e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo
Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, [XX]DE [XX] DE [XX], [XX]º DA INDEPENDÊNCIA
E [XX]º DA REPÚBLICA.
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MENSAGEM - 003/2019
( relativo ao Processo 29482019 )
Código de validação: CBF447E7BA
São Luís, 23 de janeiro de 2019.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à apreciação e votação dessa
Augusta Assembleia Legislativa o incluso Projeto de Lei Ordinária que
altera a redação do artigo §2º do art. 10 da Lei nº 8.032, de 10 de
dezembro de 2003, acrescentado pela Lei nº 8.710, de 16 de novembro
de 2007 e alterado pela Lei nº 10.712, de 8 de novembro de 2017.
Justifica-se o presente Projeto com fulcro no art. 37, I e V da
Constituição Federal que amplia a acessibilidade aos cargos, funções e
empregos públicos, estabelecendo que as funções de confianças devem
ser exercidas, exclusivamente, por servidores ocupantes de cargos
efetivos e os comissionados (direção, chefia e assessoramento), nos
casos e condições e percentuais mínimos previstos em lei.
Tal alteração visa prorrogar os prazos fixados para a distribuição
interna dos cargos comissionados, a fim de se cumprir a Política
estabelecida pela Resolução 88/2009 e 219/2016, do Conselho Nacional
de Justiça.
Assim, em homenagem ao princípioda moralidade
administrativa, e visando o reconhecimento e a valorização dos
servidores de carreira do Poder Judiciário, submeto à apreciação do
presente projeto de Lei, para o qual solicito precioso apoio à aprovação.
Registre-se que a proposta aqui apresentada foi devidamente
submetida e aprovada pelo Pleno do Tribunal de Justiça, em sua sessão
do dia 23 de janeiro do corrente ano, deliberando, também, sob o envio
da pertinente mensagem à Assembleia Legislativa.
Com estas considerações, Senhor Presidente, a expectativa é
de que a proposta terá a boa acolhida e a necessária aprovação dessa
nobre Instituição Legislativa.
Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência e aos
seus eminentes pares votos de uma legislatura fértil em realizações
proveitosas à sociedade maranhense.
Atenciosamente,
Desembargador JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
Presidente do Tribunal de Justiça
Matrícula 16519

MENSAGEM - 42019
( relativo ao Processo 29462019 )
Código de validação: 8131018DAE
São Luís, 23 de janeiro de 2019.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à apreciação e votação dessa
Augusta Assembleia Legislativa o incluso Projeto de Lei Ordinária que
altera dispositivos da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de
1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do
Maranhão).
Justifica-se o presente Projeto pela necessidade de alteração
da data da eleição e da posse da mesa diretora do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, com o intuito de eliminar o vácuo da gestão nos
últimos meses do ano, evitando, assim, a paralisação de licitações e
vencimentos de contratos, a fim de que não haja o desabastecimento da
nova gestão; da entrega tempestiva das prestações de contas do biênio
do Poder Judiciário ao Tribunal de Contas do Estado e da eliminação
dos processos de restituição ao erário.
Registre-se que a proposta aqui apresentada foi devidamente
submetida e aprovada pelo Pleno do Tribunal de Justiça, em sua sessão
do dia 23 de janeiro do corrente ano, deliberando, também, sob o envio
da pertinente mensagem à Assembleia Legislativa.
Com estas considerações, Senhor Presidente, a expectativa é
de que a proposta terá a boa acolhida e a necessária aprovação dessa
nobre Instituição Legislativa.
Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência e aos
seus eminentes pares votos de uma legislatura fértil em realizações
proveitosas à sociedade maranhense.
Atenciosamente,
Desembargador JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
Presidente do Tribunal de Justiça
Matrícula 16519
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O diploma normativo em causa, que estabelece isenção
do pagamento de taxa de concurso público, não versa
sobre matéria relativa a servidores públicos (§ 1º do art.
61 da CF/88). Dispõe, isto sim, sobre condição para se
chegar à investidura em cargo público, que é um
momento anterior ao da caracterização do candidato
como servidor público. Inconstitucionalidade formal não
configurada. Noutro giro, não ofende a Carta Magna a
utilização do salário mínimo como critério de aferição do
nível de pobreza dos aspirantes às carreiras púbicas, para
fins de concessão do benefício de que trata a Lei capixaba nº
6.663/01. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
improcedente.” (ADI 2672/ES, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel.
p/ Acórdão Min. Carlos Britto, DJ 10/11/06).

PROJETO DE LEI Nº 001 / 19
Institui como conteúdo programático obrigatório
nas provas de concurso público da administração
direta, autárquica e fundacional do Estado
conhecimentos sobre história, geografia e cultura
do Maranhão.
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão Decreta:
Art. 1°. Os concursos públicos que tem por objetivo o
provimento de cargos da Administração Pública direta, autárquica e
fundacional do Estado do Maranhão deverão cobrar em seu conteúdo
programático obrigatório conhecimentos relativos à História, Geografia
e cultura do Maranhão.
Art. 2º. A exigência deverá estar expressa no edital do certame,
dentro da discricionariedade da administração de cada órgão ou entidade
responsável pelo processo de seleção
Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, 01 de fevereiro de 2019. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
Essa proposição tem por objetivo aperfeiçoar as normas
relativas à realização de concurso público no âmbito do Estado do
Maranhão, a exemplo de vários estados da federação como Goiás,
Santa Catarina, que já implementaram diplomas legais que exigem dos
candidatos de concursos públicos, conhecimentos históricos,
geográficos e culturais de seus respectivos estados.
Nesse sentido, o presente projeto visa valorizar a cultura e
história local e incentivar a busca pelo conhecimento referente às
peculiaridades locais por todos aqueles que tem a intenção de ingressar
no serviço público estadual, pois é de suma importância que o agente
público conheça realidade político-social do Maranhão e suas nuances
que o distinguem dos demais entes da federação no exercício de suas
atribuições.
No que diz respeito à constitucionalidade do presente projeto,
não se trata de matéria de competência privativa do Governo do Estado,
uma vez que não dispõe sobre regime jurídico ou provimento de cargos,
mas sim de regras para o concurso público. Portanto, não há
inconstitucionalidade. Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento pela constitucionalidade formal de lei de iniciativa
parlamentar que verse sobre o tema:
“CONSTITUCIONAL.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 6.663, DE 26 DE
ABRIL DE 2001, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A partir da leitura da decisão acima mencionada, podemos
observar que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no qual
projeto de lei de iniciativa parlamentar que verse sobre normas de
concursos públicos não se confunde com projeto que verse sobre regime
jurídico, pois o projeto trata de condição para se chegar à investidura
em cargo público, que é momento anterior à caracterização do candidato
como servidor público. Desse modo, não vício de iniciativa.
Portanto, pedimos a total colaboração dos nobres colegas para
aprovação desse importantíssimo projeto.
Assembleia Legislativa, 01 de fevereiro de 2019.WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 002 / 19
Obriga os estabelecimentos privados comerciais,
no âmbito do Estado de Maranhão, que possuem
ou venham possuir banheiros adaptados ao uso
de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida,
a disponibilizar alarme de emergência e dá outras
providências.
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º Os estabelecimentos privados comerciais, no âmbito
do Estado do Maranhão, que possuem ou venham possuir banheiros
coletivos adaptados ao uso de pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida ficam obrigados a disponibilizar alarme de emergência para
que seus usuários possam solicitar ajuda e/ou auxílio em caso de acidente
ou incidente.
PARÁGRAFO ÚNICO: Para fins desta Lei, entende-se por
estabelecimentos privados comerciais aqueles destinados às atividades
de natureza comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística,
recreativa, social, religiosa, educacional, industrial e de saúde, inclusive
os estabelecimentos que prestam serviços em atividades da mesma
natureza e que não sejam públicos.
Art. 2º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o
infrator, quando pessoa física ou pessoa jurídica de direito privado, às
seguintes penalidades:
I - Advertência, quando da primeira autuação da infração;
II - Multa, quando da segunda autuação.
§ 1º A multa prevista no inciso II deste artigo será fixada entre
R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a depender do
porte do empreendimento e das circunstâncias da infração.
§ 2º Em caso de reincidência, o valor da penalidade de multa
será aplicado em dobro.
§ 3º Os valores limites de fixação da penalidade de multa serão
atualizados, anualmente, de acordo com o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, ou índice previsto em legislação federal
que venha a substituí-lo.
Art. 3º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente
Lei em todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor após 180 dias de sua publicação.

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
Assembleia Legislativa, 04 de fevereiro de 2019. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
A Constituição Federal de 1988, em seu §3º, artigo 5º, aprova
o texto da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência,
complementado pelo artigo 203, que estabelece a obrigatoriedade do
Estado apoiar e promover a integração das pessoas com deficiência à
vida social e comunitária.
Nos últimos anos, tem-se notado uma preocupação progressiva
com as questões de acessibilidade de pessoas idosas e de pessoas com
deficiência aos espaços, sejam eles de uso público ou não. Esta mudança
de atitude se deve, em parte, a uma mudança de mentalidade, já que, a
partir da década de 80, a pessoa com deficiência passa a ser vista sob
a ótica da capacidade e não mais sob a ótica da deficiência.
Quando falamos em integração social, estamos nos referindo
não somente às atribuições de trabalho, educação, assistência social,
jurídica ou de saúde, mas também e, principalmente, de lazer, cultura
e atividades pessoais. Neste sentido é mister que se pense em
adaptações de acesso para que as pessoas com deficiências ou com
mobilidade reduzida tenham realmente garantidos e respeitados seus
direitos de cidadãos.
Uma unidade habitacional não fica acessível e dentro da Lei
por ter um banheiro adaptado apenas, embora seja de longe o mais
importante. Outras condições são necessárias, como a instalação de
alarmes de emergência nos banheiros, visando prestar socorro imediato
em casos de queda e outras emergências que o deficiente possa ser
acometido neste ambiente restrito. Na Europa, por exemplo, todos os
banheiros têm alarmes, independentemente de serem apropriados para
pessoas com algum tipo de deficiência ou não.
Certo da importância do presente Projeto de Lei e os benefícios
que dele poderão advir, conto com o apoio dos nobres pares para sua
aprovação.
Assembleia Legislativa, 04 de fevereiro de 2019. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 003 / 19
Proíbe a cobrança de taxa para emissão de
documentos, taxa de repetência, taxa sobre
disciplina eletiva e taxa de prova por parte das
instituições particulares de ensino superior no
âmbito do Estado do Maranhão e dá outras
providências.
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1° Fica proibida a cobrança de taxa para emissão de
documentos, taxa de repetência, taxa sobre disciplina eletiva e taxa de
prova por parte das instituições privadas de ensino superior no âmbito
do Estado do Maranhão.
§1º - Entende-se por documentos todo tipo de documentação
estudantil, dentre outros:
I - comprovante de matrícula;
II - histórico escolar;
III - plano de ensino;
IV - declaração de disciplinas cursadas;
V - declaração de transferência;
VI - certificado de conclusão de curso;
VII - certificado de colação de grau;
VIII - segunda chamada de prova;
IX - declaração de estágio.
§2º - Entende-se por taxa de repetência o valor acrescido à
mensalidade em caso de reprovação do aluno em uma ou mais
disciplinas.
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§3º - Entende-se por taxa sobre disciplina eletiva o valor
acrescido em relação ao valor da disciplina obrigatória nos casos de
matrícula em disciplina eletiva.
§4º - Entende-se por taxa de prova o valor cobrado do
contratante em virtude de algum procedimento de avaliação realizado
pela instituição de ensino.
Art. 2º - Fica proibida a alteração unilateral das cláusulas
financeiras do contrato após a sua celebração, ressalvadas as hipóteses
de reajustes previstos em lei.
Art. 3º - Será nula a cláusula contratual que obrigue o contratante
ao pagamento adicional dos serviços mencionados na presente Lei,
devendo ser considerado, no cálculo do valor das anuidades ou das
semestralidade, os custos correspondentes.
Art. 4º - Em caso de descumprimento desta Lei aplicar-se-ão
as penalidades contidas no Código de Defesa do Consumidor- CDC.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 01 de fevereiro
de 2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
JUTIFICATIVA
O presente projeto de Lei visa coibir que qualquer Instituição
de Ensino Superior Privada, no Estado do Maranhão, venha a cobrar
taxas para emissão de documentos, realização de segunda chamada de
provas, entre outras taxas, de seus estudantes. Tal prática tem sido
comum nas instituições de ensino superior de todo Estado, entretanto,
a resolução nº 03/89, do Conselho Nacional de Educação, dispõe que
“os certificados de conclusão de cursos, de identidade estudantil, de
boletins de notas, cronogramas, de horários escolares, de currículos, e
de programas incluem-se na mensalidade escolar, ou seja, estão incluídos
na mensalidade os valores referentes a serviços diretamente vinculados
à prestação dos serviços educacionais.”
Dessa forma, a cobrança de taxas para emissão de
documentos relacionados à atividade educacional pela instituição de
ensino é considerada abusiva, uma vez que estes documentos estão
vinculados à prestação de serviços educacionais e devem estar embutidas
nas mensalidades escolares, nos termos na resolução 03/89 do CNE.
Diante disso, o presente projeto, tem como objetivo proibir a
cobrança de quaisquer taxas para expedição de documentos necessários
à defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal
do estudante de ensino superior.
No que diz respeito a competência para legislar sobre o
consumo, a Constituição Federal estabelece a competência concorrente
de União e Estados:
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
V - produção e consumo;
Portanto, vencida a questão da Competência concorrente entre
Estados, Distrito Federal e União, por se tratar de matéria de Direito
do Consumidor, pedimos a total colaboração dos nobres colegas para
aprovação desse importantíssimo projeto.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 01 de fevereiro
de 2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 004 / 19
Dispõe sobre a disponibilização de informação,
de medicamentos distribuídos gratuitamente à
população pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e
dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1° Os locais públicos de distribuição de medicamentos do
Estado do Maranhão, assim como as farmácias populares, deverão
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disponibilizar, em suas dependências, um mural com a lista e o estoque
que são distribuídos gratuitamente à população.
Parágrafo único: A lista que trata o caput deverá ser
disponibilizada no sitio eletrônico da Secretária de Saúde do Estado do
Maranhão, assim como informando os medicamentos em falta e sua
provável data de disponibilização.
Art. 2° Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação.
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
Essa proposição tem como objetivo fornecer a população o
acesso à informação referente aos medicamentos ofertados pela rede
pública de saúde, a exemplo de outras unidades da federação.
Por vezes, o paciente se depara com informações de que
determinados medicamentos estão em falta na rede pública e
frequentemente, tais medicamentos são de uso contínuo e essencial,
causando transtornos às pessoas que necessitam de tais medicações,
gerando ineficácia e falha do Sistema Único de saúde, o que legitima o
paciente a buscar soluções por vias administrativas e/ou judiciais como
alternativa para resolução do problema e obter os remédios de que
precisa. Dessa forma, a presente proposição visa facilitar o acesso do
paciente aos medicamentos de que necessita.
Diante disso, a divulgação da lista de medicamentos disponíveis
em murais nos locais onde são distribuídos e nos sítios eletrônicos
oficiais, inclusive daqueles que que estão em falta momentaneamente,
irá evitar que os cidadãos permaneçam em longas filas ou se desloquem
até os centros de distribuição para obter informações acerca dos remédios
que estão em falta. Ademais, convém ressaltar que a Constituição
Federal assegura ao cidadão como direito fundamental em seu art. 5º,
inciso XIV, o acesso a informação e em seu art. 196, como direito
social, o direito a saúde. Portanto, pedimos a total colaboração dos
nobres colegas para aprovação desse importantíssimo projeto.
PROJETO DE LEI Nº 005 / 19
Institui a obrigatoriedade de contratação de seguro
garantia de cumprimento em contratações de obras
e serviços realizadas pelo Estado do Maranhão e
seus Municípios e dá outras providências
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão Decreta:
Art. 1°. Esta Lei institui a obrigatoriedade de contratação de
seguro garantia de cumprimento em contratações de obras e serviços
realizadas pelo Estado do Maranhão e seus Municípios.
Art. 2º É obrigatória a exigência de apólice de seguro garantia
de cumprimento nas obras, projetos e serviços e compras contratados
pelos órgãos da administração direta e indireta do Estado e dos
Municípios, e das fundações, empresas públicas e sociedades de
economia mista estaduais e municipais.
§ 1º Para efeitos desta Lei, entende-se:
I - o seguro garantia de cumprimento como sendo aquele tem
por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas
pelo tomador perante o segurado;
II - o Segurado é o órgão da administração direta e indireta,
fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista contratante
de obra, projeto ou serviço;
III - a Sociedade Seguradora é a empresa seguradora contratada
pelo tomador;
IV - o Tomador é a Empresa de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia que realizará obra, projeto ou serviço contratada pelo
segurado.
§ 2º A presente Lei será regida pelos critérios estabelecidos
pelos §§ 2º e 3º do art. 56 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993,
ou por qualquer legislação que vier a substituir o limite de garantia
previsto na citada Lei.
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§ 3º Contratações com valores inferiores ao teto praticado no
Estado para a modalidade licitatória do tipo convite, poderão ser
dispensadas, individualmente, da exigência do caput. Art. 3º As apólices
de seguro de que trata o artigo 1º deverão ser apresentadas pela Empresa,
no momento da assinatura do contrato junto ao órgão público estadual
ou municipal.
§1º O seguro garantia de cumprimento deverão ser específicos
para cada obra, projeto ou serviço.
§2º Nos casos de subcontratação, o seguro deverá ser
apresentado por parte dos responsáveis técnicos pela execução da
obra, projeto ou serviço das empresas subcontratadas, específicas para
as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, vinculadas à principal, na forma do
§2º.
Art. 4º Para assegurar a plena execução de obras, projetos e
serviços de engenharia contratados pelos Poderes do Estado e
Municípios, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria
Pública, também será exigido o Seguro garantia de Cumprimento.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 05 de janeiro
de 2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
A presente proposição surge a partir da necessidade de criação
de garantias que estimulem a conclusão de obras públicas e realização
de serviços contratados pelo Poder Público, com a qualidade necessária.
Considerando o alto número de obras públicas, e o aumento da
construção civil, é pertinente que se busque uma maior segurança, haja
vista, que houve, uma elevação no número de acidentes e problemas
nas obras, principalmente em obras públicas. Nesse contexto estarão
protegidos pelo seguro, o contratante da obra, projeto ou serviço, bem
como, toda e qualquer pessoa física ou jurídica estranha ao contrato
que for de alguma forma prejudicada, por danos materiais, corporais
ou morais, causados na execução do serviço, conforme emissão da
ART ou RRT.
Há que se ressaltar, que a má qualidade das obras civis tem
sido objeto de preocupação. Tem-se evidenciado, o surgimento de
problemas na construção logo após a entrega da obra, das mais diversas
formas, em algumas situações são descumpridos editais, contratos, e a
construção é feita com materiais de baixa qualidade ou com a utilização
de mão-de-obra pouco qualificada, o que resulta na baixa durabilidade
das construções. Já o seguro garantia surgiu nos Estados Unidos em
virtude da inadimplência de construtores em obras públicas. Em 1893,
o congresso americano aprovou o chamado “Heard Act”, estabelecendo
a obrigatoriedade das cauções de garantias em todos os contratos
governamentais. Em 1935, entrou em vigor o denominado “Miller
Act”, que incorporou uma maior proteção ao Estado, como, por
exemplo, a utilização de garantias para fornecedores e mão de obra
contratada. Evitou-se, assim, que o Estado viesse a ser executado
judicialmente pelo inadimplemento de seus contratados junto a
terceiros. Essa lei estabeleceu a exigência de diversas garantias nas
obras federais como, por exemplo, as garantias de concorrência (“bid
bond”), de cumprimento da obra (“performance bond”) e de pagamento
de obrigações com a mão de obra, com os fornecedores e com os
subempreiteiros (“labor and material bond”).
A Lei Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 que regulamenta o art.
37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações
e contratos da Administração Pública. Em seu inciso II do parágrafo 1º
do artigo 56, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994, foi
estabelecida a previsão do seguro garantia como garantia nas
contratações de obras, serviços e compras, a critério da autoridade
competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento
convocatório.
A análise histórica dos contratos tipo “performance bond”
nos Estados Unidos da América e na Europa mostra que esse instituto
securitário se mostrou como uma força ativa para diminuição de desvios
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de recursos de obras públicas, enfim, um instituto prático de combate
à corrupção. Entretanto, cabe analisar que a União, no exercício da sua
competência, estabeleceu normas gerais com a promulgação da Lei
Federal nº 8.666/93, e dispôs no seu artigo 56 que “a critério da
autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no
instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia
nas contratações de obras, serviços e compras”. Ficou, a partir daí,
introduzido no ordenamento doméstico a modalidade de garantia
prestada pelo seguro garantia, que passou a ser regulamentada pela
Susep a partir de 1994. Em regra, a Lei autoriza prestação de garantia
de até 5% (cinco por cento) do valor do contrato (art. 56, § 2º), podendo
ser elevada para até 10% (dez por cento) se o contrato tiver como
objeto obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, envolvendo
alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis (art. 56, §
3º). Entendemos que esses percentuais são exíguos e que o valor
garantido deveria ser no mínimo a metade do valor total da obra, mas
compete a União legislar normas gerais sobre licitações e contratos,
cabendo ao Estado apenas suplementar, todavia, é vedado dispor de
modo contrário, conforme o artigo 24 da Constituição Federal.
Sendo assim, a presente propositura tem como escopo ser um
primeiro passo para uniformização de securitização nas obras públicas
no Estado do Maranhão. Conforme o exposto, entendemos como de
fundamental importância, submeto aos nobres pares a presente
proposta a qual solicito o devido apoio para sua análise e aprovação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 05 de janeiro
de 2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 006 / 19
Institui a Semana Estadual de Conscientização
sobre a violência contra a mulher nas Escolas
Públicas do Estado do Maranhão, a realizar-se,
anualmente, na primeira semana de setembro, e
dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão Decreta:
Art. 1º – Fica instituída a Semana Estadual de Conscientização
sobre a violência contra a mulher nas Escolas Públicas do Estado do
Maranhão, a realizar-se, anualmente, na primeira semana de setembro.
Art. 2º – No período a que se refere o “caput”, a Secretaria de
Estado da Educação, em conjunto com as associações de combate à
violência contra a mulher, promoverá palestras, seminários, fóruns,
workshops, entre outros eventos, com o intuito de informar a sociedade
e a comunidade escolar a respeito da necessidade de prevenir, alertar e
informar sobre toda sorte de violência contra a mulher.
Art. 3º – Para o efetivo cumprimento do disposto no artigo 2º,
a Secretaria de Estado da Educação poderá buscar parcerias com outras
Secretarias de governo, bem como com universidades e associações
multidisciplinares envolvidas no tema.
Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 01 de fevereiro
de 2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
A cada dois segundos uma mulher é vítima de violência física
ou verbal no Brasil. Apesar de os números serem alarmantes, muito
casos não entram para as estatísticas porque não são denunciados.
Mas o que leva várias mulheres a não denunciarem crimes do tipo? É
com base nesse questionamento que se justifica a presente proposição,
pois há clara necessidade de se educar os jovens sobre os tipos de
violência sofridos diariamente pelas mulheres brasileiras. É a educação
com igualdade de gênero que temos uma das principais alternativas
para prevenir e combater a violência contra a mulher.
As políticas públicas devem também ser voltadas à prevenção
e dessa forma, as escolas são ambientes propícios para as crianças e
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jovens aprenderem que a violência contra a mulher não é algo normal e
que as meninas são sujeitos de direito.
A violência contra a mulher é todo ato que resulte em morte ou
lesão física, sexual ou psicológica de mulheres, em todas as esferas da
sociedade. Este tipo de violência visa um grupo específico, com
o gênero da vítima sendo o motivo principal, o que significa que os
atos de violência são cometidos contra as mulheres expressamente
porque são mulheres.
Algumas das formas de violência perpetradas por indivíduos
são: estupros, violência doméstica ou familiar, assédio sexual, coerção
reprodutiva, violência obstétrica, crimes de honra e violência no
trabalho, que se manifestam através de agressões físicas, psicológicas
e sociais.
As unidades de ensino público deverão incluir, de forma
complementar, palestras e workshops educacionais com conteúdo
programático contendo orientações sobre toda sorte de violência contra
as mulheres, a fim de trazer informações e conscientizar os alunos da
rede pública.
A primeira semana foi escolhida, pois neste mês entrou em
vigor a Lei nº 11. 340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha.
Diante da relevância do tema, solicito dos Nobres Pares desta
Casa, o apoio para aprovação deste Projeto de Lei.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 01 de fevereiro
de 2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 007 / 19
“Dispõe sobre a concessão de gratuidade de
entrada nos estádios, ginásios esportivos, parques
aquáticos e shows do Estado do Maranhão às
pessoas com deficiência”.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DECRETA:
Art. 1º – Fica concedida gratuidade de entrada nos Estádios,
Ginásios Esportivos e Parques Aquáticos do Estado do Maranhão,
shows artísticos e em todas as competições que se realizarem, às
pessoas com deficiência e seu acompanhante.
Art. 2° - As administrações dos Estádios, Ginásios Esportivos
e Parques Aquáticos e produtoras de shows promoverão o
credenciamento e a expedição de passes especiais para os interessados.
Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 01 de fevereiro de
2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
A presente proposição, sob o ponto de vista jurídico, certamente
se afeiçoa ao inciso XIV, do artigo 24, da Constituição Federal, que
outorga aos Estados-Membros legislar, concorrentemente, sobre
“proteção e integração social das pessoas com deficiência;”.
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre:
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras
de deficiência;
É de conhecimento geral as diversas dificuldades enfrentadas
pelas pessoas com deficiência passam, motivo pelo qual se justifica
esta proposição. Desse modo, é sabido que os pais dos alunos que
muito se esforçam pelos direitos dos seus filhos, e assim necessitam
de um incentivo do estado para inclusão destes no convívio social.
Nesse sentido, a presente proposição visa à instituição de gratuidade
de entrada nos Estádios, Ginásios Esportivos e Parques Aquáticos do
Estado do Maranhão, shows artísticos e em todas as competições que
se realizarem, às pessoas com deficiência e seu acompanhante, como

18

QUARTA-FEIRA, 06 DE FEVEREIRO DE 2019

forma de ampliar o acesso à esporte, lazer e cultura de pessoas com
mobilidade reduzida.
Assim, é necessário que esta Casa Legislativa analise
atenciosamente esta questão, uma vez que, estaremos contribuindo
para a melhoria das condições de vida das pessoas com deficiência.
Ante o exposto, na certeza de que podemos contar com a
colaboração dos nossos nobres pares, os quais entenderão a grandeza
desta iniciativa legislativa, conclamo-os a aprovação do Projeto.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 01 de fevereiro de
2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 008 / 19
Institui a “Semana Estadual de Valorização do
Educador”.
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Art.1°. As clínicas, consultórios, hospitais veterinários, pet
shops e demais estabelecimentos veterinários, quando constarem
indícios de maus tratos nos animais atendidos, deverão comunicar
imediatamente o fato à Polícia Judiciária competente.
Art. 2º. A comunicação do fato deverá conter as seguintes
informações:
I – Qualificação, contendo nome, endereço e contato de
acompanhante do animal no momento do atendimento;
II - Relatório de atendimento prestado, contendo a espécie,
raça, características físicas do animal, descrição de sua situação de
saúde no momento do atendimento e os respectivos procedimentos
adotados;
Art.3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão Decreta:
Art. 1º - Fica instituída, no âmbito do Estado do Maranhão, a
“Semana Estadual de Valorização do Educador”, com início no dia 15
de outubro de cada ano.
Art. 2º - Durante a Semana instituída por esta Lei, a Secretaria
Estadual de Educação do Estado, além dos Sindicatos de Professores,
Associações de Pais e Mestres, Conselhos Escolares, em conjunto
com as unidades educacionais, poderão promover atividades artísticas,
cursos, campanhas de divulgação sobre a importância do educador,
bem como ações de capacitação dos profissionais da área.
Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
A contínua desvalorização do professor, que se manifesta não
apenas na remuneração vergonhosa que recebe um professor, se
con siderarmos que nenhuma outra profissão tem sobre si a
responsabilidade de educar, como compete ao professor, que, além de
ensinar, deve se dedicar à sobre missão de formar cidadãos; outras
carreiras com nível de estudo equivalente são muito mais valorizadas.
Um professor enfrenta diariamente deprimentes condições de
trabalho, salas de aula em que se amontoam mais de 50 alunos,
superlotação que impede a realização de um trabalho de qualidade, o
que torna o exercício docente improdutivo e denuncia uma situação
incontestável: vivemos em uma inversão de valores na sociedade.
A desvalorização do professor não afeta apenas o profissional
em sua individualidade, como também todo o futuro de uma nação, já
que, se a carreira não é atrativa, não atrai novos talentos, que disputariam
uma vaga em concurso público com salários mais convidativos, e o
ensino, cada vez menos valorizado, já não estimula os jovens a abraçarem
essa carreira que, assim, decai, porque não desperta a vocação para a
missão de educar.
Nesse sentido, precisamos valorizar os professores e os demais
educadores, fazendo com que suas condições em trabalham sejam mais
satisfatórias. O objetivo dessa propositura é, portanto, promover
atividades de capacitação dos profissionais de educação, ciclos de
palestras, campanhas de divulgação sobre a importância do educador,
além de programações artísticas e culturais.
Sendo assim, tendo em vista a importância da matéria, peço o
apoio dos ilustres pares para a aprovação deste Projeto de Lei.
PROJETO DE LEI Nº 009 /2019
Estabelece a obrigação dos estabelecimentos
veterinários, quando constarem indícios de maustratos nos animais atendidos, comunicar o fato á
Polícia Civil.
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão Decreta:

A presente proposição tem por objetivo estabelecer a
obrigatoriedade dos estabelecimentos veterinários, clínicas, pet shops,
localizados no Estado do Maranhão, quando constarem indícios de
maus-tratos nos animais atendidos, comunicar imediatamente a Polícia
Civil.
O projeto é necessário, uma vez que, ainda nos deparamos
diariamente com episódios de maus-tratos à animais, comprovando a
urgência de esforços do poder público para mudar essa terrível realidade,
pois o abandono, a negligência e a crueldade com animais devem ser
combatidas.
Diante do exposto, solicito aos nobres colegas a aprovação da
presente proposição.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de fevereiro
de 2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 010 / 19
Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas
concessionárias e/ou permissionárias do serviço
público de transporte marítimo e hidroviário no
Estad o do Maranhão d e id entificação dos
passageiros no ato da venda dos bilhetes de
passagem e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão Decreta:
Art. 1°- As empresas concessionárias e/ou permissionárias do
serviço público de transporte marítimo e hidroviário que atuem no
Estado do Maranhão ficam obrigadas a identificar os passageiros no
ato da venda dos bilhetes de passagem aquaviária.
Parágrafo único: Tal obrigatoriedade incide também nas
hipóteses de passageiros que tenham direito à gratuidade e a meiapassagem.
Art. 2º - O passageiro no ato da compra da passagem deverá
apresentar documento oficial de identificação, a fim de que seja registrado
em sistema próprio da concessionária ou permissionária, o nome
completo do passageiro, o número do seu documento de identificação,
bem como um telefone de contato.
§1º - São considerados documentos oficiais de identificação
para efeitos desta lei:
I - Carteira de Identidade (RG);
II - Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
III - Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
IV - Passaporte;
V - Cédula de Identidade de Estrangeiro (CIE);
VI - Carteiras de Identificação Funcional;
VII - Outro documento público que permita a identificação.
Art. 3º - As empresas concessionárias ou permissionárias
ficam proibidas de comercializar as passagens a todos aqueles que não
apresentarem a documentação exigida no artigo anterior.
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Art. 4º - Fica sob a responsabilidade das concessionárias ou
permissionárias manter armazenadas as informações de identificação
dos passageiros, pelo período de um ano, podendo tais informações
serem solicitadas pelas autoridades competentes, neste período.
Art. 5º - A concessionária ou permissionária que infringir o
disposto nesta Lei sofrerá multa no valor de 5000 UFIR’s, e no caso de
reincidência 15000 UFIR’s.
Art. 6º - A fiscalização do estabelecido nesta lei fica a cargo da
Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana (MOB), bem
como as diretrizes de sua regulamentação.
Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei, segundo
diretrizes da Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana
(MOB), no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
É grande a influência do mar sobre a evolução das civilizações
e de extrema importância a percepção de que as populações
economicamente mais saudáveis sempre guardaram estreita relação
com a intensa prática comercial marítima. De fato, a história universal
tem demonstrado que, em todas as eras, os povos mais capazes de bem
avaliar, interpretar e utilizar o mar sempre desfrutaram de prestígio e
supremacia entre as demais nações.
Desde o princípio da história da humanidade o ser humano
utilizou pequenas embarcações marítimas e fluviais para se deslocar a
procura de melhores condições de vida. Diante de sua inteligência, o
homem procurou ampliar seus conhecimentos de navegação,
construindo embarcações maiores e mais seguras que permitissem
embarcar mais pessoas e chegar a lugares ainda mais distantes. Essa
evolução fez com que povos conquistassem terras e descobrissem
novos continentes, demonstrando ao mundo a importância do transporte
aquaviário, sobretudo o marítimo.
Na história brasileira não foi diferente, o Brasil tem desde suas
origens liame inseparável com o mar e a atividade comercial através
dele desenvolvida. Historicamente, o início do Brasil confunde-se com
o culme da história da navegação portuguesa, cuja ocupação colonial
chegou a este país pelo mar e desde então este é o elo de conexão entre
Brasil e o mundo, viabilizando o estabelecimento de uma economia e
uma cultura ajustadas à civilização desenvolvida na Europa e por ela
disseminada àquela época das Grandes Navegações.
A travessia por balsas cruzando a Baía de São Marcos foi
inaugurada nos anos 1970. As viagens feita pelos ferry-boats, onde os
veículos maiores e mais modernos, começaram a ser feitas em 1988 e,
em 2018, completaram 30 anos, transportando pessoas, veículos leves,
ônibus, caminhões e mercadorias entre as duas cidades.
A travessia se caracteriza por ser a ligação mais curta para o
escoamento de produtos para a Baixada Maranhense, além de ser uma
importante alternativa de ligação entre São Luís e Belém.
Possui aproximadamente 20 quilômetros, que são percorridos
em pouco mais de 1 hora e meia pelas balsas. O serviço também
beneficia cerca de 35 municípios e 2,5 milhões de habitantes que residem
nestes locais. O uso da embarcação reduz a viagem São Luís/Baixada
Maranhense em até 350 Km.
O transporte hidroviário do Maranhão tem a sua maior
movimentação na Baía Baía de São Marcos, com o funcionamento do
Sistema Ferry Boat, operado pela Concessionária Internacional
Marítima e Serv Port, operado por lanchas de grande porte, sob
concessão de 2 empresas, todos os trechos operados por concessão,
sendo um meio de transporte bastante utilizado pela população
maranhense.
Essa travessia realizada todos os dias em vários horários, onde
somente os carros são identificados com as placas, os passageiros não
têm nenhuma identificação ao comprar a passagens. Assim sendo, as
empresas que fazem esse serviço, não tem os dados, somente sabem
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que venderam as passagens por uma determinada quantidade, não
ocorrendo a identificação devidamente dos passageiros ao transporte.
Cumpre mencionar que existe inúmeras irregularidades no
transporte de passageiros pelas embarcações, no tocante à segurança
das travessias, má conservação das embarcações, além da completa
ausência de algum mecanismo de controle referente a identificação dos
passageiros embarcados.
Tal situação também se repete no Sistema Ferry Boat. Não há
nenhum tipo de controle no que tange à identificação dos passageiros
que embarcam nos terminais de Ponta da Espera - São Luís - MA e
Cujupe Alcantâra. O passageiro se dirige aos guichês, ou compra a
passagem nos próprios terminais, mas não tem a necessidade de se
identificar, e tampouco tais informações são cobradas pela
concessionária.
Todavia, quando se adquire passagem rodoviária ou aérea, é
requisito para a emissão do bilhete a completa identificação do
passageiro, sendo impedido de utilizar o referido transporte caso não
esteja portando algum documento oficial com foto.
Assim, no intuito de facilitar a identificação de todos os
passageiros do transporte hidroviário no Estado do Maranhão, o referido
projeto de lei determina que o passageiro no ato da compra da passagem
deve apresentar documento oficial de identificação, com foto, a fim de
que seja registrado em sistema próprio da concessionária ou
permissionária, o seu nome completo, o número do seu documento de
identificação, bem como um telefone de contato, ficando as empresas
concessionárias ou permissionárias proibidas de comercializar as
passagens a todos aqueles que não apresentarem a documentação
exigida.
Nesse sentido, em face da relevância da matéria tratada nesta
proposição, peço o apoio dos nobres pares na sua aprovação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de fevereiro
de 2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 011 / 19
Determina critérios estruturais para hotéis, motéis,
albergues, pousadas e assemelhados, localizados
no Estado do Maranhão, com a finalidade de
promover a acessibilidade das pessoas com
dificuldade de locomoção ou mobilidade reduzida,
e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º Os hotéis, motéis, albergues, pousadas e assemelhados,
situados no âmbito do Estado do Maranhão, deverão garantir
acessibilidade à pessoa com deficiência em todas suas dependências e
serviços, em especial:
I - Unidades habitacionais, em número não inferior a 5% (cinco
por cento) do total, que atendam às regras de acessibilidade previstas
em legislação e em normas técnicas pertinentes;
II - Balcões de atendimento, mesas, áreas de lazer e banheiros
adaptados ao uso por pessoas com deficiência locomoção ou mobilidade
reduzida.
§ 1º Os estabelecimentos referidos no caput que possuam menos
de 20 (vinte) unidades habitacionais deverão dispor de, no mínimo, 01
(um) de seus leitos com as adaptações necessárias para a hospedagem
desse público específico.
§ 2º As adaptações previstas neste artigo deverão permitir o
máximo de mobilidade ao usuário, devendo o espaço do banheiro ser
dotado de todos os requisitos de segurança apropriados para as pessoas
com deficiência de locomoção ou mobilidade reduzida, observadas as
exigências fixadas pela a Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT.
§ 3º Os estabelecimentos construídos antes da vigência desta
Lei deverão, em caso de reforma, ampliação e modernização física,
implantar as modificações contidas em tela.
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§ 4º Os estabelecimentos que venham a ser instalados em sítios
históricos ficam submetidos à legislação federal específica no que diz
respeito à obrigação prevista no caput deste artigo.
Art. 2º Os hotéis, motéis, albergues, pousadas e assemelhados,
quando dispuserem de sítio eletrônico, deverão nele informar acerca da
existência das unidades habitacionais destinadas às pessoas com
deficiência de locomoção ou mobilidade reduzida.
Art. 2º-A. Os estabelecimentos referidos nesta Lei ficam
proibidos de cobrar valor adicional para hospedagem nas unidades
habitacionais adaptadas para utilização por pessoas com deficiência
de locomoção ou com mobilidade reduzida, em razão das adaptações
promovidas.
Art. 3º As infrações às normas desta Lei ficam sujeitas,
conforme o caso, as sanções administrativas, sem prejuízo das de
natureza civil, penal e das definidas em normas especificas, previstas
e regulamentadas nos arts. 56 a 60 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de
Setembro de 1990.
Art. 4º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei
em todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor após 180 dias de sua publicação.
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

Art. 1º Todo mobiliário urbano a serem instaladas em calçadas,
parques, praças, passeios públicos, veículos de transporte em massa e
em outras áreas de circulação de pessoas deverá ser demarcado por
piso tátil, sensível ao contato das pessoas com deficiências visuais.
Art. 2º Os equipamentos ou obstáculos já instalados ou
construídos deverão ser adaptados para cumprir o estabelecido no art.
1º.
Art. 3º Será considerado mobiliário urbano, para os efeitos
previstos nesta Lei, telefones públicos, hidrantes, lixeiras, caixas de
correio, quadros de avisos, entradas e saídas de carros, bancos e mesas
de praças ou quaisquer outros que constituem obstáculos ao livre
trânsito de pedestres com deficiências visuais.
Art. 4º Os pisos táteis ou direcionais a serem instalados deverão
obedecer às especificações técnicas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT.
Art. 5º Os órgãos públicos estaduais deverão observar as
disposições constantes da Lei nº 13.084, de 4 de setembro de 2006.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor após 180 dias de sua publicação.
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal garante, em seu artigo 5º, inciso XV, o
direito de ir e vir a todos os brasileiros. Baseado nessa premissa, novas
tecnologias acessíveis se incorporam ao dia a dia das pessoas com
deficiência visual, como é o caso do piso tátil para a circulação nas
cidades e nos transportes coletivo de massa.
É de grande relevância e importância social criar-se instrumentos
para que as pessoas com deficiência visual exerçam suas atividades do
cotidiano de forma independente, autônoma e socialmente integrada.
Pensando nisso, é que proponho o presente projeto de Lei.
A aprovação e seu cumprimento colocará o Estado do Maranhão
em uma posição de respeito no que tange ao avanço e o compromisso
do Poder Público em promover a dignidade e o efetivo exercício da
cidadania.
O Poder Público do Estado do Maranhão precisa e deve buscar
respeitar o direito daqueles que, privados da visão, precisam se
locomover livremente nas cidades e no transporte coletivo de
passageiros.
Assembleia Legislativa, 04 de janeiro de 2019. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

Nas últimas décadas, tem sido crescente a preocupação dos
legisladores regulamentarem a acessibilidade das pessoas portadoras
de deficiência ou com mobilidade reduzida. O presente Projeto de Lei
tem a finalidade de determinar que os hotéis, motéis, albergues, pousadas
e assemelhadas se adequem à Legislação vigente, em especial o Estatuto
da Pessoa com Deficiência – Lei Federal n. 13.146 de 06 de julho
de 2015. Isso porque, pessoas com deficiência (física, visual, auditiva
e intelectual) e mobilidade reduzida (idosos, grávidas, obesos), possuem
habilidades e necessidades diferenciadas da maioria da população, por
isso, também há a necessidade de um atendimento diferenciado.
A acessibilidade na hotelaria ainda é aplicada em baixa escala,
na maior parte em grandes redes de hotéis, e mesmo assim atendendo
somente as necessidades mais básicas.
No caso da estrutura física, ou seja, do espaço edificado as
soluções variam em função da implantação, em quase todos eles as
soluções mais usuais são: a criação de rampas com inclinação máxima
de 8%, isto quer dizer uma rampa bem suave, evitar degraus e desníveis,
mas tem-se também a necessidade de adotar aberturas de portas e
passagens com dimensões e balcões que atendam as recomendações da
norma técnica brasileira NBR 9050, que é a referência primária para
todas as leis e decretos em vigência desde a esfera municipal até a federal.
Pelas próprias características do equipamento utilizado (cadeira
de rodas), o cadeirante precisa de uma área livre de circulação maior,
precisa de um cuidado especial com as alturas das mesas, balcões e
aberturas de portas, sendo assim, o projeto de lei em referência está
para facilitar o uso destes espaços pelos portadores nos hotéis e
similares.
Por todo o exposto, mostra-se necessária a aprovação por esta
Casa da presente lei ordinária, a fim de garantir os direitos plenos dos
cidadãos com deficiência de locomoção ou mobilidade reduzida. Para
tanto, solicito o apoio dos nobres Colegas Parlamentares para a
aprovação deste projeto de lei.
PROJETO DE LEI Nº 012 / 19
Dispõe sobre a instalação de piso tátil para
demarcar obstáculos em áreas públicas e a
localização da faixa de pedestres, visando a
acessibilidade das pessoas com deficiências visuais
no Estado do Maranhão.
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:

JUSTIFICATIVA

PROJETO DE LEI Nº 013 / 19
Obriga os hospitais, clínicas, casas de saúde,
prontos-socorros e ambulatórios localizados no
Estado do Maranhão a manter painéis físicos ou
eletrônicos com o quantitativo e nome dos médicos
disponíveis e plantonistas, suas respectivas áreas
de atuação, horários de entrada e de saída e dá
outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão Decreta:
Art. 1°. Os hospitais, clínicas, casas de saúde, prontos-socorros
e ambulatórios ficam obrigados a manter, em locais de fácil visualização,
painéis físicos ou eletrônicos que contenha o nome dos médicos
disponíveis e plantonistas, os números de seus registros profissionais,
suas respectivas áreas de atuação, horários de entrada e de saída.
Parágrafo único. As informações constantes nos painéis
físicos e eletrônicos mencionados no caput deste artigo são prestadas
no interesse da preservação da informação e do bem-estar do
consumidor e devem ser atualizadas a cada escala de plantão.
Art. 2º. As informações constantes dos painéis físicos ou
eletrônicos exigidos pelo art. 1º desta lei devem possibilitar ao
consumidor o imediato conhecimento da disponibilidade de médicos
em atendimento na prestadora de serviço demandado, proporcionando
a adequação do seu interesse a informação visualizada.

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
Art. 3°. O descumprimento dessa lei sujeita ao infrator às
sanções administrativas previstas no art. 56 de 11 de setembro de
1990 – Código de Defesa do Consumidor.
Art. 4°. As prestadoras de serviço de saúde mencionadas no
art. 1°tem o prazo de noventa dias para aplicação desta lei.
Art. 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, 01 de fevereiro de 2019. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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apropriados, principalmente nas proximidades do estacionamento de
veículos, na entrada de instituições e em áreas internas de circulação.
Art. 5°. Os locais destinados deverão afixar em suas
dependências internas, inclusive nas garagens, cartazes ou placas
indicativas dos locais onde as cadeiras de rodas se encontram disponíveis
aos usuários, contendo informação da obrigatoriedade do fornecimento
da cadeira de rodas.
Art. 6°. Esta lei entra em vigor a partir da data da publicação.
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA
Essa proposição tem por objetivo dispor sobre a
obrigatoriedade dos hospitais, clínicas, casas de saúde, prontossocorros e ambulatórios a manterem painéis físicos ou eletrônicos com
o quantitativo e nome dos médicos disponíveis e plantonistas, suas
respectivas áreas de atuação, horários de entrada e de saída a fim de
manter o usuário informado como forma de manter a transparência
entre as entidades prestadoras de serviços de saúde e os usuários como
forma de cumprir o princípio da transparência assim como dispõe o
art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.
Desse modo, fica assegurado ao consumidor a plena ciência
das exatas obrigações assumidas pelo prestador de serviço de saúde,
ficando assim, clara e precisa a informação acerca do serviço prestado.
Sendo assim, fica clara a relevância do presente projeto, uma
vez que trará maior segurança aos pacientes que buscam atendimento
médico, seja dos hospitais e clínicas particulares, ou públicos. No que
diz respeitos às entidades prestadoras de serviços de saúde de natureza
pública, o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que
“os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias,
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos.” Dessa forma, fica clara a relação de
consumo.
Ante o exposto, demonstrado o interesse público e a relevância
da matéria, pedimos a total colaboração dos nobres colegas para
aprovação desse importantíssimo projeto.
PROJETO DE LEI Nº 014 / 19
Dispõe sobre a obrigatoriedade de cadeiras de
rodas nas repartições públicas, shoppings e
parques para uso dos visitantes que sejam pessoas
com deficiência física ou dificuldade de locomoção.
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão Decreta:
Art. 1°. Fica obrigatório no Estado do Maranhão a
disponibilização de cadeiras de rodas para a utilização no local por
pessoas com dificuldades de locomoção em shoppings, parques e
repartições públicas.
PARAGRAFO ÚNICO: A cadeira de rodas destina-se a realizar
o deslocamento do deficiente físico ou de pessoa que estiver
temporariamente impossibilitada de caminhar.
Art. 2º. Para efeito deste Projeto, consideram-se pessoas com
dificuldade de locomoção aqueles que, em razão da idade, saúde ou
deficiência físico-motora, apresentem obstáculos à circulação a pé,
compreendendo, em especial:
I - Pessoas idosas;
II - Pessoas com deficiência física permanente ou temporária;
III - Pessoas de qualquer idade, cujo estado de saúde não permita
caminhar por distâncias longas.
Art.3º. A exigência prevista nesta Lei aplica-se a todas as
Repartições Públicas, shoppings, parques, devendo as mesmas adequar
suas dependências/instalações visando facilitar o trânsito de pessoas
com deficiências físicas ou mobilidade reduzida que necessitem utilizar
cadeiras de rodas.
Art. 4°. As cadeiras de rodas devem ser colocadas à disposição
do público que delas necessite e distribuídas em dependências e locais

Este Projeto de Lei trata da obrigatoriedade de cadeiras de
rodas em shoppings, parques, e repartições públicas para uso das
pessoas com deficiência física ou dificuldades de locomoção. Adquirir
cadeiras de rodas para disponibilizar ao cidadão quando em visita a
alguns destes locais, é uma ação importante que visa garantir o acesso
do cidadão aos espaços públicos e colaborar na construção de uma
sociedade inclusiva.
Para garantir que a pessoa com deficiência ou com mobilidade
reduzida tenha acesso a estes ambientes, devemos consolidar uma rede
de serviços de acessibilidade, que se consegue a partir da atuação
interdisciplinar dos vários setores públicos. Nesse contexto, faz-se
necessário também a compra desses equipamentos.
A garantia da acessibilidade é um tema necessário para a
construção da cidadania. O acesso ao meio físico é fundamental para o
cidadão, visto que os lugares de uma cidade, inclusive os shoppings,
parques, são espaços que devem ser acessíveis a todos. Isto posto,
conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste Projeto de Lei.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de fevereiro
de 2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 015 / 19
Dispõe sobre a criação de uma plataforma digital,
que forneça informações sobre o andamento e os
gastos com obras públicas no Estado d o
Maranhão.
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão Decreta:
Art.1°. O Executivo deverá instituir o “Portal de
acompanhamento de obras públicas” consistindo em uma plataforma
digital, online, que permita ao cidadão e a sociedade em geral, o
acompanhamento do cronograma físico-financeiro de todas as obras
custeadas por meio de recursos públicos, direta ou indiretamente,
integral ou parcialmente, no âmbito do Estado do Maranhão.
§1º. No portal devem constar os dados relativos à contratação,
como objeto, projeto básico, projeto executivo, local da obra, valor
contratado, prazo de execução, cronograma e empresa ou técnico
responsável.
§2º. Também deve estar disponibilizado, quando em regime de
parceria ou convênio com outros entes federados, a proporção de
recursos expendidos e a serem expendidos por cada um
individualmente.
§3º. Os relatórios estarão disponíveis em plataforma digital,
com endereço virtual próprio, de acesso livre a qualquer cidadão ou
instituição interessada.
Art. 2º. A plataforma também deverá ser disponibilizada em
formato de aplicativo para smartphones como forma de ampliar seu
alcance e adesão do cidadão.
Art.3º. A esta iniciativa deve-se promover divulgação ampla e
irrestrita nos meios disponíveis, permitindo a sociedade o
acompanhamento do “Portal de acompanhamento das Obras Públicas.”
Art. 4º. O poder executivo editará os atos necessários e
complementares à aplicação desta lei.
Art. 5º. Esta lei entrará em vigor sessenta (60) dias na data
após sua aplicação.
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JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem por objetivo ampliar a participação
popular e a transparência do uso dos recursos públicos através do
acompanhamento e andamento de obras públicas por meio de uma
plataforma digital. A medida visa assegurar o princípio constitucional
da publicidade, indispensável ao estado democrático de direito. A
administração pública, a partir da publicidade dos seus atos, cumpriria
objetivamente o que preconiza a Constituição no seu artigo 5º, inciso
XXXIII, quando estabelece que “todos têm o direito a receber dos
órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível
à segurança da sociedade e do Estado”. A publicidade, portanto, tem
o condão de evidenciar a objetivação da aplicação dos princípios
constitucionais da administração pública, dando a necessária noção de
transparência na condução da coisa pública exigida pela sociedade.
Apesar de a Constituição Federal elencar a publicidade como
princípio fundamental, o cidadão, diariamente, se depara com obras
inacabadas, mal planejadas, sem qualidade e durabilidade, o que, por
vezes, comprometem a aplicação dos recursos públicos e comprometem
a segurança dos cidadãos. Diante disso, visando ampliação da
transparência nos gastos públicos, há necessidade de disponibilizar os
dados referentes às obras públicas em uma plataforma digital, que
poderá ser acessada a qualquer hora do dia, durante todos os dias da
semana, uma vez que é dever do estado promover mecanismos eficientes,
modernos e atualizados, adotando tecnologias e ferramentas virtuais
que aproximem o cidadão ao setor público.
Ademais, a transparência dos gastos públicos, é essencial no
combate à corrupção, pois esclarece e informa a população e cria
ferramentas de interação com entre a sociedade e o poder público,
ampliando a participação popular. Diante disso, contamos com a
aprovação dos nobres pares, na busca por mais transparência no setor
público aliado à inovação tecnológica almejada nesse importante
projeto.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de fevereiro
de 2019.- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 016 / 19
Dispõe sobre normas e diretrizes para a verificação
da segurança de barragens de qualquer natureza
e de depósitos de resíduos tóxicos industriais, e dá
outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º. A presente Lei define diretrizes para a verificação da
segurança de barragens de qualquer natureza e de depósitos de resíduos
tóxicos industriais.
Parágrafo único - As disposições trazidas pela presente Lei
se aplicarão às Pessoas físicas e jurídicas de direito privado que sejam
proprietárias ou responsáveis legais de barragens de qualquer natureza
e/ou de depósitos de resíduos tóxicos industriais que se encontrem no
território do Estado do Maranhão.
Art. 2°. Para efeito desta lei considera-se como barragem
qualquer estrutura localizada em um curso permanente ou temporário
de água criada para fins de contenção ou acumulação de substâncias
líquidas ou de misturas de líquidos e sólidos, compreendendo o
barramento e as estruturas associadas.
Art.3°. A realização de obras e a implantação de estruturas de
barragens e de depósitos de resíduos tóxicos industriais no Estado do
Maranhão ficam condicionadas, sem prejuízo do licenciamento
ambiental previsto em Lei específica, à realização de projeto que
contenha, no mínimo:
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I - Estudo hidrológico e meteorológico com período de
recorrência mínima de vinte anos e abrangência espacial relacionada
com a bacia hidrográfica a montante do ponto de barramento;
II - Estudo geológico e geotécnico da área em que será
implantada a obra;
III - previsão de vertedor de fuga ou outro sistema de
extravasamento capaz de escoar a vazão máxima de cheia sem
comprometer a estabilidade da barragem ou do aterro.
IV - Verificação da estabilidade da barragem ou de aterro quando
submetidos às condições provocadas pelas cheias máximas, conforme
os estudos hidrológicos;
V - Previsão de impermeabilização do fundo do lago de barragem
destinada ao armazenamento de efluentes tóxicos e de base de depósito
de resíduos tóxicos industriais.
§1° - Ficam obrigados os proprietários ou responsáveis legais
de barragens e de depósitos de resíduos tóxicos industriais a instalar e
gerenciar o funcionamento de um sistema de alerta para desastres e
catástrofes eventualmente ocasionados pela atividade por eles exercida,
o qual deverá eficazmente ser capaz de atingir todos os municípios no
raio de 30 (trinta) quilômetros ao entorno da barragem ou depósito de
resíduos tóxicos industriais.
§2°. O disposto no §1° se aplicará somente às barragens para
disposição de rejeitos minerais e depósitos de resíduos industriais
tóxicos cujo reservatório tenha um volume total igual ou superior a
5.000.000 (cinco milhões) de metros cúbicos e às barragens para
acumulação de água cujo reservatório tenha um volume total superior
a 5.000.000 (cinco milhões) de metros cúbicos.
Art. 4°. O projeto a que se refere o art. 2° desta Lei deverá ser
elaborado por profissionais de nível superior, registrados no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/MA, e
acompanhado das respectivas anotações de responsabilidade técnica.
Art. 5°. O proprietário de depósito de resíduos tóxicos
industriais, ou o responsável legal é obrigado a manter disponíveis
para a fiscalização dos órgãos gestores de recursos hídricos e de meio
ambiente.
I - O registro diário dos níveis de águas subterrâneas localizadas
sob o aterro;
II - O registro trimestral dos parâmetros de qualidade das águas
subterrâneas localizadas sob o aterro;
III - o registro semestral do volume e das características químicas
e físicas dos rejeitos acumulados;
IV - O registro anual que demonstre a ausência de contaminação
do solo e registro trimestral que demonstre a ausência de contaminação
do lençol de água no entorno e sob a área ocupada pelos rejeitos.
Art.6°. Os proprietários ou responsáveis legais de barragens e
de depósitos de resíduos tóxicos industriais já implantados na data de
publicação desta lei terão o prazo de 2 (dois) anos, contados da data de
sua publicação, para apresentar aos órgãos gestores, de recursos hídricos
e de meio ambiente, o respectivo estudo técnico realizado por Comissão
composta por técnicos dos órgãos gestores de recursos hídricos, meio
ambiente, SEMA, Defesa Civil, CREA/MA, que comprove a segurança
das obras realizadas, em conformidade com os requisitos dispostos no
art. 2°.
Art.7°. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, e
definirá as sanções decorrentes de descumprimento das determinações
nela dispostas.
Art. 8°. Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua
publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de
2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
A matéria legislativa apresentada fundamentada nas Leis
Federais n°. 9.985/2000 n°.12.334/2010 e nº. 12.305/2010 que já
dispõem sobre matéria abrangida pela proposição apresentada dispondo
sobre questões genéricas relacionadas ao Sistema Nacional de Unidades
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de Conservação da Natureza, a Política Nacional de Resíduos Sólidos
e a Política Nacional de segurança de Barragens.
A proposta apresentada visa sanar omissões na legislação
federal aplicável, especialmente com a finalidade de conferir maior
segurança aos cidadãos maranhenses que habitam próximos às barragens
ou depósitos de resíduos sólidos industriais.
Assim, ainda que farta a legislação federal, a competência
residual estadual para este caso é necessária eis que visa complementar
a referida legislação, competência assegurada na carta magna. E essa
competência residual permite que o Estado complemente esta
regulamentação, sobre matéria não abrangida pela legislação federal,
para que não vá de encontro à mesma.
Nossa Constituição Federal, em seu artigo 24, inciso VI, delimita
a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal
para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e
controle da poluição.
Informamos que proposituras semelhantes já são leis no
Espirito Santo, Pará e Pernambuco, tramitando projetos de leis em
Rondônia e Mato Grosso do Sul. Por esses motivos, solicitamos o
apoio dos nobres deputados para à aprovação da presente propositura
e, ainda, a sanção do Governador do Estado.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de
2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

I - estejam em débito com a fazenda pública federal, estadual
ou municipal, ou com o Sistema de Seguridade Social;
II - nas situações previstas na legislação ambiental, não tenham
licenciamento ou estejam descumprindo exigências de preservação do
meio ambiente;
Art. 6°- O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
Lei no prazo de 180 (cento oitenta dias), fixando o limite financeiro
anual para o montante a ser financiado por meio do incentivo fiscal
aqui tratado.
§ 1º - O Decreto que regulamentar esta Lei especificará a forma
de adequação dos percentuais ao limite do aplicado no exercício
imediatamente anterior ao da concessão.
§ 2º - O Secretário de Estado da Fazenda poderá autorizar, por
ato específico, a transferência para o exercício seguinte do quantum
não utilizado do limite financeiro de que trata o caput.
Art. 7º - Além da publicação por concessão, os projetos
beneficiados por esta Lei serão publicados, também de forma reunida,
ao final de cada exercício financeiro.
Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Beckman”, em São Luís, 01 de
janeiro de 2019. DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL – PDT

PROJETO DE LEI Nº 017/19

O Projeto de Lei que ora envio à apreciação desta Assembleia
Legislativa autoriza, para regulamentação pelo Poder Executivo, a
concessão do incentivo fiscal à pessoa jurídica contribuinte do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, que por sua vez
empenhar-se no financiamento de projetos para desenvolvimento do
serviço público de saúde estadual, na aquisição de equipamentos médicohospitalares e no custeio de tratamentos médicos de alta complexidade
desempenhados pelo sistema público estadual.
Conforme diretriz constitucional, disposta no artigo 196 da
Magna Carta, a saúde é direito de todos e dever do Estado ofertar sua
promoção, garantindo o acesso universal e igualitário ao aludido direito
básico. Sendo diversas as motivações, é patente que a maioria da
população depende do sistema de saúde pública para o atendimento de
suas necessidades de assistência. Entretanto, o sistema mostra-se
deficitário no que tange à eficácia de seu atendimento.
Portanto, buscando melhor eficácia ao interesse público de
fortalecimento do sistema de saúde público estadual, propiciando à
população o acesso igualitário a serviços qualificados e,
consequentemente, promover a melhoria das condições de vida da
nossa população, este Projeto de Lei visa introduzir políticas de
incentivo à participação da iniciativa privada para cerrar as lacunas do
sistema público, atuando, na forma que regulamentar o Poder Executivo,
como base auxiliadora para o financiamento dos objetos descritos por
esta preposição.
Uma vez que é dever de todos, em cooperação, promover o
desenvolvimento e melhoramento do sistema público de saúde, a medida
apresentada tratará de suprir a deficiência revelada na prestação dos
serviços, ocasionados pela insuficiência de financiamento somado a
dificuldade de gestão adequada dos recursos obtidos, por meio da
oferta de incentivo às empresas que desenvolverem as ações dispostas
no texto legal.
Em tratando-se de ações especificamente determinadas e
vinculadas ao texto legal, o benefício é direito, promovendo imediata
melhoria ao sistema público de saúde e concretizando o anseio popular,
sem qualquer prejuízo a probidade administrativa, o manejo do erário
e necessária política que se instala a partir da aprovação deste Projeto.
Pelo exposto, importa destacar que haverá grande louvor quando
esta Casa Legislativa se debruçar pela aprovação deste Projeto. E por
isto, peço, contando com a colaboração e o entendimento dos
Nobríssimos Pares, que votemos com zelo em prol de uma melhor
prestação da saúde para o povo do Estado do Maranhão.

DISPÕE SOBRE LEI DE INCENTIVO A
PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM PROJETOS,
INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE,
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CUSTEIO
PARA
TRATAMENTOS
DE
ALTA
COMPLEXIDADE,
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO decreta:
Art. 1° - Fica autorizado incentivo fiscal para o contribuinte
do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal
e de comunicação - ICMS, que financia projetos, instalação de serviços
de saúde, aquisição de equipamentos e custeia tratamentos de alta
complexidade, desde que atenda exigências do regulamentado.
Art. 2º - Esta Lei aplica-se ao objeto que versar sobre serviços
de saúde, custeio para tratamentos de alta complexidade, ação e
atendimento de prevenção de doenças, reforma de unidades de
tratamento, bem como aquisição de itens, equipamentos, suprimentos
e medicamentos para atendimento de crianças, pessoas idosas,
portadoras de deficiência física, doenças raras.
§1º - No financiamento de projetos que envolvam construção,
reforma, recuperação ou outras melhorias em estabelecimentos de
saúde, desde que situadas neste Estado.
§2º - O projeto que tratar da realização de cirurgia de extrema
urgência e alta complexidade terá sua tramitação de natureza prioritária.
Art. 3°- Fica vedada a utilização do incentivo fiscal para atender
ao financiamento de projetos dos quais sejam beneficiários o próprio
contribuinte incentivado, suas coligadas ou controladas, seus sócios
ou titulares.
Art. 4°- O contribuinte que utilizar indevidamente os benefícios
previstos nesta Lei, mediante fraude ou dolo, em benefício próprio ou
até terceiro grau de parentesco, estará sujeito à multa correspondente
a duas vezes o valor do abatimento que tenha efetuado,
independentemente de outras penalidades previstas em lei.
Art. 5°- Não poderão usufruir do benefício os contribuintes
do ICMS que:

JUSTIFICATIVA
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MOÇÃO Nº 001 / 19
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 148 do Regimento Interno,
solicitamos o envio de Moção de Aplausos ao Corpo de Bombeiros
Militar do Maranhão (CBMMA), na pessoa do Comandante Geral,
Coronel QOCBM Célio Roberto Pinto de Araújo, nos seguintes termos:
“A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão congratula-se com
todos os integrantes do Corpo de Bombeiros do Maranhão, em especial
aos militares que participam das operações e ações de resgate na tragédia
ocorrida em Brumadinho (MG)”.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 1º de fevereiro de 2019.
- DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL – PDT
MOÇÃO Nº 002 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno,
solicitamos o envio de Moção de Pesar a Assembleia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, nos seguintes termos:
“A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão solidarizase pelo desastre ambiental ocorrido em Brumadinho - MG, onde
resultou na perda de muitos irmãos mineiros e res-pectivas famílias.
Ao tempo que cumprimentamos os heróis bombeiros destemidos de
vá-rios Estados e dentre estes os do Estado do Maranhão”.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
fevereiro de 2019. – ARNALDO MELO – Deputado Estadual
REQUERIMENTO Nº 001 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o artigo 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada mensagem de pesar à família vitoriense, do Monsenhor Sérgio
lelmetti, ocorrida no último dia 03 de fevereiro de 2019, Italiano de
Floren-ça, Sérgio lelmetti nasceu no dia 13 de agosto de 1929, chegando
ao Brasil em fevereiro de 1969. Inicialmente frequentou a Universidade
Católica do Recife, onde recebeu o grau de Bacharel em filosofia. Passou
por Salvador, depois Coroatá, fixando-se finalmente em Vitória do
Mearim, onde foi nomeado pároco da Paróquia de Nossa Senhora de
Nazaré, e onde dedicou 35 anos de sua vida em favor do povo vitoriense,
era diretor do Instituto Nossa Senhora de Nazaré, presidente do
Conselho de Pastoral Paroquial e membro da Academia Arariense e
Vitoriense de Letras.
Além de orientador espiritual, o Monsenhor Sérgio lelmetti
desenvolveu uma série de ações religiosas e sociais, que em muito
favoreceram a comunidade, em especial as famílias mais carentes e os
jovens. Entre elas a revitalização e ampliação do Instituto Nossa
Senhora de Nazaré, construção do Centro de Formação Capivari, da
quadra da paróquia, criação de oficina escola, escola de música, fábrica
de beneficiamento do babaçu e escola agrícola.
Monsenhor Sérgio lelmetti promoveu a doação de casas
populares, distribuição de bolsas de estudos para alunos e professores,
a criação de cursos de formação para as comunidades e a criação e
orientação das Comunidades Eclesiais de Base (CEBS).
Vitória do Mearim lamenta a morte do Monsenhor Sérgio
lelmetti. Em reconhecimento aos seus vastos serviços prestados ao
município, Monsenhor Sérgio lelmetti recebeu em 1989 o título de
cidadão vitoríense.
Plenário Deputado Nagíb Haickel, em 04 de Fevereiro de 2019.
– Ricardo Rios – Deputado Estadual

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.02.19
EM: 05.02.19
REQUERIMENTO Nº 002 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que após
ouvido a Mesa, seja emitida nota de pesar à família de HENRIQUE
AUGUSTO DE MIRANDA, conhecido por CHICO ARARA,
externando o mais profundo sentimento de pesar pelo seu falecimento,
ocorrido no dia 04 de fevereiro do corrente ano.
O Maranhão perde hoje um grande cidadão, poeta, radialistas
e um exemplo de pessoa a ser seguido por todos.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de fevereiro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.02.19
EM: 05.02.19
REQUERIMENTO Nº 003 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro de Vossa Excelência que, após ouvida
a Mesa, seja este encaminhado a Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável para a realização de vistorias de inspeção
nas instalações da Barragem de Minérios do Consórcio ALUMAR,
localizado na BR 135, nesta Capital, para inspecionar os dados relativos
a segurança das barragens de Rejeitos que estão a cargo desta empresa
de grande porte, considerando que nosso país em novembro de 2015 e
agora em Janeiro de 2019 ocorreram rompimento de Barragens nas
cidades de Mariana e recentemente em Brumadinho, no estado do
Minas Gerais, pertencentes a Companhia Vale, com imensuráveis danos
ao meio ambiente, e irreparável dano às comunidades humanas no
entorno e ao longo da passagem da massa de lama poluente, ceifando a
vida em todas as suas formas por onde passou. Nossa cidade de São
Luís potencialmente está sujeita a dano de semelhante porte, e assim,
possivelmente, com impensável fato, teremos imensuráveis prejuízos,
mormente pelo fato de sermos uma Ilha, circundada pelo Oceano
Atlântico, o que eleva ao grau máximo os cuidados que este Parlamento
Estadual deve ficar atento justamente para evitar semelhante
acontecimento. Dessa forma, faz-se necessário uma atuação URGENTE
e PREVENTIVA por parte desta Casa Legislativa no sentido de obter
das autoridades competentes ações concretas capazes de nos livrarem
de que semelhante tragédia, com reais características e preenchimento
de requisitos de crime ambiental, possa ocorrer entre nós.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, SÃO LUÍS – MA, EM 01 DE
FEVEREIRO DE 2019. - ZÉ INÁCIO - “É de Luta É da Terra” Deputado Estadual – PT
DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE Á
DIRETORIA
LEGISLATIVA
PARA
AS
DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 05/02/19
REQUERIMENTO Nº 004 / 19
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Art. 155 do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, que seja realizada uma visita in loco aos lagos de
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resíduos de bauxita da Alumar e suas instalações que possuem potencial
para danos ambientais como o lago de resfriamento, aterro sanitário
industrial, lagos da sedimentação da estocagem de bauxita e o lago de
água contaminada.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 4 de fevereiro de
2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE Á
DIRETORIA
LEGISLATIVA
PARA
AS
DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 05/02/19
REQUERIMENTO Nº 005 / 19
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Art. 155 do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, que seja realizada audiência pública, em data a
ser definida, no Plenarinho, para tratarmos do assunto os lagos de
resíduos de bauxita da Alumar.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de Fevereiro de
2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE Á
DIRETORIA
LEGISLATIVA
PARA
AS
DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 05/02/19
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INDICAÇÃO Nº 001 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Ex a. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o
Senhor Clayton Noleto solicitando, em caráter de urgência a
recuperação asfaltica da MA 381 entre o trecho compreendido de
Joselândia a Pedreiras.
Nosso pedido justifica-se em virtude de que em decorrência do
período chuvoso e sua pavimentação ainda hoje encontrar-se através
de piçarra, o tráfego que já se encontrava prejudicado, hoje se tornou
impraticável. É iminente a necessidade deste asfalto para o
desenvolvimento e progresso daquela região, e é exatamente por isso
que pedimos a sensibilização e agilidade no que se refere ao início desta
obra.
Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 04 de fevereiro de 2019. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 002 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício
ao Exmo. Senhor GERARDO DE FREITAS FERNANDES,
Superintendente Regional do DNIT no Estado do Maranhão, em
caráter de urgência a recuperação asfáltica e sinalização da BR 135
no trecho que liga os municípios de Alto Alegre (povoado Caxuxa) a
São Luís e o trecho da BR 316 compreendido entre os municípios de
Teresina (Pi) e Peritoró (Ma).
Nosso pedido justifica-se em virtude deste trecho estar em
precária situação de conservação, dificultando a trafegabilidade e
impactando diretamente no desenvolvimento de todos os municípios
compreendidos neste trecho. Refletindo em aumento de tarifas de cargas
para São Luís, além de colocar em risco a vida de motoristas e
passageiros. Observamos ainda o impedimento, nos mais diversos
níveis, da promoção da qualidade de vida dos maranhenses.
Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 04 de Fevereiro de 2019. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 003 / 19
Senhor Presidente,

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.02.19
EM: 05.02.19

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Ex a. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o
Senhor Clayton Noleto solicitando, em caráter de urgência a
recuperação asfaltica da MA 119 entre os trechos compreendidos do
povoado Independência, de Peritoró a cidade de Lago da Pedra.
Nosso pedido justifica-se em virtude de que em decorrência do
período chuvoso e sua pavimentação ainda hoje encontrar-se através
de piçarra, o tráfego que já se encontrava prejudicado, hoje se tornou
impraticável. É iminente a necessidade deste asfalto para o
desenvolvimento e progresso daquela região, e é exatamente por isso
que pedimos a sensibilização e agilidade no que se refere ao início desta
obra.
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Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 04 de fevereiro de 2019. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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intempéries podem comprometer a referida estrutura, o que acaba por
colocar em risco a população.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
fevereiro de 2019. – CIRO NETO – Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 004 / 19
INDICAÇÃO Nº 007 / 19
Senhor Presidente,
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Ex a. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o
Senhor Clayton Noleto solicitando, em caráter de urgência o
asfaltamento da estrada que liga os municípios de Trizidela do Vale a
São Luís Gonzaga.
Nosso pedido justifica-se em virtude de que em decorrência do
período chuvoso e sua pavimentação ainda hoje encontrar-se através
de piçarra, o tráfego que já se encontrava prejudicado, hoje se tornou
impraticável. É iminente a necessidade deste asfalto para o
desenvolvimento e progresso daquela região, e é exatamente por isso
que pedimos a sensibilização e agilidade no que se refere ao início desta
obra.
Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 04 de fevereiro de 2019. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 005 / 19

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO PRESIDENTE DA
AGÊNCIA ESTADUAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA
- MOB, SENHOR LAWRENCE MELO PEREIRA E AO PRESIDENTE
DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA -AGEM, SENHOR
LIVIO JONAS MENDONCA CORRE A, solicitando providências no
sentido de ELABORAREM UM PLANO DEAÇÃO QUE VISEA
INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
URBANO DAS REGIÕES METROPOLITANAS NO ESTADO DO
MARANHÃO, considerando que a integração desse sistema é uma das
maneiras de aumentar a demanda de usuários do transporte coletivo
urbano nas grandes cidades, resultando na diminuição de
engarrafamentos nas vias públicas e na melhoria da qualidade de vida
das pessoas.
A ampliação desses serviços públicos demonstra o
compromisso do Governo do Estado em investir em transporte urbano
de qualidade e alavancar um ciclo de prosperidade para os Maranhenses,
especialmente os que residem nas Metrópoles.
Portanto, a nossa propositura tem por escopo contribuir para
melhorar a mobilidade humana nas cidades de maior concentração
populacional.

Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício
ao Exmo. Senhor GERARDO DE FREITAS FERNANDES,
Superintendente Regional do DNIT no Estado do Maranhão, em
caráter de urgência a recuperação asfáltica e sinalização da BR 135
no trecho que liga os municípios de Peritoró a Presidente Dutra, ambas
cidades maranhenses.
Nosso pedido justifica-se em virtude deste trecho estar em
precária situação de conservação, dificultando a trafegabilidade e
impactando diretamente no desenvolvimento de todos os municípios
compreendidos neste trecho. Refletindo em aumento de tarifas de cargas
para São Luís, além de colocar em risco a vida de motoristas e
passageiros. Observamos ainda o impedimento, nos mais diversos
níveis, da promoção da qualidade de vida dos maranhenses.
Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 04 de Fevereiro de 2019. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 006 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito que a presente Indicação,
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Secretário Estadual de
Infraestrutura, Clayton Noleto Silva, solicitando a vistoria com a
consequente emissão de parecer técnico sobre as condições estruturais
da barragem do rio Flores no município de Joselândia.
A adoção da providência acima é uma medida preventiva de
segurança, tendo em vista que o decurso do tempo e as demais

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 01 de
fevereiro de 2019. – HELIO SOARES – DEPUTADO ESTADUAL –
PR
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA REZENDE - Expediente lido, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Expediente lido. À publicação.
III - PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Cleide Coutinho, por cinco minutos, sem apartes.
A SENHORA DEPUTADA CLEIDE COUTINHO (sem
revisão da oradora) - Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa, colegas
que fazem parte da mesma, com especial carinho a minha colega
Andreia, que está aqui. Uma vencedora, Andreia, você. E todos nós
reconhecemos. Um beijo no seu coração. Senhores deputados,
deputadas, imprensa, galeria, internautas. Eu estou aqui hoje, primeiro,
quero dar as boas-vindas aos nossos colegas, dizer a todos os Deputados
recém-eleitos que a Assembleia é a Casa do Povo, sintam-se à vontade,
eu já estive aqui 8 anos, estive aqui também três anos como Presidente
do GEDEMA ajudando Humberto a promover eventos sociais e
solidários nesta Casa, quero aproveitar este momento, Presidente
Othelino, e parabenizar a Ana Paula, atual Presidente do GEDEMA,
dizer aos colegas Deputados recém-eleitos que estimulem as suas
esposas a participar do GEDEMA, porque elas terão eventos não só
sociais, mas também solidários e que com isso ajudarão a muitas
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entidades e será muito importante esta convivência. Claro que eu estou
aqui emocionada, apesar de não parecer, porque quando estive aqui eu
estava com meu marido, com Humberto Coutinho, mas é principalmente
por causa dele que eu estou fazendo essa indicação. Humberto ainda
vivo, numa reunião nossa com o Governador Flávio Dino, solicitou
para Caxias uma ponte, uma ponte que ligasse, estou aqui vendo meu
colega Deputado de Caxias Zé Gentil, se não me engano, que está ali, e
que a gente... Eu sei que Adelmo também como Deputado vai participar,
essa ponte que ligue os bairros Cangalheiro ao bairro Ponte. A cidade
de Caxias, Senhores, é cortada em diversos pontos pelo Rio Itapecuru,
o que torna necessária a existência dessa ponte para ligar esses bairros,
os bairros Cangalheiro e Ponte são dois dos mais populosos da cidade
com vários estabelecimentos comerciais de médio e grande porte,
indústrias, bem como diversos serviços públicos relevantes como, por
exemplo, nós temos lá no ponto do lado de lá a Maternidade Carmosina
Coutinho, a escola de tempo integral que foi instalada lá pelo nosso
Governador Flávio Dino, que é a Aluísio Azevedo com uma média de
quase 500 alunos matriculados, também esse bairro é sede da Polícia
Federal de Caxias, Complexo da Cidade Judiciária composta pela Justiça
Estadual, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e OAB.
Então, nós temos no lado do Cangalheiro um comércio muito grande
com os três corações como é conhecido, cheio de comerciantes e é
preciso então que a gente una esses dois bairros para facilitar o
transporte, facilitar a economia, por que não dizer, facilitar também à
população. Porque eu tinha conseguido, por meio do Governador, que
uma pessoa fosse ser servente na escola Aluísio Azevedo e ele não
pode porque esse mototáxi ia gastar, Deputada Helena, quatrocentos
reais, ora, quem vai ganhar um salário mínimo gastar quatrocentos e
cinquenta de mototáxi fica com nada. Então, a gente vai ajudar também
a nossa população carente. Era isso que eu tinha a dizer e vamos em
frente. Vamos lutar. Vamos ajudar o nosso Presidente Othelino. Vamos
ajudar o nosso Governador a fazer um Maranhão cada vez melhor.
Muito obrigada e uma boa semana para todos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rigo Teles, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, imprensa, galeria, amigos e amigas
que nos assistem pela TV e Rádio Assembleia. Senhor Presidente,
primeiro agradecer a Deus por estarmos aqui, com Deputadas e
Deputados novos nesta Casa. Nós que já viemos aqui ao longo de
alguns anos e queria dividir com todos vocês a nossa pequena
experiência, mas formular aqui dentro desta Casa o único objetivo de
trabalhar pelo nosso Maranhão. E hoje estou entrando com um
Requerimento, que acabou de dar entrada na Mesa Diretora desta
Casa, que foi lido, pedindo o apoio aos Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas para que junto a esta Casa, de mãos dadas, conseguirmos
trazer mais e mais para o nosso Maranhão. E aqui eu quero abraçar
essa causa, iniciar os nossos trabalhos com essa causa que é a
Universidade Federal do Maranhão, um Campus avançado, lá em Barra
do Corda. E eu quero agradecer aos colegas Deputados, Deputadas,
que assinaram o nosso Requerimento, que iremos encaminhar à Mesa
Diretora, Senhores da imprensa, também encaminhar aos órgãos
competentes. E queria aqui ler para todos os colegas Deputados. Senhor
Presidente, na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que depois
de ouvida a Mesa, que já foi ouvida agora, sejam encaminhados Ofícios
ao Exmo. Senhor Ministro da Educação Doutor Ricardo Vélez
Rodriguez, ao Exmo. Senador Davi Alcolumbre, Presidente do Senado;
e ao Exmo. Senhor Deputado Rodrigo Maia, Presidente da Câmara
Federal, bem como aos membros da bancada maranhense na Câmara
e no Senado, para que chegue às mãos de todos os Deputados federais
da bancada do Maranhão, os 18 Deputados federais, para que chegue
às mãos dos 03 Senadores do Maranhão, para que possamos conseguir
a implantação do Campus avançado da Universidade Federal do
Maranhão (UFMA), no município de Barra do Corda. A justificativa
desta solicitação, para o município de Barra do Corda, é uma das mais
importantes da região central do Maranhão. Barra do Corda está situada
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a 400 km do município de Imperatriz, aproximadamente a 450
quilômetros da capital São Luís, ressaltando a oportunidade que, em
virtude da sua posição geográfica, já foi apresentada, há alguns anos,
aqui nesta Casa, uma Proposta de Emenda à Constituição, uma PEC,
transferindo a capital do Maranhão para a região central do Maranhão
que, geograficamente, deu em Barra do Corda. Por esses motivos,
entendemos que se faz necessária a implantação de um campus avançado
da Universidade Federal do Maranhão naquele município, a fim de
proporcionar melhores condições de estudo e uma formação
profissional com qualidade para os jovens ali residentes, bem como
aos municípios localizados no entorno de Barra do Corda. Assim,
consideramos plenamente justificada a nossa reivindicação para a
implantação do campus avançado da UFMA no município de Barra do
Corda. E aqui, Senhor Presidente, eu agradeço aos colegas deputados e
deputadas que assinaram o nosso requerimento para esta Mesa que
encaminhou o mais rápido possível para Brasília, como já disse aqui,
para os líderes na Câmara Federal e no Senado, para o Ministro da
Educação, para que nós juntos, para que esta Casa tenha mais um
êxito, tenha essa vitória de trazer o campus da UFMA para a região
central do Maranhão, mais precisamente na região de Barra do Corda.
Agradeço a todos vocês que assinaram V. Ex.ªs que assinaram, a cada
um. Contem com o Deputado Rigo Teles, com o amigo Rigo Teles em
qualquer circunstância. Tudo que for de bem para o Maranhão, que
vier para o Maranhão, que vier para os nossos municípios com certeza
terá o meu apoio, assim como tive o apoio de todos os parlamentares
que assinaram esse requerimento, o primeiro requerimento ao qual foi
dada entrada nesta Casa. Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao Deputado Duarte Júnior por cinco
minutos sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) - Bom dia a todos e todas. Senhor Presidente, agradeço a
oportunidade de aqui manifestar o meu total agradecimento, minha
gratidão aos 65.144 cidadãos maranhenses que me deram a oportunidade
de estar aqui ao lado de 41 deputados, 41 representantes do povo
maranhense. Como já afirmei nas redes sociais, neste momento eu
reafirmo o meu total compromisso em fazer uma nova forma de construir
a política. Essa nova forma de construir a política, Deputado Marcelo
Tavares, é uma forma de, independentemente de lado, de posição, de
ideologia, nos unirmos em prol daqueles que mais precisam, em prol
das necessidades sociais que nós identificamos durante todo o período
de campanha, durante todo nosso caminhar até aqui chegar. Por essa
razão, em respeito aos cidadãos maranhenses, comprometo-me a fazer
um mandato verdadeiramente transparente, um mandato participativo.
Por esta razão hoje, Deputado Neto Evangelista, nós vamos lançar um
aplicativo, uma plataforma digital pela qual onde cada cidadão e cada
cidadã poderão participar deste momento, opinando sobre as votações,
opinando sobre os projetos de lei, opinando sobre todos atos que aqui
nós vamos praticar. Atos esses que eu conto com o apoio de todos os
outros 41 deputados estaduais. Presidente Othelino, essa é uma
oportunidade única em nossas vidas. Por isso nós não temos o direito
de errar. Claro que somos humanos. Claro que, em alguns momentos,
nós vamos errar. Mas não podemos perder jamais o brilho no olhar e a
vontade, dentro dos nossos corações, das nossas ações, de fazer o
nosso melhor para o cidadão e a cidadã maranhense. Meu amigo Pará,
durante o meu período enquanto presidente do PROCON–MA
diuturnamente fiscalizei, ao lado de uma equipe séria e técnica que lá
continua, os bancos. Serviço esse que prejudica aquele que mais precisa,
em especial, o trabalhador rural, aquele consumidor, aquela idosa que
por horas fica numa fila de banco. E é por essa razão que o meu
primeiro projeto de lei, que protocolarei hoje, vai tratar do serviço
bancário, sobre a humanização do serviço bancário. Projeto esse que
tem como contribuição a equipe técnica do PROCON e também o
Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do
Maranhão, por quem aqui eu agradeço ao meu querido amigo Professor
Jean Carlos Nunes. Presidente, claro que nessa primeira vinda aqui à
tribuna gera um frio na barriga, mas eu tinha que iniciar os trabalhos,
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pois o Maranhão tem pressa. Muito obrigado a todos. E que possamos
verdadeiramente nos unir em prol do Maranhão, em prol dos
maranhenses. Viva o Maranhão!
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fernando Pessoa, por 05 minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
profissionais da imprensa, minhas senhoras e meus senhores e a todos
que nos acompanham pela TV Assembleia e pela Rádio Assembleia.
Ao assumir pela primeira vez um mandato de deputado estadual, quero
agradecer primeiramente a Deus, a minha família e, em especial, a cada
um dos maranhenses que depositaram em mim a sua confiança, dandome uma procuração para ser a voz aqui na Assembleia. Agradecer
também a cada vereador, ex-vereador e demais lideranças políticas que
acreditaram no nosso projeto, que, alinhado ao projeto do Governador
Flávio Dino, do Vice-Governador Carlos Brandão, do Senador Weverton
e da Senadora Eliziane Gama, continuará promovendo as mudanças
necessárias para melhorar cada vez mais a qualidade de vida de todos
nós maranhenses. Fazer um agradecimento especial ao Prefeito de
Barra do Corda, Erick Costa, um dos maiores incentivadores da nossa
caminhada política e competente coordenador desse nosso projeto.
Um político hábil e atuante ,uma grande liderança da nossa região que
me deu grata oportunidade de ingressar na vida pública como Secretário
Municipal de Infraestrutura. Onde pude desenvolver um trabalho sério,
transparente, que levou benefícios concretos aos barracordenses sem
distinção. Foi uma experiência ímpar que alimentou em mim o desejo
de contribuir ainda mais para o desenvolvimento daquele município,
também foi a porta para minha entrada na vida política como proposta
de alçar voos maiores. Abri um parêntese para enaltecer a postura
ilibada do amigo Deputado Othelino Neto que ao conduzir esta Casa
de forma harmoniosa, serena e equilibrada mereceu ser reconduzido
para mais um mandato como Presidente da Assembleia Legislativa,
pedindo a Deus que continue lhe dando sabedoria para que possamos
unir forças em prol do nosso querido Maranhão. Agradecer especial
também ao meu grande amigo Simplício Araújo, presidente estadual da
nossa legenda Solidariedade e atual Secretário de Estado de Indústria e
Comércio, que acreditou no nosso projeto dando-nos abrigo no Partido.
Simplício foi um colaborador importante na nossa campanha,
engajando-se na gratificante missão de levar nosso nome ao maior
número de municípios, permitindo que fôssemos votados em 180 dos
217 municípios do Maranhão. Não desmerecendo os demais municípios,
quero destacar um agradecimento especial ao povo de Barra do Corda,
que me deu 15.717 votos, sendo a maior votação que um candidato a
Deputado Estadual recebeu na história política daquele município.
Destaco também a votação recebida no município de Tuntum, onde
6.603 tutoienses escolheram meu nome para também apresentar seus
anseios nesta grande Casa Legislativa. Em nossas andanças, ainda
durante a campanha, pudemos observar: desejo de mudança, a crença
em um futuro menor e a vontade de renovação política. Contamos com
o pé no chão, andando de casa em casa e conversando de porta em
porta. Tivemos a oportunidade de construir nossa plataforma na
atuação por meio do mandato que foi concedido pelo povo. Minhas
senhoras e meus senhores, assumo este mandato em um momento de
profunda transformação em nosso País e terá reflexo em nosso Estado,
no entanto, tenho plena convicção de que com a união de força de
todos aqueles que querem o bem para o nosso Estado, alinharemos o
discurso, ideologias e nossa ações com o Governador Flávio Dino, no
sentido de fortalecer cada vez mais o Maranhão rumo ao
desenvolvimento e crescimento econômico político e social, que tanto
almejamos e assim sermos destaque nacional no quesito de superação
dos momentos de crise, que por ventura vier. Meus amigos e minhas
amigas maranhenses, chego nesta Casa com uma bandeira a ser
defendida, a bandeira da Região Central Maranhense. Fui eleito como
legítimo representante dos direitos daqueles que em mim depositaram
nas urnas a confiança de trabalhar para defender suas demandas e seus
anseios, por mais saúde, por mais educação, mais segurança, mais
emprego e renda e mais inclusão social. Tudo isso devidamente alinhado
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ao planejamento do Governador do Estado. Senhor Presidente, Senhoras
e Senhores Deputados, eu quero me dirigir neste momento aos grupos
políticos que se engajaram e se alinharam ao nosso projeto nos diversos
municípios onde alianças construídas foram fundamentais no
fortalecimento da nossa vitória nas urnas, reafirmar aqui o compromisso
de darmos continuidade ao nosso projeto de renovação nas políticas
locais como forma de romper com as velhas e ultrapassadas ideologias
que estagnaram o desenvolvimento em algumas cidades, para que as
mudanças que pregarmos durante a campanha se transformem em reais
benefícios para o povo. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, quero neste momento me dirigir particularmente aos meus
colegas de Parlamento para afirmar que, consciente da pluralidade desta
Casa, irei nortear a minha conduta dentro do mais elevado espírito de
respeito e consideração a esta Assembleia, e as Senhoras e Senhores
Deputados estabelecendo assim uma relação civilizada dentro dos mais
sinceros sentimentos éticos, democráticos, morais e republicanos,
assegurando que nossas divergências deverão ocorrer exclusivamente
no campo das ideais e das convicções longe do campo pessoal, bem
como sempre também estarei ao lado dos Senhores e das Senhoras em
defesa da imagem da nossa instituição. Para finalizar, comprometo-me
contribuir para que as políticas públicas cheguem em forma de benefícios
para todos os maranhenses, universalizando assim a garantia e direitos
com transparências nos debates e com articulação responsável para o
projeto de desenvolvimento do nosso Estado, através do alcance da
igualdade social, com uma justa distribuição de riqueza, fortalecendo
assim principais democráticos com a cidadania para o nosso povo. E o
Maranhão continuar sendo de todos nós. Muito obrigado a todos os
maranhenses, agradeço a cada um maranhense que pôde me conceder
esse mandato. Esse mandato que tenho dito por onde ando que esse
mandato não é meu, esse mandato é de cada um dos senhores e senhoras
do nosso Maranhão. Um forte abraço a todos, que Deus possa abençoar
cada um de vocês.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia,
nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado. Assim diz a
palavra de Deus: “não pervertam a justiça nem mostrem a parcialidade;
não aceitem suborno, pois o suborno segue até os sábios e prejudica a
causa dos justos. Siga única e exclusivamente a justiça para que tenham
vida e tomem posse na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá”
(Deuteronômio 16:19-20). Ao Senhor toda honra e toda glória. Inicio
uma segunda etapa, um segundo momento, um segundo mandato, mas
ao ocupar a tribuna na manhã desta terça-feira venho com a mesma
disposição, com a mesma determinação do primeiro mandato. E no
primeiro mandato, em uma determinada oportunidade, me perguntaram
a quem eu estava a serviço e o que eu fazia na Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. E tive oportunidade, Pastor Cavalcante, de
dizer a quem estou a serviço: Reis dos Reis, Senhor dos Exércitos,
criador do céu e da terra. E quem me trouxe aqui não foi a mão de gente,
quem me trouxe aqui foram as adversidades, as dificuldades. Eleição
para deputado estadual foi muito, mas muito difícil, primeiro por
fazer oposição ao desgoverno Flávio Dino e, ao fazer oposição, de
todas as formas a tentativa de prejudicar, de atrapalhar para que a voz
do povo fosse calada nesta tribuna. Mas a voz do povo vai continuar
de forma firme na Assembleia legislativa do Estado do Maranhão, em
defesa de uma educação pública de qualidade, não da propaganda
enganosa, não da propaganda mentirosa. Em defesa, sim, dos servidores
públicos que o governador tenta dar o calote e tirar os 21,07%. Em
defesa, sim, dos aprovados em concurso público, desde a Polícia
Militar, Detran, Emap, Segep. Três mil candidatos fizeram curso de
formação e foram ludibriados, foram enrolados, foram engadelhados,
somente 1214 tiveram a sua nomeação, 1800 aguardam ainda nomeação.
Aprovamos o orçamento e a previsão orçamentária para nomeação de
dois mil aprovados para que concluam o curso de formação e sejam
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nomeados. Vamos sim continuar na luta em defesa da moralidade do
serviço público, não das velhas práticas políticas e nem do novo
transvertido de velha prática política. É muito fácil falar do novo, mas
com as mesmas velhas práticas políticas. Assumo nesta casa o meu
compromisso com o povo do Maranhão. Assumo nesta casa o
compromisso de quem foi eleito com o voto limpo, com o voto honesto,
sem dinheiro público de secretarias, sem o dinheiro público de
autarquias, sem o dinheiro público de prefeitura ou do governo do
Estado. Votos limpos e honestos. Votos limpos e honestos me
trouxeram para esta Casa. Jabuti não sobe árvore, ou é enchente ou é
mão de gente. Nesta casa tem um deputado que estudou em escola
pública, um deputado que vendia fruta na rua, um deputado que estudou
embaixo de um poste para passar no concurso para Sargento do Exército.
Trago para a tribuna desta Casa, no segundo mandato, as lutas de um
primeiro mandato em defesa dos animais, em defesa dos idosos, das
pessoas com deficiência. Desde o início de nosso mandato, temos duas
pessoas com deficiência no nosso mandato, assessores, a Leninha,
cadeirante, e o Luís Henrique, jovem que nasceu com deficiência, perdeu
30% da coordenação motora, mas um exemplo para todos nós, foi o
primeiro colocado com nota máxima,1.000 pontos, na redação do Enem.
Passou para Engenharia Informática na UEMA e agora está no terceiro
período de Direito na Universidade Federal do Maranhão. Moralidade
no serviço público, transparência no serviço público, essa é a nossa
luta no dia a dia. Por falar em educação, estamos colocando em prática
novamente o nosso projeto de Olho nas Escolas. Senhor Presidente, só
para concluir. Já demos entrada hoje no requerimento solicitando ao
governo do Estado do Maranhão e ao Secretário de Educação que
encaminhe para a Assembleia Legislativa a relação das 830 escolas que
o governo diz que reformou e construiu. Nós queremos a relação das
830 escolas bem como o endereço de todas elas, além das notas,
empenhos, a licitação de tudo que foi gasto na construção das escolas.
Isso vale para todos. É assim que vai continuar o nosso mandato, em
defesa do povo do Maranhão. É assim que vai continuar o mandato
nesta casa, a voz do povo vai continuar firme nesta casa. E, senhoras
e senhores, meu presidente, a quem tenho muito respeito, Presidente
Othelino, todas as vezes que assumiu nesta Casa, na ausência do
saudoso Humberto Coutinho, Vossa Excelência foi muito respeitoso
com todos os deputados. E quando assumiu, logo após a morte do
Presidente Humberto Coutinho, da mesma forma não mudou em nada.
E de forma unânime nós votamos em Vossa Excelência para conduzir a
Presidência da Assembleia, do Poder Legislativa, porque nós confiamos
em Vossa Excelência. Vossa Excelência foi incapaz, durante todo esse
tempo, de parar, de criticar, de tentar de alguma forma... O Governador
Flávio Dino deveria até aprender com Vossa Excelência, porque Vossa
Excelência sempre foi incapaz de fazer algo para prejudicar a oposição.
O Governador Flávio Dino trouxe para esta Casa 36 deputados da sua
base, 36 deputados. Temos seis outros deputados que não são ligados
ao Governador Flávio Dino e aí montado um grupo, montado um
bloco. E eu quero anunciar de forma oficial, meu Presidente, que eu não
sou dinista nem sou sarneysista. Respeito o Bloco de Oposição,
Deputado César Pires, Deputado Adriano, Deputado Arnaldo. Respeito
o Bloco de Oposição. Vou continuar na oposição, mas uma oposição
responsável nesta Casa. Vou continuar na oposição, mas não vou ficar
no Bloco de Oposição. Vou ficar independente nesta Casa. Até porque
eu preciso mostrar para a população do Estado do Maranhão a minha
coerência política e a minha independência. Mais uma vez, não sou
dinista nem sou sarneysista. Sou o Deputado Wellington do Curso. E
tem que me respeitar porque o mandato foi conquistado com o voto
consciente, com o voto limpo e com o voto honesto. Quem me trouxe
para esta Casa foi a vontade popular. E mais ainda, Senhor Governador
Flávio Dino, tenha muita atenção nesse seu segundo mandato, porque
terá na Assembleia Legislativa um deputado que fará oposição de forma
independente e responsável e com um único objetivo: legislar e fiscalizar
a aplicação do dinheiro público para a boa aplicação do dinheiro público.
Que Deus seja louvado, que Deus estenda as suas mãos poderosas
sobre o Estado do Maranhão. E a Deus toda honra e toda glória. Um
deputado sem sangue na política, sem DNA na política e sem sobrenome
na política. Que Deus abençoe a todos. Que possamos ter quatro anos
de boa convivência, de bons debates. E que o parlamento seja a sua
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essência. Não se agachar para o Executivo, não ser o puxadinho do
Executivo. Nós não vamos admitir. Nós não vamos permitir. Estamos
aqui, sim, firmes e vigilantes para a boa aplicação do dinheiro público
e de olho nas ações do Executivo Estadual. Que Deus abençoe a todos,
que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão.
Bom dia a todos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao Deputado Márcio Honaiser, por cinco
minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO MÁRCIO HONAISER (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão, nobres colegas deputados e deputadas, imprensa,
autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores. É uma honra
muito grande assumir pela primeira vez o mandato de deputado estadual.
Venho aqui reiterar meu compromisso, que várias vezes já expressei,
de trabalhar com determinação pelo desenvolvimento do nosso estado
e para todos os maranhenses, em especial, aqueles que mais precisam.
Tenho consciência de que o mandato que assumi hoje pertence não a
mim, mas ao povo do Maranhão que com seu voto me conduziu a esta
Casa Legislativa. Um mandato construído por meio da participação de
diversos setores da sociedade e por isso mesmo voltado para as
necessidades das parcelas da população que ainda buscam ser vistas e
ouvidas e terem as condições mínimas para viver com qualidade. Assim,
este mandato que recebi dia 07 de outubro de 2018 e assumi no dia 1º
de fevereiro de 2019 é uma missão que transformarei em serviço a
nossa gente. E o momento em que assumo essa missão ele é
particularmente muito importante para o Maranhão, seja de vista do
ponto político, como do ponto de vista econômico. Nosso Estado hoje
é um ponto fora da curva no cenário nacional. Grandes programas
como na educação, como Escola Digna e IEMAs; a inauguração e
funcionamento dos hospitais regionais; projetos modelo como Ninar
que assiste a crianças com microcefalia; os investimentos à
infraestrutura rodoviária e nos municípios como o programa Mais
Asfalto; os recordes do Porto do Itaqui; os investimentos privados
que têm chegado ao Maranhão, graças ao ambiente de segurança jurídica
que hoje impera e os grandes investimentos públicos feitos pelo
Governo do Estado, são indicadores deste momento ímpar que vivemos.
Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados,
CAGED, em 2018, o emprego formal maranhense registrou o
crescimento e 2,2% em relação ao número de vagas existentes, marcando
a maior taxa entre os Estados do Nordeste. No setor a que tenho um
especial carinho e que também venho representar aqui nesta Casa, o
setor agropecuário, nosso Estado vem crescendo e dando cada vez
mais oportunidade para que os pequenos se tornem grandes, ao longo
da minha participação na primeira gestão do Governador Flávio Dino
como Secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, pude acompanhar e
contribuir para a retomada desse setor fundamental para a nossa
economia, vi pequenos produtores e agricultores, recebendo não só
equipamentos, mas assistência técnica e gerencial, canais de
comercialização e incentivos inéditos e aqui está o meu colega Adelmo
Soares que foi Secretário da Agricultura Familiar e também fez parte
dessa transformação, estamos vendo o desenvolvimento e as
oportunidades chegarem em todas as regiões do Estado. A região Sul,
por exemplo, que aqui hoje eu também represento ficou por muitos
anos desassistida pelo poder público e hoje vivencio uma presença
maciça e inédita do Governo Estadual, com o Mais Asfalto, Faróis da
Educação, escolas, o Hospital Macrorregional, parques, praças,
estádios de futebol e para além da infraestrutura, a melhoria nos serviços
e a presença constante do Governador e da sua equipe. Estou certo de
que esse desenvolvimento deve ocorrer em benefício da população
com maior acesso à saúde, educação, cultura, esporte, lazer,
infraestrutura de qualidade e oportunidades de emprego, de modo senão
eliminar, diminuir as grandes desigualdades sociais que ainda persistem,
politicamente, o Maranhão desponta como exemplo de como a política
deve ser feita para o povo e com a participação do povo, a reeleição do
Governador Flávio Dino e a eleição dos Senadores Weverton e Eliziane
Gama mostram de que a população quer continuar nesse caminho de
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mais justiça e oportunidade para todos. A escolha unânime do nosso
Presidente Othelino e de toda a Mesa Diretora demonstra que todos
nós, Deputados estaduais, compartilhamos do desejo de servir ao
Estado da melhor forma, independente das nossas divergências de
ideias. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputadas e Deputados,
quero neste momento dizer a todos os colegas que nortearei aqui a
minha conduta dentro do mais elevado espírito de respeito e
consideração a esta instituição, garantindo assim um relacionamento
civilizado e exercido à luz dos sentimentos éticos, morais, democráticos
e republicamos. Como representante do PDT, Partido a que faço parte
há mais de 30 anos, defenderei com garra suas ideias e convicções
ligadas ao trabalhismo, aos direitos das crianças, jovens, mulheres, das
pessoas com deficiência e tantos outros grupos que lutam por espaço
e respeito, sempre respeitando a pluralidade das opiniões e ideologias.
Asseguro-lhes de que as nossas divergências ocorrerão única e
exclusivamente no campo das ideias e das convicções. Nunca no campo
pessoal. Estejam certos de que sempre estarei ao lado dos Senhores e
das Senhoras defendendo a imagem da nossa instituição como palco
das legítimas e reais realizações da população maranhenses. Para
finalizar, não poderia deixar de agradecer e saudar especialmente o
povo de Balsas, minha cidade, que não só nos acolheu com carinho há
mais de 40 anos como demonstrou, no último dia 07 de outubro, a
vontade de ter um Deputado estadual. Honrarei a confiança de vocês.
Do mesmo modo que estive a serviço do Maranhão com 30 anos de
militância política, como empreendedor e depois como Secretário de
Estado, agora como membro do Legislativo, a dedicação será ainda
maior. Contem comigo. Muito obrigado a todos, vamos à luta. Que
Deus nos abençoe e nos ilumine.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael Leitoa, por 05 minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Bom dia Senhor Presidente Othelino Neto, Senhoras e
Senhores Deputados, galeria, imprensa, povo do Maranhão. Venho
hoje a esta tribuna, Senhor Presidente, primeiro para agradecer. Agradecer
a Deus, agradecer ao povo do Maranhão por essa recondução à
Assembleia Legislativa, em especial à nossa cidade de Timon, à cidade
de Coelho Neto, à cidade de Coroatá, à cidade de Governador Eugênio
Barros, à cidade de Parnarama, municípios esses que tivemos um laço
muito estreito durante a execução do nosso mandato e na campanha
eleitoral fomos reconhecidos e em alguns deles como Deputado mais
votado daqueles municípios, que nos permitiram voltar à Assembleia
Legislativa, agora de forma titular, diferente da legislatura passada. E
trazendo a esperança e a interlocução dos municípios com o Governo
do Estado. Recebo carinhosamente todos os colegas, os que estão
eleitos pelo primeiro mandato, aqueles que retornam a esta Casa, que
já foram Deputados, aos reeleitos também, a amizade que construímos
durante os 04 anos, os 19 que conseguiram sua reeleição, para que a
gente continue a trabalhar pelo povo do Maranhão. Ontem assistimos
aqui o pronunciamento do Vice-Governador Carlos Brandão trazendo
a mensagem do Governador Flávio Dino, de tantos avanços que
conseguimos fazer nesses quatro anos, e a Assembleia Legislativa foi o
pilar fundamental desses programas executados pelo Governador Flávio
Dino. Vários deles tiveram a mão de nós, deputados, aqui na Assembleia
Legislativa, programas que são reconhecidos, inclusive de forma
internacional, como os alunos do IEMA que hoje são destaque não só
no nosso país, mas no mundo afora. O Instituto de Educação do
Maranhão foi criado na gestão do governo Flávio Dino e vários pontos
importantes o Vice-governador, Carlos Brandão, trouxe ontem para a
Assembleia, com os quatro eixos principais do governo. Na educação,
como bem falei do IEMA, as escolas em tempo integral. Na saúde, os
hospitais regionais que foram entregues e inaugurados funcionando
com oferta e melhoria dos serviços de oncologia, melhorando, inclusive,
o atendimento da região leste do estado que só tinha Teresina para
socorrer, mas que hoje inclusive contamos com o serviço de oncologia
de Caxias, o HTO, que foi inaugurado aqui na capital, São Luís, trazendo
melhorias e dignidade para esses pacientes que precisam das cirurgias
ortopédicas. Na segurança pública, nenhum governo, nenhum

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
governador convocou tantos policiais militares quanto o Governador
Flávio Dino. Hoje nós temos o maior efetivo da história e com certeza
nós chamaremos sim os 1.800 soldados da Polícia Militar que estão
aptos para ingressar na Polícia Militar. Não tenho dúvida nenhuma,
até por que esta Casa, no final do ano passado, aprovou o Projeto de
Lei Orçamentária contemplando duas mil novas vagas na Polícia Militar.
Então este governo tirou a cidade de São Luís das 50 cidades mais
violentas do mundo. Este Estado melhorou a situação penitenciária e
saímos daquele caos absoluto que era o nosso sistema penitenciário.
Hoje o nosso sistema penitenciário é exemplo para o país, porque nós
inclusive conseguimos aprovar no Enem PPL 431 apenados. Outros
2.200, 2.119 para ser mais exato, foram capacitados e muitos deles
inclusive reconduzidos ao mercado de trabalho. O pacto feito inclusive
com as APACs tem melhorado o nosso sistema penitenciário e isso
reflete na segurança pública. Não tenho dúvidas de que este governo,
preocupado com a segurança pública, nomeará os outros policiais
militares que estão aptos para exercer suas funções e dar tranquilidade
ao povo do Maranhão. Então, senhoras e senhores, a Assembleia
Legislativa é também precursora, é colaboradora e parceira ativa dos
programas de desenvolvimento do estado do Maranhão. Na
infraestrutura, como bem destacou o Vice-Governador Carlos Brandão
na mensagem governamental, nós tivemos programas importantes como
o programa Mais Asfalto que ajudou os municípios do estado do
Maranhão com as rodovias que estão sendo construídas. Claro que
nós, deputados, temos muito a fazer, principalmente porque vivemos
em uma dificuldade econômica e financeira no país. Esperamos esses
quatro anos o governo federal voltar a ter aqueles recursos que perdemos
durante quatro anos e que ultrapassam a margem de um bilhão de reais
em perdas institucionais, o que dificulta qualquer ação programática
de governo. Com austeridade fiscal, com cortes de privilégios e de
muito desperdício, o governo do Maranhão conseguiu ter uma
estabilidade financeira e econômica, mas com muita dificuldade.
Torcemos para que o governo federal, para que a nossa bancada federal
ajude e com certeza os 18 parlamentares federais, os dois senadores
recém-eleitos e o senador que já está no mandato ajudarão também ao
Governo do Estado. Quero dar boas-vindas mais uma vez a todos os
nossos colegas. E estarei à disposição. Porque ontem, como todo o
Estado do Maranhão pode presenciar, fomos indicados para fazer a
função da liderança do Governo. Quero deixar um abraço fraterno ao
Deputado Rogério Cafeteira, que muito bem exerceu a função de líder
do Governo nesses últimos quatro anos. Assumimos esta nova missão
com a convicção daquilo que defendemos. Não defendemos o Governo
Flávio Dino por apenas estar na base aliada, defendo como maranhense,
como cidadão que sabe que o Maranhão está no rumo certo e que tem
um governo responsável, fiscal, austero e, acima de tudo, comprometido
com as classes menos favorecidas. E nós faremos nosso papel dia a dia
aqui na defesa dos direitos sociais do povo do Maranhão. Muito
obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Deputado Hélio Soares, por cinco minutos,
sem apartes, permutando com o Deputado Marcelo Tavares.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do
orador) - Muito obrigado, Deputado Marcelo. Como amizade vale,
muito obrigado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados.
Aliás, em nome do Presidente, data vênia, peço para fazer minhas
referências, minha saudação a toda a Mesa Diretora, especialmente às
mulheres que compõem esta mui digna Mesa, representada pela nossa
querida Cleide Coutinho e a nossa querida Andreia. Somos felizes por
você estar junto de nós, estarmos juntos. Senhoras deputadas, senhores
deputados, inicio aqui minha fala saudando todos os Membros da
Mesa Diretora desta Casa, os líderes partidários, os deputados e, em
especial, a bancada das mulheres e todos os servidores. E nós nos
animamos, quando acompanhando, estamos vendo aqui a bancada toda
bastante representativa com as mulheres. A Deputada Helena Duailibe
ali quietinha ouvindo, mas quando ela começar a falar o povo do
Maranhão vai parar para ouvi-la. Meus agradecimentos, Deputada.
Venho a tribuna para expressar o meu sentimento de orgulho e de
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felicidade ao retornar a este parlamento após quatro anos de ausência.
É um reencontro com colegas e um encontro com aqueles que, pela
primeira vez, chegam ao parlamento estadual. Sejam bem vindos. Quero
a permissão dos meus nobres pares para fazer o agradecimento aos
quase quarenta mil votos que recebi nesta minha quinta legislatura, que
estou desenvolvendo com a permissão de Deus. Aqueles que
acreditaram no nosso trabalho em prol desse pujante e querido Estado
do Maranhão. No Parlamento, em uma democracia não pode prescindir
da fiscalização daqueles que nos outorgaram o mandato, ou seja, nós
temos que estar aqui para cumprir com nosso dever, com as nossas
promessas de campanha e com o desejo da nossa população. Estarei
presente nos municípios em que a população me deu um voto de
confiança para dialogar, para discutir com todos, para que cada vez
mais possamos fortalecer a nossa democracia. Estimados colegas, os
maranhenses foram às ruas no ano pretérito para depositar um voto de
confiança em cada um de nós, Deputadas e Deputados, para uma
missão de extrema responsabilidade, nos próximos quatro anos, missão
de representar o povo maranhense, construir leis, fiscalizar os atos da
administração pública com o propósito de promover a democracia e o
desenvolvimento do nosso estado com justiça social, temos o desafio
de fazer jus a esse sentimento de que o Maranhão, de fato, é outro,
mudou, pois o País também mudou. Os interesses pessoas não podem
estar acima dos interesses da população, a leitura que aqui faço é a de
que esta Casa precisa resgatar cada dia a credibilidade da classe política,
ser parceira do cidadão, ser amiga dos mais de seis milhões de
maranhenses que sonham com dias melhores. Enfim, são maranhenses
que vislumbram com novos horizontes, temos uma sociedade desigual,
Senhor Presidente, e é premente a necessidade de ajudarmos a encontrar
caminhos para as oportunidades para que sejam iguais. Eu começo
sugerindo que devemos nos empenhar para as regiões Metropolitanas
de fato a funcionarem. Eu acabo de apresentar uma Emenda ao
Regimento Interno que acrescenta expressão “Metropolização à
Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional”, assim
o faço, Deputadas e Deputados, devido ao processo de crescimento
urbano das cidades, de modo que os municípios precisam estar
irmanados com o objetivo de executar políticas públicas compartilhadas.
Alguns serviços urbanos ultrapassam os limites de um município, nas
regiões Metropolitanas, Deputadas e Deputados, por exemplo, funções
públicas de interesses comum como o sistema de transporte, saúde,
saneamento e uso do solo, muitas vezes abrangem populações de uma
cidade a outra. Portanto, essas cidades tornam-se territórios
compartilhados por um contingente populacional que se desloca
diariamente entre um município a outro, a Metropolização precisa
existir, de fato e de direito, por uma razão muito simples, a gestão dos
serviços urbanos entre as cidades torna-se mais eficaz quando
compartilhada, temos muito a contribuir com a construção de um
Maranhão promissor pensando sempre no cidadão, pensando sempre
em melhorar a qualidade de vida das pessoas. Os jovens parlamentares
que aqui chegam, acredito, Senhor Presidente, devem apresentar ideias
criativas para uma sociedade que exige qualidade nos serviços públicos
e esta Casa, quiçá, estará em breve adequada aos novos padrões de
qualidade. Para finalizar, quero ser grato aos meus colegas de Partido,
ao meu líder Vinícius Louro, à minha querida Detinha, ao nosso mais
novo integrante do nosso Partido Leonardo Sá, que é uma honra tê-lo
em nossa agremiação partidária. Para finalizar, quero ser grato aos
meus colegas de Partido, como já falei, indistintamente, a confiança em
que em mim foi depositada, assegurando a todos que o nosso propósito
é exercer o mandato de Deputado estadual com extrema lisura e integral
dedicação às causas do interesse público do nosso querido estado do
Maranhão. Agradecer em particular à minha comadre e hoje colega de
Parlamento, Deputada Detinha, e ao nosso líder Josimar de
Maranhãozinho que vem conduzindo o nosso Partido com mestria e
destreza. Soube conduzir o nosso grupo político até essas eleições que
fomos vencedores. Parabéns, Josimar, e muito obrigado por tudo aquilo
que convivemos durante 15 anos. Muita gente acha que essa parceria
de Hélio Soares e Josimar começou ontem, muito pelo contrário, desde
quando eu era bem meninozinho já o conhecia e fizemos essa parceria
política há 15 anos. Mas quero aproveitar a oportunidade também
para agradecer algumas pessoas que participaram desse grupo político,
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que eu tenho a maior gratidão, imensurável gratidão, como o nosso
querido Astro de Ogum, ex-presidente da Câmara, vereador com 05
mandatos que fez a nossa campanha aqui em São Luís e que, quem
sabe, será o nosso próximo candidato a prefeito, por que não? Um
homem de uma larga experiência e de um conhecimento tanto da zona
urbana como da zona rural. Estou muito grato. Temos que agradecer
aqui também o nosso parceiro Marquinhos, Vereador de São Luís, o
Melk e tantos outros que se engajaram na nossa campanha, porque
confiam no nosso trabalho. E estou aqui prazerosamente para continuar
no 5 º mandato, fazer tudo aquilo que vinha fazendo antes. Então devo
dizer a todos nossos colegas Deputadas e Deputados que me sinto um
homem bastante feliz por ter retornado aqui a Casa e a esta convivência
com essas pessoas, esses novos e mais velhos Deputados. É bem
verdade que aqui é uma Casa de ideias heterogêneas, mas o importante
é termos a consciência que onde termina nossos direitos, começa os
direitos dos nossos amigos, dos nossos colegas, dos nossos pares. E a
maior inteligência nossa, Senhor Presidente, vai ser conviver com as
diferenças, com o antagonismo, para que possamos chegar a um
denominador comum. Nós temos a satisfação também de ver ali o
nosso professor Arnaldo Melo. Arnaldo Melo acho que já tem uns 15
mandatos, que quando eu me alfabetizei ele já mandava em Parnarama,
naquela região ali, em São João dos Patos e se elegendo, se elegendo e
quando tais campanhas por aí a gente não via o Arnaldo Melo, aí a
gente combinava assim: “ah, vamos entrar aqui porque agora ele vai
dançar”. O homem terminou virando bailarino e não dançou do Plenário.
Tanto que está aqui novamente, teve a oportunidade de declinar do
mandato por questões particulares e colocou a sua filha, a moça nem
saiu de casa. Também bonita, explorou a simpatia da moça lá e se
elegeu. Não se elegeu agora porque a família, bem harmoniosa, digna
até de exemplo, então volta o nosso, eu não digo velhinho, porque eu
tenho grande admiração pelo Zenir para ninguém entender como um
tom pejorativo, eu digo os mais experientes. Então, meu amigo Arnaldo,
nós temos a obrigação aqui de fazer um bom mandato, de devolver a
confiabilidade a todos aqueles eleitores que confiaram em nós. Aqueles
que não votaram depois vão se arrepender de não terem escolhido aqui
a pessoa que nós somos. Graças a Deus estou aqui orgulhosamente e
agora, Senhor Presidente, repito aqui o juramento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Hélio.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Eu estava
desacostumado com o tempo, eu pensei que a democracia me permitisse
isso, mas eu já estou finalizando e parabenizando pela escolha, pela
felicidade que teve de ter a composição da Mesa com essas mulheres
aqui que são umas simpatias. A gente pode adentrar a essa porta ali,
bravo, danado, hoje eu vou xingar todo mundo, mas quando entra aqui
sente ali a calmaria da Cleide Coutinho e da minha querida Andreia.
Meu querido Marcelo, mais uma vez meu muito obrigado e dizer ao
povo do Maranhão que nós estamos aqui para nos fazer presentes
neste Plenário, nesta Assembleia, neste Parlamento. Muito obrigado a
todos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Vinícius Louro, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente e senhoras e senhores deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, como hoje é o primeiro
dia de trabalho desta Casa eu não poderia deixar de vir a esta tribuna
para agradecer os 39.873 votos de confiança que tivemos nessa eleição
de 2018. Fico mais honrado ainda e sempre levo para a região de
Médio Mearim a satisfação porque nós sabemos que nesse período
eleitoral a população não queria votar em político, mas o reconhecimento
do nosso trabalho arrojado na região do Médio Mearim e em todo o
estado do Maranhão nos reconduziu a esta Casa com aumento de
votação, com mais de 7.003 votos. Isto nos orgulha bastante, perceber
o panorama político dos 42 deputados desta Casa, 18 ou 19 retornaram
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e apenas cinco deputados aumentaram votos na legislatura passada.
Nós tivemos essa satisfação a partir de um trabalho e de um
reconhecimento político da nossa região. Quero aqui agradecer aos
nossos prefeitos, Prefeito de Lima Campos, Jailson Fausto; Prefeito
de Trizidela do Vale, Fred Maia; Prefeita Eudina Costa, da cidade de
Bernardo do Mearim; Prefeita De Jaci, da cidade de Lago dos Rodrigues;
Prefeito Seliton Miranda, da cidade de São Raimundo Doca Bezerra;
Prefeito Deusimar Serra, da cidade de Paulo Ramos; Prefeito Alexandre
Lavepel, da cidade de Conceição de Lago Açu. Agradeço também ao
apoio dos vereadores e vereadoras, de todas as lideranças políticas e
principalmente da população, do povo que sempre nos acolheu, nos
abraçou e nos apoiou nas eleições de 2018. Quero aqui também
aproveitar um momento e agradecer aos deputados do Bloco Parlamentar
Democrático, que são a Deputada Detinha, o Deputado Leonardo Sá,
o Deputado Wendell Lages e o Deputado Hélio Soares, por me indicarem
a ser líder desse Bloco tão importante aqui na Assembleia Legislativa.
Nós somos um Bloco Parlamentar de cinco Deputados que temos total
compromisso com a causa popular, total compromisso com a qualidade
de vida das pessoas, dos maranhenses. Quero aqui também agradecer
todo apoio, toda atenção que eu tenho ao Presidente do meu partido,
Josimar de Maranhãozinho, que é um Presidente atuante. Eu, que sou
vice-presidente do PR no Estado do Maranhão junto com esse grande
homem, quero parabenizá-lo também pela eleição, hoje, Deputado
Federal. E agradeço pelas parcerias que nós tivemos em todo o Estado
do Maranhão. Eu sou um Deputado municipalista. O Deputado Josimar
de Maranhãozinho também é um deputado municipalista. E foi uma
junção, uma parceria que deu certo. E nós conseguimos ajudar muitas
pessoas no Estado do Maranhão. Mas, Senhor Presidente, hoje como
é um dia de trabalho, inicia-se o trabalho nesta legislatura. E a gente já
tem que mostrar serviço para essa população. E aqui fizemos várias
indicações se tratando de obras. Eu fui presidente da Comissão de
Obras desta Casa na legislatura passada. Nós realmente colocamos
essa Comissão para trabalhar em todo o Estado do Maranhão. Tivemos
uma grande visibilidade porque visitamos várias cidades, várias obras
reivindicadas pela população. E tivemos vários êxitos, principalmente
nas obras que a Comissão de Obras e Serviços chegou a fiscalizar. E
aqui eu quero fazer um apelo e quero convocar, já que estão se formando
as comissões, estão se formando os blocos, para que já deem entrada
logo que a Comissão de Obras já estiver com todos os seus componentes,
a gente possa realizar logo, chamar o Superintendente do DNIT, o
senhor Gerardo, para trazer as explicações da BR-135, BR-316, que
realmente são BRs que estão trazendo transtornos para a população.
Eu, que ando, viajo toda semana para o interior do Estado do Maranhão,
quando passo de São Luís ao município de Alto Alegre, mais
precisamente de Caxuxa, pela BR-135, a gente vê o descaso das rodovias
no Estado do Maranhão. Onde a gente pode ver, sem sombra de
dúvidas, a inoperância desse órgão do DNIT, que não está mostrando
realmente o trabalho que é devido no nosso Estado. Quando fui
presidente da Comissão de Obras, nós tivemos problemas. A bancada
federal, por meio da Assembleia Legislativa, nós fizemos uma visita in
loco para observar. Foi feita toda uma maquiagem na recuperação.
Foram feitos dentro dos contratos do DNIT que foram rescindidos
através de empresas de consórcio que não estavam fazendo a
recuperação dessa estrada, que é uma estrada que hoje passa mais de
17 mil carros por dia. E é uma estrada que liga a nossa capital
maranhense, a Ilha do Amor. É muito importante nós chamarmos.
Porque é estranho a gente andar em outros estados, como o Estado do
Ceará, é estranho a gente andar no Estado do Piauí e as estradas serem
estradas que realmente condizem com a dignidade da população daqueles
estados. Agora o que é mais estranho ainda é a gente andar no Estado
do Maranhão e ver essas rodovias federais abandonadas, como esse
trecho principalmente hoje que liga Miranda do Norte até o Povoado
Caxuxa na cidade de São Mateus. Nós temos que chamar os órgãos
competentes, nós temos que convoca essa Assembleia porque nós
somos cidadãos, além de ser representantes do povo, também somos
cidadãos e usuários dessas rodovias e nós precisamos chamar, Senhor
Presidente, por meio da Mesa Diretora, chamar as discussões por
meio dessas comissões, chamar essa discussão dessas rodovias como a
BR-135 e a BR-316 aqui para a Assembleia Legislativa, porque
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realmente nós somos representantes do povo e aqui seremos a voz do
povo no Parlamento, muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Marco Aurélio, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, imprensa, os que acompanham a transmissão
desta Sessão, com uma enorme alegria, eu venho hoje nesta primeira
Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa, iniciando este trabalho da
rotina, ontem tivemos a Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos e
agora começa uma nova jornada, com uma legislatura bastante eclética,
juntando a experiência de muitos parlamentares que já contribuíram
com o Estado e que somarão nesta legislatura, juntando a juventude de
muitos parlamentares que chegam para mostrar o seu trabalho, sob a
condução do nosso Presidente Othelino, esta Casa eu tenho certeza de
que fará um trabalho de vanguarda para o Estado do Maranhão, como
tem feito ao longo de todas as legislaturas. Eu venho nesta oportunidade
dizer da alegria de poder continuar aqui na Assembleia Legislativa do
Maranhão. Quatro anos atrás, eu chegava a esta Casa com 30.900
votos, sobretudo da nossa região Tocantina e uma expectativa muito
grande chegar a esta Casa, pela primeira vez, as cobranças, as demandas
vindo toda hora e aquele medo de, de repente, se você não conseguir
satisfazer aquela expectativa, demandas de modos muito subjetivos,
um tem uma expectativa, outro tem outra expectativa e, graças a Deus,
depois de 4 anos de trabalho aqui nesta Casa, com apoio da população,
sobretudo, com forte apoio do Governador Flávio Dino, que eu sou
sempre grato, quando eu cheguei aqui em 2014, eu quando fui eleito em
2014, eu sempre fui muito sincero, se tinha uma pessoa que queria
votar em mim, mas não queria votar no Governador, eu falava: Pois,
então, não vote em mim. Porque sem o apoio dele eu não vou conseguir
desenvolver o trabalho que eu espero para nossa região, e tive a altivez
de 2018 falar da mesma forma, com a segurança de ter desenvolvido um
trabalho com sintonia, porque levo as reivindicações ao governo e sou
atendido dentro da capacidade do governo em atender, mas sempre
levo pleitos que são justos, pleitos coletivos e temos conseguido
concretizar bastante, e aí é onde não ficamos apenas numa sugestão,
mas em ver algo se concretizar, sonhos históricos da nossa região
como o da independência, o da autonomia da nossa Universidade que
se concretizou com a criação da UEMASUL e que tive satisfação de
participar dessa luta, que o Governador Flávio Dino pôde concretizar.
Mudou totalmente a perspectiva do ensino superior em nossa região,
em ver o ensino se fortalecer em toda região com investimentos
estratégicos. Em ver a nossa querida Imperatriz sendo valorizada de
modo que a cidade reconheceu o trabalho do Governador. E olha que
Imperatriz não é uma cidade de se curvar para ninguém, é uma cidade
totalmente independente. Mas é uma cidade justa, que reconhece quem
trabalha. Depois desses 04 anos aqui nesta Casa, vivendo a presença
na minha cidade e na minha região, vivendo essa rotina e expressando
a voz do nosso povo aqui deste microfone, mas, sobretudo, na itinerância
dos órgãos do Governo, das Secretarias junto ao Governador, para que
não seja apenas a palavra dita aqui e de repente ficar pensando “já fiz
minha parte”, mas em querer resolver, em querer buscar a solução para
as demandas que foram apresentadas. Graças a Deus, nós tivemos a
honra em ser reeleito com uma votação ainda maior, 47.683 votos.
Mais uma vez fomos o mais votado de Imperatriz, assim foi em 2012
para Vereador, assim foi em 2014 para Deputado e agora em 2018
novamente. Mas fomos também o mais votado no total de 07 municípios
da Região Tocantina e em toda Região Tocantina, que é o meu lar. Uma
gratidão, uma honra imensa representar o povo dessa região, que recebe
agora nesta legislatura novos companheiros que vêm somar às vozes
da nossa região. O Deputado Pastor Cavalcante que é muito bemvindo, que traz um sonho de representatividade, que tenho certeza que
não ficará apenas no âmbito da igreja, mas para toda a região. O Deputado
Rildo Amaral, fomos colegas juntos na Câmara de Imperatriz, que faz
um belo trabalho e chega a esta Casa também para somar. O Deputado
Antônio Pereira que já nos recebeu nesta Casa com um trabalho contínuo
em prol do municipalismo. E é uma honra estar nesta Casa, receber o
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direito de continuar nesta Casa é algo que nos dá uma alegria muito
grande e uma responsabilidade maior ainda. Agradeço a todos os meus
companheiros do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão que reúne
10 Partidos, que totalizam 26 Deputados e Deputadas, que me deram
no dia de hoje o privilégio de liderar este Bloco. E contém com o nosso
apoio em todos os sentidos, mas também com uma liderança que será
compartilhada, porque eu acredito sempre que a liderança tem que ser
feita não de cima para baixo, mas de uma forma horizontal em que
todos participem e que a gente possa contribuir com este Parlamento.
Que Deus abençoe a todos, que esta nossa nova jornada possa continuar
sendo de muita produtividade, de muito trabalho. Continuo com o
mesmo idealismo, com a mesma vontade com que cheguei aqui há 04
anos, mas a experiência desses anos eu tenho certeza de que também
nos fez melhor, fez nos aperfeiçoarmos e com certeza daremos o melhor
de nós para contribuir com a Região Tocantina com uma visão mais
ampliada a fim de contribuir com todo o estado do Maranhão. Muito
obrigado, Presidente.
IV – GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Inscrito o Deputado César Pires, por 30 minutos, com direito
a apartes.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe todos nós e derrame copiosamente sem
medida as suas bênçãos sobre os nossos sonhos, sobre vocês que estão
ingressando aqui no Parlamento. No primeiro dia efetivamente de
trabalho, aos que tiveram a felicidade de retornar, a imprensa, a galeria,
a Mesa liderada pelo Senhor Presidente Othelino Neto, Deputada
Cleide, quero fazer uma referência a V. Ex.ª pela história que tem nesta
Casa, sobretudo, pelo marido que eu admirei muito em vida, Deputado
Humberto Coutinho. Sem sombra de dúvida, um dos melhores
presidentes que esta Casa já teve. Recordo-me de passagens que tivemos
com Humberto, de momentos que tivemos que conversar, da sua
prudência, da sua tolerância e, sobretudo, da sua capacidade de tornar
todos iguais. Quero também aqui fazer uma Moção a Andreia Rezende,
confesso a vocês que nem um minuto do dia 1º, do dia 4 e agora estendi
a mão a Andreia, deixei por último porque queria dizer a todos vocês
que Andreia é um exemplo de dignidade, um exemplo de esperança, um
exemplo de alegria que eu assisto agora aqui. Não é fácil uma pessoa
alegre que conheci lá atrás ser submetida a momentos como esse e ter
um sorriso estampado no rosto aqui como se nada tivesse acontecido.
Faça uma empatia e se coloque no lugar de Andreia, daí vocês vão
poder mensurar com réguas minúsculas o que significa o que eu estou
dizendo. É uma vencedora.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Deputado César, Professor Marco Aurélio. Quando puder, por
gentileza, me conceda um aparte?
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Tranquilo.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Deputado César, aproveito o gancho para concatenar as ideias. Logo
depois que o senhor conceder ao Marco Aurélio, o senhor me conceda.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Sem dúvida
nenhuma. Aos novatos aqui presentes eu quero pedir emprestado o
ensinamento salomônico, lá em Eclesiastes, onde ele escreveu também,
alguns admitem que foi o profeta Ezequias que fez parte dele. “O que
foi tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada de
novo debaixo do sol”. Eu faço esses cumprimentos, essas citações
para vocês, novos deputados, que a esperança que vocês deixaram lá
fora é grandiosa, mas que os ensinamentos deixados por Salomão também
alcance vocês, pastor Cavalcante, que façam diferente tudo isso, Mical,
que os ensinamentos divinos possam na verdade dar a vocês a esperança
que o povo tem de mudança. Que a mudança não seja apenas de idade
ou do novo que entrou, mas no comportamento, nas ações, nas apostas
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de uma política nova e não daquela política submissa a todo e qualquer
governo. Se nós observarmos um pouco mais em relação a isso, senhores,
vamos buscar um pouco a compreensão do Parlamento. Mas antes eu
cito a vocês, mais novos que entram agora, e me aproprio também de
Cícero, uma situação aqui presente. E olha bem, Leonardo, embora
seja curta a vida que nos é dada pela natureza, Deputada Cleide, é
eterna a memória de uma vida bem empregada. Aquele parlamentar lá
no tempo de atrás, que não era na verdade um súdito, mas era na
verdade um livre homem, queria dizer justamente isso que estou
pensando aqui, que essa vida, pequena e efêmera que nos leva até aqui,
seja grande porque nós somos livres. Esse parlamento tem história de
liberdade e não se apequenar diante das propostas. O que eu vejo é que
Cícero quis dizer para a gente é que lá fora, para poder chegar aqui,
promessas foram feitas, alianças foram feitas com o povo. Mas é
destruída aqui a esperança e enterrada por que não tem coragem de
fazer o enfrentamento. Acovardam-se muitos. Não quero dizer que
sejam vocês. Mas a história desse Parlamento já diz isso aqui. É preciso
os brilhos de cada um de vocês começar a florescer para que se pudesse
reconstruir uma nova história. E não é essa história que às vezes é
construída com a cabeça baixa e com o dizer do “sim” sempre. Sem que
haja uma discussão preliminar, fogem. E quando eu vi aqui muitos se
esconder debaixo dessas galerias das fotos, eu me recordo de Cícero,
foi forte, foi grande. E assim eu digo a vocês que esse parlamento 300
anos antes de Cristo começou a existir na Índia e na China. E ali vocês
sabem o acontecia? Eram escolhidos pela comunidade os anciões. E
esses anciões é que norteavam a vida daquela sociedade lá de trás.
Começavam a crescer em relação a isso. Era preciso conter a tirania,
que naquela época era feita pela individualidade de um guerreiro, de um
religioso, ou de qualquer outra pessoa. E a sociedade, rebelada em
relação a isso, começou a criar a necessidade de um parlamento pela
liberdade. E, agora, tantos anos depois, ele não pode negar essa
historiografia, Deputado Arnaldo, e curvar-se diante de tudo. Um pouco
mais na frente, sem preocupação cronológica em relação a isso, nós
podemos ver citados pelo Governador o rei João Sem-terra. Esqueceu
o Governador de dizer que João Sem-terra, aquele rei, era mau. Ele era
péssimo e a Carta Magna que ele cumpriu, sendo os pressupostos
básicos do que se é hoje uma constituição, não foi assim, não. Foi o
povo, foi a plebe que se revoltou e obrigou a poder aquele rei seguir
esses espaços que foram feitos. Mas antes, lá atrás, quem não se
lembra dos Dez Mandamentos, que alguns reputam também como
pressuposto inicial de uma constituinte, ou das leis novas? Sabem por
quê? Moises, se vendo com dificuldade de conduzir aquele povo, e o
povo rebelde a toda ordem, subiu e Deus. Segundo ele, deu a ele os Dez
Mandamentos. Era necessário aquilo para que ele pudesse conduzir o
seu povo rumo à terra prometida. Mais tarde também, 500 anos antes
de Cristo, ou 300 anos antes de Cristo, a Lei das Doze Tábuas, porque
era escrita realmente em 12 tábuas. E começou-se ali também a poder,
cada vez que o déspota avançava, criavam-se normas, criavam-se leis
em relação a isso. São as Doze Tábuas também para controlar os
déspotas em relação a isso. E essa questão do João Sem-Terra citado
pelo Governador aqui, esse rei maldoso inglês, não foi ele que fez a
Carta Magna. Ele estava cumprindo a Carta Magna. Assim vai essa
humanidade caminhando, observem que sempre é o Parlamento
acompanhando o desejo do povo e nunca acompanhando o desejo dos
déspotas. A história nos cita três grandiosos estudiosos do Parlamento,
Thomas Hobbes, John Locke, citado aqui pelo Governador e J.J. Ora,
Leviathan, e, ontem, um amigo meu dizia assim para mim: Por que não
cita Nietzsche? Porque não está no contexto da construção. Embora
grandioso, o Nietzsche não está no contexto da construção dos
Parlamentos. Esse J.J que eu me refiro é o Jean Jacques Rousseau.
Então, em Leviathan, o que acontecia, qual era o passo pensamento de
Hobbes em relação a isso? Na concepção dele, os homens se digladiavam,
era a natureza que precisava ser coordenada. E a covardia da humanidade
por não saber se arrumar entregava ao rei a capacidade de orientá-lo,
esse era o pensamento de Leviathan, era o lobo comendo lobo, era o
homem se digladiando com home, mais tarde, nós percebemos que
Leviathan era um monstro que nada mais é do próprio estado comento
todos que estão aqui dentro. Comendo para a sociedade, comendo os
líderes políticos, comendo todos em relação a esse procedimento. John
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Locke pensou diferente, John Locke, já pensava um pouco diferente,
ele já fez; há leis entre os homens, mas não para imperador, não para o
rei. Era entre os homens. Pensou bem, avançou. E Jacques Rousseau
que a lei era feita para todos, inclusive para o rei. E assim o Parlamento
foi construído durante todo esse procedimento. Eu não tenho aqui,
Deputada Ana do Gás, a pretensão da minuciosidade da construção do
Parlamento, seria pouco tempo em relação a isso, mas apenas dar uma
luz do que nós estamos aqui que houve sacrifícios históricos lá atrás
destruídos, se nós não prestarmos atenção naquilo que nós estamos
fazendo, porque tudo, observem, nada foi por acaso, toda essa
construção histórica, toda essa historiografia, foi feita da revolta do
povo que fez estudiosos pensarem e remeteu-se, portanto, à questão
parlamentar. Destruir, ou seja, criar todo esse invólucro de dizer que o
Parlamento é o sustentáculo da democracia e negar isso é destruir esses
5 mil anos de história do Parlamento mundial, e, consequentemente,
nacional, e, consequentemente, estadual. Em uma época que todos, eu
diria assim para V. Exas., entendam que o Parlamento, e outro dia o
Deputado Othelino fez uma palestra em relação às vezes que foi fechado
o Parlamento, da fragilidade, na Idade Média não foi preciso ser fechado,
não existia o Parlamento, e V. Exas. sabem o que que a igreja se apropriava
para fazer isso? A igreja dizia assim: todo poder emana de Deus. E
assim ela conseguiu levar o povo submisso à questão da religiosidade
sem se rebelar. Mas veio o iluminismo, veio o renascimento, vieram
todos esses procedimentos que fizeram com que o povo pensasse, e
foi justamente dentro da igreja, Deputada Helena, com Santo Tomás de
Aquino que disse aqui: O princípio do poder reside em Deus, ele não
negou, Deputado Marcelo, V. Exa. que é um estudioso, criador de
todas as coisas, mas como e o uso do poder vem dos homens e a fonte
da sabedoria é o povo. Compete a toda multidão, ou alguém em seu
nome, ordenar o bem comum. Ou seja, que venha de Deus, venha, mas
é a ordenação entre nós que faz com que o poder seja do povo e não só
dos reis. E vai alguma coisa que eu vejo acontecer aqui, Deputado
Gentil, sempre, as citações ainda de São Tomás de Aquino, as leis
opressivas que nós votamos aqui muitas contra o povo que vão começar
a vigorar agora em março com o aumento do imposto. Essas leis
opressivas foram votadas aqui nesta Casa, com o silêncio, um dedo
para poder dizer sim. As leis opressivas que impõe os encargos aos
súditos e os súditos terminam sendo isso aqui, porque é submisso ao
rei, ultrapassa os limites do poder de Deus e não se é obrigado a
respeitá-la. Isso foi dito em 1.245, São Tomás de Aquino. Ou seja, a
própria igreja reconheceu os seus equívocos e os seus erros quando o
massacre, por parte do clérigo, fazia com que o povo ficasse submisso.
Começou-se a repensar de forma diferente, mesmo no término ou
durante o período da Idade Média. Mas Senhores, eu quero dizer a
vocês que, na verdade, os meus propósitos aqui são de despertar
vocês para um novo momento que estamos vivendo. Eu confesso que
é preciso, V. Exas. que estão entrando, não acompanharem as lengalengas antigas, observarem bem do que estão fazendo, do que estão
votando. Que a mudança, volto a frisar, não se deva só simplesmente
por sair um e entrar outro, mas em um comportamento novo, em uma
proposta nova, em uma ação nova. E vi agora o Governo dizer que vai
de novo aumentar os impostos! E como será o comportamento daqueles
que defendem o consumidor aqui? Defende o consumidor de televisão,
de rádio, ou defende o consumidor de fato? Porque se defender de fato
vai ter que se posicionar contra, ou então não é consumidor. Aqueles
que defendem a agricultura familiar vão ter que defender a agricultura
familiar. Ou não vão ter que defender a agricultura familiar? Os que são
contra as questões dos arroubos do banco ou do segmento de consumo
têm que se posicionar! Ou vai continuar submisso em relação a isso? O
discurso é na televisão, nos Faces, no Instagram da vida, ou o discurso
é um discurso de verdade e com a interação do povo em relação a isso?
Então é isso que temos que repensar, esse novo momento e é nessa
esperança que eu tenho nesta Casa.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Deputado
César, um aparte na sua fala também?
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Pois não. Eu queria
só um minuto para o Deputado Marco Aurélio, que é o primeiro.
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O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(aparte) - Deputado César, quando V. Ex.ª iniciou o vosso discurso
falou da Deputada Andreia e eu gostaria de fazer um comentário, até
porque eu já queria fazer um pronunciamento em homenagem a essa
luta da Deputada Andreia e em algum momento eu pensei: ‘será que eu
posso ser invasivo’. Mas V. Ex.ª começou a falar e acho muito justo
destacar a presença da Deputada Andreia aqui no Plenário. Os desafios
que ela enfrentou com o Deputado Stênio e com toda sua família e que
todos nós aqui desta Casa acompanhamos, oramos e hoje a presença
dela traz um sentido muito forte de uma luta. Primeiro, luta pela vida,
com a bênção de Deus a Deputada Andreia Rezende hoje está aqui na
Assembleia Legislativa. Depois, como é o esforço da pessoa que no
meio de tanta dificuldade vem para cumprir sua missão aqui nesta Casa
e sorrir diante de tanta dificuldade, de tantas adversidades, sorri, vem
com alegria, vem com muito amor, com muita dedicação. E V. Ex.ª a
conhece há mais tempo do que eu, a minha esposa sempre me falava de
como a deputada, antes de estar deputada, mas a esposa do Deputado
Stênio, na época membro do Gedema, era uma pessoa feliz e hoje
continua esta pessoa feliz que nas adversidades da vida encontra motivo
para viver e vem fazer o seu trabalho. A grandeza que é para este
parlamento receber uma verdadeira guerreira que está hoje aqui e que
tem nosso respeito. V. Ex.ª foi muito feliz em iniciar o seu discurso
falando sobre esta luta e a digna luta da Deputada Andreia Rezende. Eu
e me irmano à fala de V. Ex.ª neste sentido.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Muito obrigado,
Deputado Marco Aurélio. Eu integro ao meu pronunciamento as suas
observações. Eu tenho uma recordação grandiosa quando eu e minha
mulher, Rigo, a esposa dele, a Andreia estávamos em uma viagem e a
Andreia tomava conta da situação, Andreia terminava sendo aquela
pessoa em que todos se focavam nela de alegria. E eu pensei que fosse
encontrar uma Andreia distante daquilo que eu conheci, ledo engano
meu, graças a Deus, Andreia dá aqui um exemplo para nós de superação,
de reintegração, de tudo isso que nós temos de carinho e respeito por
ela. Eu confesso que também fico feliz que V. Ex.ª pense assim. Com a
palavra, o Deputado Wellington do Curso.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) – Deputado César Pires, muito obrigado pelo aparte. Deputado
César Pires, quero registrar o respeito que eu tenho por V. Ex.ª e o
período de convívio na última legislatura, a 18ª legislatura na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Aproveitar também para registrar
que, muito embora eu não esteja no bloco de oposição, mas vou continuar
na oposição e ao lado de vocês na oposição, tanto para o seu lado como
do lado do Adriano, Deputado Arnaldo, enfim. Mas já aproveito esse
aparte para registrar, durante seu belo pronunciamento, principalmente
a forma didática chamando atenção de todos nós, parlamentares, para
o aprendizado da independência e harmonia entre os poderes. Nós
fomos eleitos para o Legislativo. Legislar e fiscalizar a aplicação, ações
do Executivo, a aplicação do dinheiro público por parte do Executivo.
E hoje, quando o senhor traz no Grande Expediente usando, sendo o
primeiro parlamentar a usar o Grande Expediente e traz alguns
fundamentos históricos e também de experiência como o deputado já
no seu quarto, seguindo para o quinto mandato como ex-secretário de
Educação, como reitor da Universidade Estadual do Maranhão, com
certeza tem muito a contribuir. Eu faço essa referência porque, na
legislatura passada, eu aprendi muito com parlamentares que aqui não
estão mais, Deputado J unior Verde, Deputado Cabo Campos,
Deputado Levi, Deputado Rogério Cafeteira, Fábio Braga, nobres
parlamentares com quem eu tive um convívio e aprendi muito. Aproveito
também a oportunidade do seu pronunciamento para parabenizar o
Governador Flávio Dino pela forma sábia como escolheu o seu líder do
governo, Deputado Rafael Leitoa. Muito embora já tenhamos tido
alguns bons debates na Assembleia Legislativa, mas o meu respeito ao
Deputado Rafael Leitoa e que Deus possa conduzi-lo diante dessa
nova e árdua tarefa que ele tem de liderar, fazer a liderança do governo
na Assembleia Legislativa no Estado do Maranhão, mas também que
sirva de exemplo para todos nós. Então parabéns pelo pronunciamento.
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Parabéns por trazer esses argumentos e esses fundamentos do
Parlamento estadual. A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
não é puxadinho do Palácio dos Leões, não é puxadinho do Governo do
Estado. E ficaremos e manteremos os nossos posicionamentos firmes
e atuantes com relação às ações do Governo do Estado. E o senhor
tratou de uma questão muito interessante com relação ao aumento de
impostos. Nós votamos contra todos os aumentos de impostos nesta
Casa. E já há um anúncio do Governo do Estado nesse sentido para
mais uma vez prejudicar, atrapalhar mais ainda os mais pobres do
nosso estado. Então, Deputado, parabéns pelo pronunciamento. Que
tenhamos um bom relacionamento com todos da base, da oposição nos
próximos quatro anos na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. E que o respeito possa prevalecer. Ontem o Deputado
Othelino chamou bastante a atenção nisso: independente de base do
Governador Flávio Dino, independente de oposição ao Governador
Flávio Dino, que tenhamos a manutenção do respeito ao Parlamento, o
respeito individual a cada deputado, a cada parlamentar desta Casa.
Mais uma vez parabéns e muito obrigado pelo aparte.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Muito obrigado,
Deputado Wellington. Deputado Duarte Júnior, depois Deputado
Adriano.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (aparte) –
Deputado César Pires, faço esse aparte e, antes de mais nada, queria
aqui destacar o respeito que eu tenho a V. Ex.ª pela sua idade, pela sua
experiência. Espero usufruir da sua boa experiência aqui nesta Casa.
Mas peço também que o senhor respeite a minha história enquanto
advogado, enquanto defensor real que garantiu resultados na causa
consumerista. É inegável o reconhecimento da população dos resultados
que nós conseguimos garantir por meio da gestão do PROCON e no
Viva Cidadão. Mas não posso me calar no momento em que o senhor
usa a tribuna e fala de defesa somente na televisão, somente na rádio,
uma defesa fake do consumidor. Quando na verdade o senhor vai se
lembrar que no dia 10 de maio de 2018, quando eu estava fiscalizando
o supermercado Jumbinho de sua prima, que fica lá no Bequimão, onde
nós encontramos uma série de produtos fora da validade, uma série de
produtos que desrespeitam as normas de defesa do consumidor. O
senhor me ligou. E, de forma truculenta, o senhor queria paralisar as
fiscalizações. E eu disse ao senhor que, com todo o respeito que eu
tenho ao senhor, eu não ia deixar de fiscalizar. Isso, Deputado César
Pires, é uma defesa concreta do Direito do Consumidor. E eu peço ao
senhor que esse discurso que aqui muitos falam de união em prol do
interesse público ultrapasse a retórica e seja colocado em prática. Nós
somos 42 deputados representando os cidadãos maranhenses, então
vamos deixar de fazer discurso. Vamos deixar de hipocrisia e vamos
verdadeiramente nos unir, apesar das nossas diferenças, porque o
Maranhão tem pressa. Então esse é o meu aparte em razão do respeito
à minha história de defesa real do consumidor. Porque o senhor é
testemunha disso. O Jumbinho é testemunha disso. E outros foram
fiscalizados e serão fiscalizados. E foram beneficiados, porque nós
defendemos verdadeiramente o Direito do Consumidor, obrigado.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Deputado,
incorpore ao discurso sem nenhum tipo de retalho, nenhum tipo de
retirada. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que, primeiro, ela não
é minha prima. E eu ligo sempre que for instado por qualquer tipo de
político que me pedir pra fazer intervenção. Segundo é que tentaram
execrar essa situação como aconteceu a execração de outros em benefício
do viés político. Se a sua história é essa, eu não respondo nada. Eu diria
para V. Exa. se usufruir disso na delegacia. Eu não respondo, V. Exa.
pode ter certeza que a minha e meu CPF, eu não respondo nada por
estar tendo extorquir ninguém. Não sei se outros respondem, mas eu,
César Pires, não respondo, e todas as vezes, talvez você responda.
Dois, V. Ex.ª falta...
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Não respondo.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Ótimo.
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O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - O que eu
falo eu tenho como provar nos documentos, as ligações são gravadas.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Que quando eu
liguei para V. Ex.ª, o senhor estava numa conferência e não estava mais
no PROCON, você já tinha deixado o PROCON, você estava fora,
segundo você me disse, e você não foi lá, o que o torna mentiroso,
desleal e na verdade fazendo uma bruta de uma palhaçada, essa que é a
situação, você está misturando...
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Mantenha o
decoro, palhaçada não é uma palavra para ser utilizada em tribuna,
Deputado.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Faça à vontade,
agora não tente fazer comigo, porque eu não tenho viés de pagar preço
de nada nos órgãos de fiscalização nem em qualquer outro tipo de
coisa, não sou, agora vou se V. Ex.ª quer não citei seu nome, não citei
ninguém, citei na verdade uma coisa generalizada, V. Ex.ª atribuiu a V.
Exa. tentando ser herói, comigo não tem herói, V. Ex.ª não tem cultura,
não tem conhecimento, é um péssimo advogado, não conheço essas
duas ações....
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Senhores Deputados, eu peço....
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Ex.ª está
desesperado, mantenha o equilíbrio.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – V. Ex.ª é que tem
que manter porque você...
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Tem uma
água aí você pode beber água para se acalmar.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Duarte e Deputado César, vamos
manter o decoro.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Eu não lhe
ofendi, Deputado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Duarte e Deputado César, eu
peço que as ofensas fiquem fora da tribuna, por gentileza.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Eu não costumo
me exasperar em relação a isso...
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Duarte Júnior, o Deputado César
está com palavra.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Não vou
deixar hipocrisia aqui não.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Duarte, por gentileza.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - A hipocrisia quem
é de V. Exa. que sempre foi, vendeu em rede social o que não faz, não
há nenhum testemunho aqui de hipocrisia da minha parte, da minha
historiografia, V. Exa. se apequenou, não adianta V. Exa. tentar agora
crescer em cima disso, não vai conseguir, você não tem cultura, você
não tem instrumento, você não tem leitura para poder fazer
enfrentamento técnico. Por isso que V. Exa. vai nas galhofas, nas coisas
tacanhas, pequenas, miúdas, igual ao seu pensamento. Eu não lhe
ofendi...
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O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - O senhor
tem tanta cultura que precisa ofender as pessoas para poder se
prevalecer? O senhor não consegue em 30 segundos defender o seu
posicionamento?

deixei rastros que pudessem ser isso em delegacia e apuração não. Mas
Senhores, eu quero dizer também que quando o Parlamento foi escolhido,
aqui no Brasil, na época ainda do Império, foram as Câmaras Municipais
que começaram com Tomé de Sousa...

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Não estou
ofendendo, você que começou com ofensa. Estou defendendo, eu defendi
lá atrás.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Deputado
César, um aparte, por favor?
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Pois não.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Duarte, a palavra está com o
Deputado César, ele não lhe concedeu aparte.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Mas a palavra
dada a ele não é para ofender outro Deputado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Mas V. Ex.ª não está com direito à palavra e
eu peço que V. Exa. respeite, por favor.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Quem começou a
situação, Deputado, foi V. Ex.ª que começou tratando as coisas de
ordem pessoal que não são próprios do Parlamento. Não é próprio do
Parlamento. V. Ex.ª desrespeita o Regimento e Ex.ª não tem
aculturamento, não tem cientificidade para ter um grande embate aqui.
Isso é inegável. V. Ex.ª nunca vai me ver nervoso, sobretudo quando
aquelas pessoas com quem eu trato e que eu converso não têm a
capacidade de poder fazer um enfrentamento no campo técnico. V. Ex.ª
não vai ver isso. V. Ex.ª se apropriou de um aparte para poder me
ofender. Sem me ofender, procure as construções suas. Eu verei V. Ex.ª
aqui tomando estas posições de herói. Então, não vai ver nunca de
minha parte. Pela primeira vez, na segunda, aliás, eu me apequeno em
uma discussão dessa. Os colegas não têm esse comportamento. V. Ex.ª
tem esse comportamento. V. Ex.ª quer mostrar serviço para o rei ou a
falsidade, V. Ex.ª pode ter certeza de que vai encontrar em mim aqui um
adversário à altura sua, já que V. Ex.ª quer. V. Ex.ª vai começar a encontrar
um adversário à sua altura ou maior do que V. Ex.ª em todas as estaturas,
numa história de vida, numa história intelectual que V. Ex.ª não tem,
numa história de saber que V. Ex.ª não tem, numa história de Casa que
V. Ex.ª não tem. É isto que eu quero e nem por isso não utilizei nome
de ninguém. Não vai ver, nunca usei isso aqui. Eu nunca fiz
enfrentamento com ninguém de ordem pessoal. Alguns colegas estão
até estranhando o que está acontecendo e os jornalistas também, agora,
não tente fazer gracinhas comigo. Tratei, quando digo de forma
generalizada, os defensores que eu chamei em relação a isso e vou
continuar fazendo isso. Você pode ter certeza disso - você pode ter
certeza disso. Agora, se eu encontrar alguma coisa, você vai pagar um
preço caro por isso. Isso aí eu lhe digo, sem trégua e sem trincheira.
Você pode ter certeza. Você devia ter um comportamento, dizer que
você vai ser herói, que você vai continuar da mesma forma com sua lida
lá fora vai transformar este Parlamento em uma central de lida sua aí eu
me curvava, agora você querer dizer, “porque eu pedi”! Qual o político
aqui que nunca pediu nada para ninguém? Qual o político aqui que não
pede? Presidente, V. Ex.ª deixou de pedir alguma coisa por alguém?
Você tem que pedir. Ou você pede ou não sobrevivi. A lei, quem vai
dizer que faz ou não é você. Eu não pedi para você ser arbitrário na lei.
Você mente, pelo menos você disse que estava uma palestra, se é que
estava fazendo palestra no Paraná ou no Pará e como você diz que está
aqui? Quer dizer, é mentira. Mentira. E eu vou perguntar para a exesposa de Zé Reinaldo se não tem algum procedimento em aberto de
inquérito lá, por suborno. Eu vou perguntar, tentativa de suborno.
Porque tem, a tentativa de suborno. Não sei quem é, mas vou atrás,
porque tem. Porque tem! Aberto procedimento por suborno, tentativa
de suborno, extorsão para poder... pressiona para extorquir. Diga que
é minha mentira? Suba na tribuna e diga que é minha mentira, que eu
estou mentindo? Extorsão, suborno, apropriação indébita. Sério, tudo
mundo sabe, os colegas sabem que tem isso. Nunca, Deputado, tente
silenciar César Pires, nunca! Fui líder de oposição duas vezes, mas
ninguém me silencia, pode ter certeza disso. Sobretudo, porque eu não

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (aparte) –
Deputado César, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizá-lo pela
aula de Filosofia Política, um contraponto muito importante, um adendo
na verdade muito importante no que a fala do nosso Governador, aqui
na Assembleia, uma fala um pouco confusa, um pouco misturada,
geralmente ele fala de forma melhor, mas dessa vez realmente tocou
muito na sua aula de Filosofia Política. Mas ainda bem que aqui nós
temos um professor responsável, competente, ex-Reitor que tem uma
história, que tem uma biografia e é muita petulância mesmo querer vir
no primeiro dia de sessão, Deputado César, querer falar e querer bater
de frente com V. Ex.ª, que é e sempre será um dos maiores líderes deste
Estado do Maranhão. Eu o parabenizo pela sua altivez e teremos, sim,
04 anos, 04 anos nesta Casa para colocarmos aqui realmente quem
somos, o que fazermos e o que devemos fazer pelo Maranhão, sem
essa publicidade midiática, essa coisa toda. Vamos aqui demonstrar no
debate de igual para igual que nós lidamos de igual para igual. E nesse
debate de igual para igual a verdadeira personalidade das pessoas surgirá.
Meus parabéns, mais uma vez, César.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Obrigado,
deputado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado César, eu peço aqui que V.Ex.ª
possa concluir.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Obrigado,
deputado. Eu quero concluir dizendo que, desde a Câmara Municipal
na época do Império, o Parlamento lá atrás nas câmaras era escolhido
pelos homens bons, tiravam-se aí os que se apropriavam da fraqueza
alheia, da investigação para poder fazer. É essa a situação que tem em
relação a isso. E eu quero dizer a V.Ex.ª que, aqui no Maranhão, Daniel
de La Touche, no meu entendimento, foi o primeiro legislador, guardadas
as memórias até na França de onde veio, por ter deixado um legado
também importantíssimo aqui no Maranhão no campo constitucional.
Senhores, eu peço as minhas escusas porque não sou afeto a tipos de
discussões pequenas, mas continuo com os mesmos propósitos. E o
que fiz foi dizer que nenhum parlamento foi formado ao longo da
historiografia que não tenha sido por conta dos déspotas, e que o
Parlamento sempre trouxe a esperança do povo. E dizer a V.Ex.ªs mais
novos que nunca deixem a esperança daquilo que foi construído lá
atrás morrer. Parlamento é sem sombra de dúvida o lugar mais nobre, o
lugar maior que nós podemos nos apropriar para a liberdade de um
povo. Fica aqui a minha instação, vamos dizer assim, para vocês, para
que V.Ex.ªs possam observar que para estarem aqui teve um sacrifício
buscado lá atrás por muitos em um sentimento só, um sentimento de
liberdade, um sentimento de construção. Aquele livro de George Orwell,
1984, não deixe, eu diria para V.Ex.ª, de ser um ensinamento para
vocês. Aqui não poderá haver nunca o que o George Orwell fez lá
atrás, aquilo que nós chamamos de crime ideia, que significa dizer o
quê? Que toda propositura é crime quando o governo é déspota.
Obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Tempo dos Partidos ou Blocos. PDT, dez
minutos. Declina. PCdoB, por oito minutos, Deputado Duarte Jr.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Presidente Glalbert, deputados, deputadas, bancadas.

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
Utilizo esse Expediente Final para mais uma vez destacar o que é claro
a todos e todas, que é o trabalho sério, correto, técnico e de resultados,
sem retórica, pois as pessoas percebem diuturnamente aquilo que nós
fizemos no Procon, que nós fizemos no Viva Cidadão. Não foi à toa,
senhoras e senhores, que nós tivemos a terceira maior votação neste
estado. Fomos o mais votado da história de São Luís com quase 47 mil
votos, uma diferença de quase 30 mil votos para o segundo mais votado
aqui em São Luís. Isso não é retórica, isso é resultado. A partir do
momento em que eu venho a esta casa, a Casa do Povo, eu venho para
fazer com que aqui tenha transparência real, aqui tenhamos o
compromisso com as pessoas e não discursos, tão somente discursos
rasos, discursos retóricos, discursos sem qualquer tipo de compromisso
com aqueles que deram a nós essa oportunidade. Eu não posso deixar,
eu não posso me calar, porque é por isso que aqui eu estou. Eu estou
aqui para representar aqueles que quase nunca são vistos, quase nunca
são lembrados. Eu estou aqui para fazer com que a forma de fazer
política seja verdadeira. Eu não posso me calar quando a, b ou c,
independentemente da idade, independentemente se é o primeiro,
segundo, terceiro, quarto, sétimo mandato, se alguém vier aqui a essa
tribuna para faltar com a verdade. Eu não posso me calar quando se
traveste de conteúdo, se faz citações há várias obras e não se coloca na
prática tudo aquilo que leu. Ora, pode ter aprendido, pode ter
compreendido, mas não coloca na prática aquilo que observa. Senhoras
e senhores, fazer requerimento é uma das funções que um Deputado
Estadual tem, assim como fiscalizar, assim como elaborar leis. Mas
que esses requerimentos sejam justos, que esses requerimentos sejam
constitucionais, que esses requerimentos sejam amparados na boa fé,
princípio constitucional. Eu não posso me calar quando eu testemunho
um requerimento antirrepublicano, quando eu testemunho um
requerimento que não é democrático, quando eu testemunho um
requerimento que, na verdade, nada mais é do que uma tentativa de
fazer com que um servidor público no exercício de suas funções se
corrompa. Ninguém está acima da lei, seja oposição, seja situação, seja
o velho, seja o novo. A lei existe e ela é feita para que todos cumpram.
Assim eu fiz no Procon. Por isso fiscalizei todo e qualquer
estabelecimento, seja posto de combustível, seja super, hiper ou
pequeno mercado, seja no Bequimão, seja em São Luís, seja em
Cururupu. A lei existe e ela é aplicada para todos. E é por isso que nós
tivemos uma votação expressiva, fruto do reconhecimento desse
trabalho sério e técnico. E eu não vou permitir que ninguém aqui nesta
Casa falte com a verdade. Eu não vou permitir que venham aqui com
um discurso vazio. Pode-se fazer citações, mas é vazio na sua essência
e não pratica esse discurso. Eu estou aqui, e eu estou aqui graças
àquelas pessoas que reconheceram esse trabalho. E eu não vou permitir
falta de respeito, total desequilíbrio quando é discordado. Quando é
contrariado, ofende a pessoa, julga o curriculum da pessoa. Eu não vou
aqui falar meu curriculum, acesse LATTES, acesse a minha plataforma
LATTES. E mais do que currículo, mais do que intelecto, nós precisamos
ver conteúdo nas ações. Muitos podem ter mestrado, doutorado, mas
poucos são aqueles que conseguem fazer com que essa teoria, esse
conteúdo seja colocado na prática. Eu estou observando nesta primeira
sessão ordinária como faltam ações efetivas. Percebo várias pessoas
aqui falando tão somente promessas, perspectivas. Acabou. A campanha
passou. Agora é hora, deputados e deputadas, de a gente colocar isso
na prática. E eu peço a todos vocês que se unam a essa forma de fazer
política. Não uma política vazia, não uma política de aparência, mas
uma política de resultados. Muito obrigado, presidente Glalbert.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Democratas. Declina. Solidariedade. Declina.
PR. Com a palavra, o Deputado Vinícius Louro, por quatro minutos,
com direito a apartes.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores
Deputados, membros da galeria, internautas, telespectadores da TV
Assembleia, funcionários deste Poder. Senhor Presidente, novamente,
retorno a esta tribuna para falar de rodovias e agora falar de rodovias
estaduais. Nós sabemos que nós estamos aí em um momento de
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dificuldade no Estado do Maranhão, principalmente nesse período
chuvoso, mas nós temos que reforçar novamente as manutenções das
estradas, nós temos que reforçar novamente a construção das MAs,
aquelas que realmente ainda não foram asfaltadas, mas já está na
programação do Governo do Estado do Maranhão. E aqui eu queria
chamar e pedir, onde nós escutamos nas nossas bases junto com nossos
gestores municipais, os prefeitos, os vereadores, entidades de classe,
associações e sempre pedindo para a gente, que a gente chegue e faça o
esforço para que consigamos levar o progresso a nossas bases. E aqui
eu queria pedir ao Secretário Clayton Noleto, da SINFRA, da Secretaria
de Infraestrutura, que a gente possa fazer o mais rápido possível o
tapa buraco da estrada que liga Independência a Lago da Pedra, é a
MA-119 onde tem um fluxo de veículos, motos, caminhões, ônibus,
todo de uma região, pode se dizer que é a veia principal da região do
Médio Mearim e que vai levar todos os cidadãos às suas cidades e aos
seus lares. Então é de suma importância, Deputada Ana do Gás, que
essa estrada de Independência a Lado da Pedra seja recuperada o mais
rápido possível, que é a MA-119. Outra MA também que é muito
importante dentro desse quadrante é a MA que liga o povoado Cariri
no Município de Igarapé Grande ao Município de Esperantinópolis, é
a MA-122, hoje está totalmente deteriorada por causa do fluxo de
veículos, principalmente de caminhões, carros pesados, mas também
por causa da chuva e eu sei que dentro ali da região tem uma empresa,
Deputado Roberto Costa, que já tem a licitação, já tem um contrato de
conserva dessas estradas, então a gente só precisa realmente pedir que
seja atendido o mais rápido possível aquela população e essas estradas
estaduais possam ser recuperadas o mais rápido possível, acredito no
Governador Flávio Dino, no Secretário Clayton Noleto que eles já têm
um plano de contingência para que possa após cessar essas chuvas já
começar a manutenção dessas rodovias, e queria aqui também pedir a
estrada tão sonhada voltando até na manutenção, a MA-381, que é a
MA que liga o município de Pedreiras a Joselandia, é uma MA muito
importante. Hoje é nominada como a MA rodovia João do Vale que foi
uma forma de homenagear o nosso maranhense do século e nós
precisamos também o mais rápido possível, a pedido daquela população,
a pedido do Vereador Adonias Quinero que fez vários vídeos mostrando
os pontos críticos, nós estamos lá, a qualquer momento, a estrada
pode ser cortada pelas fortes águas, chuvas e principalmente no
entendimento que a região do Médio Mearim, a cidade de Pedreiras,
Trizidela do Vale são as mais afetadas com a questão das águas, das
enchentes, que são cidades que quando as enchentes chegam no seu
ápice chega a alagar 80% da cidade de Trizidela do Vale e 40% da
cidade de Pedreiras, e também continuar, Senhor Presidente, pedir a
construção da tão sonhada estrada que liga, só para concluir, Senhor
Presidente, que liga o município de Trizidela do Vale a São Luís Gonzaga,
a MA-247. Essa MA, Senhor Presidente, é uma MA que eu sempre
lutei por ela, desde a época que eu era vice-prefeito de Trizidela do
Vale. Tivemos várias audiências, reuniões para se tratar dessa estrada.
Aqui no Governo hoje do nosso Governador Flávio Dino tivemos
audiência com o Governador, um pedido do Deputado Vinícius Louro
fomos, assinamos a Ordem de Serviço lá no município de São Luiz
Gonzaga e hoje, Deputado Carlinhos, nós precisamos dessa estrada
concluída. Eu quero aqui pedir celeridade ao nosso Secretário Clayton
Noleto, ao nosso Governador Flávio Dino, que a gente possa começar
a construção dessa estrada, porque vai beneficiar muitos maranhenses,
vai ligar as duas cidades, Princesa do Mearim, cidade de Pedreiras e a
cidade de Bacabal, diminuindo muito a trajetória dessas duas cidades.
Como também, Senhor Presidente, vai diminuir o Canal da Soja.
Imaginemos hoje que já está sendo concluída a estrada que liga São
Raimundo do Doca Bezerra a Barra do Corda, uma estrada tão sonhada
que beneficiou e trouxe o progresso para aquelas pessoas e a soja que
vem do Sul do Maranhão, Deputado Márcio Honaiser, saindo ali em
Barra do Corda e em São Raimundo do Doca Bezerra, Esperantinópolis,
passando ali em São Luiz Gonzaga, ele já vai sair em Alto Alegre, no
Caxuxa, naquele retorno, diminuindo mais de 370 km dessas carretas
andando por fora. Então é muito importante e isso tudo traz progresso
para aquela região e isso é o que nós queremos, é a qualidade de vida,
o progresso, melhorando a renda familiar de todas as pessoas. Meu
muito obrigado, Senhor Presidente.

38

QUARTA-FEIRA, 06 DE FEVEREIRO DE 2019

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Partido Verde, declina. MDB, declina. PP,
declina. PSB, declina. PRB, declina. PT, declina. PSDB, declina. PSL,
declina. PROS, declina. PRTB, declina. PMN, declina. O Deputado
Leonardo Sá também declina.
V - EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Nenhum orador inscrito.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente Sessão.

Resumo da Ata da Centésima Quinquagésima Quinta
Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia dezessete de dezembro de dois mil e dezoito.
Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Antônio
Pereira.
Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, César Pires, Edilázio
Júnior, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macedo, Francisca Primo,
Glalbert Cutrim, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Neto
Evangelista, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Stênio
Rezende, Vinícius Louro, Wellington do Curso Zé Inácio Lula. Ausentes
os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adriano Sarney, Andréa Murad,
Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, Doutor Levi Pontes, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Graça Paz, Hemetério Weba, Léo Cunha,
Marcos Caldas, Max Barros, Nina Melo, Paulo Neto, Raimundo
Cutrim, Roberto Costa, Sousa Neto e Valéria Macedo. O Presidente
declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do
Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente, que foi encaminhado
à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos Deputados Júnior
Verde, Wellington do Curso e Sérgio Frota. Não havendo mais oradores
inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a
Ordem do Dia, anunciando em único turno, em regime de prioridade, as
Medidas Provisórias nºs: 283/2018, encaminhada pela Mensagem nº
072/2018, que institui o “Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais
Relacionados ao Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores
– IPVA; 284/2018, encaminhada pela Mensagem nº 073/2018, que
institui o Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais Relacionados
ao Imposto Sobre a Transmissão “Causa Mortis” e Doação, de quaisquer
bens ou direitos – ITCD; 285/2018, encaminhada pela Mensagem nº
075/2018, que institui o Programa Especial de Regularização de Débitos
junto à Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA;
286/2018, encaminhada pela Mensagem nº 077/2018, que institui o
Programa Especial de Parcelamento de Débitos Fiscais Relacionados
ao ICM e ao ICMS e 287/2018, encaminhada pela Mensagem nº 078/
2018, que autoriza o Procurador-Geral do Estado a realizar, nos termos
do Art. 4º, XXIII, da Lei Complementar nº 20 de 30 de junho de 1994,
transação de créditos tributários e não tributários. Todas estas Medidas
Provisórias receberam pareceres favoráveis da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), foram aprovadas e
encaminhadas à Sanção Governamental. A Proposta de Emenda
Constitucional nº 007/2018, de autoria do Deputado Neto Evangelista,
ficou transferida por falta de quórum qualificado e o Projeto de Lei nº
099/2018, de autoria da Deputada Nina Melo, foi transferido devido à
ausência da autora. Com parecer favorável da CCJC, o Plenário aprovou
em segundo turno, tramitação ordinária o Projeto de Lei nº 229/2018,
de autoria do Deputado Neto Evangelista, que “dispõe sobre a
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obrigatoriedade da realização de sessão de cinema adaptada a pessoas
com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias. Em único
turno, foram aprovados e encaminhados à promulgação os Projetos de
Decreto Legislativo nºs: 003/2018, de autoria da CCJC, oriundo do
Parecer nº 402/18, referente a Mensagem Governamental nº 080/18,
que aprova o afastamento do Estado ou do País quando necessário, no
ano de 2019 do Senhor Governador do Estado do Maranhão e 004/
2018, também da CCJC, oriundo do Parecer nº 403/18, referente à
Mensagem Governamental nº 081/18, que aprova o afastamento do
Estado ou do País quando necessário no ano de 2019, do Senhor viceGovernador do Estado do Maranhão. Ainda em único turno, foi
aprovada a Moção nº 010/2018, de autoria do Deputado Zé Inácio
Lula, manifestando repúdio ao Governo Temer e ao Governo de
transição de Jair Bolsonaro em virtude das condições impostas para
dar continuidade ao “Programa Mais Médicos”, no Brasil. Sujeitos à
deliberação do Plenário, foram aprovados os Requerimentos nºs: 482 e
483/2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso; 485/2018, de
autoria do Deputado Zé Inácio Lula; 486/2018, de autoria do Deputado
César Pires; 487/2018, do Deputado Eduardo Braide e 488/2018, de
autoria do Deputado Rafael Leitoa. Sujeitos à deliberação da Mesa que
deferiu o Requerimento nº 484/2018, de autoria do Deputado Carlinhos
Florêncio. Por força de acordo de lideranças, foram apreciados na
presente Ordem do Dia, e aprovados, em primeiro e segundo turnos,
em regime de urgência, e encaminhados à redação final, devido ao
acolhimento de emendas, os Projetos de Lei nºs: 120/2018, de autoria
do Deputado Rogério Cafeteira, que dispõe sobre a obrigatoriedade do
Estado do Maranhão criar, no âmbito da Secretaria de Saúde, o
“Programa Senso de Pessoas com TEA – Transtorno do Espectro
Autista” e 250/2018, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle, que estabelece o percentual dos subsídios dos
Deputados Estaduais no Estado do Maranhão. Ambos com pareceres
favoráveis das respectivas Comissões Técnicas. Da mesma forma que
foi aprovado em seus turnos regimental e encaminhado a Redação
Final, o Projeto de Resolução Legislativa nº 082/2018, de autoria da
Comissão de Orçamento, Finanças, fiscalização e Controle, que dispõe
sobre a regulamentação da remuneração dos membros da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Ainda em primeiro e segundo
turnos, regime de urgência o Plenário aprovou os Projetos de Lei nºs:
183/18, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira, que dispõe sobre a
criação da Carteira de Identificação da pessoa com Transtorno do
Espectro Autista(TEA) e 249/2018, de autoria da Comissão de
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, que dispõe sobre o
subsídio do Governador, vice-Governador e Secretários de Estados,
para o para o exercício de 2019.Ainda em primeiro e segundo turnos,
foram aprovados e encaminhados à sanção governamental os Projetos
de Lei nºs: 144/2015, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula, que
dispõe sobre o reconhecimento e direito do uso do nome social para
pessoas trans, nos órgãos da administração pública estadual e 131/
2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide, que dispõe sobre a
instituição do novo marco legal para o exercício da soberania popular
direta nos termos referidos no Art. 44, parágrafo 1º, da Constituição
do Estado do Maranhão. Em segundo turno, tramitação ordinária, foram
aprovados e também encaminhado à sanção governamental os Projetos
de Lei nºs: 019/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide, que
estabelece diretrizes para a criação do “Programa Inspirar”, de estímulo
à divulgação de experiências bem sucedidas de estudantes e professores
egressos do ensino médio e profissionalizante do Estado do Maranhão
e 202/2018, de mesma autoria, que altera a Lei nº 10.860, de 04 de
junho de 2018. Na sequência o Plenário aprovou, em primeiro e segundo
turnos, regime de urgência, os Projetos de Resolução Legislativa nºs:
021/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide, que dá nova redação
ao Capítulo I do Título VI e promove alterações nos Artigos 14, inciso
II, alínea “a”, 33, 170 e 171 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão; 076/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Luiz Felipe Pinto Heilmann, natural do Estado do Paraná; 077/
2018, de mesma autoria, que concede a Medalha de Mérito Legislativo
“Sargento Sá” ao Senhor Carlos César Pereira Ferreira e 080/2018,
também de autoria do Deputado Wellington do Curso, que concede a
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Medalha de Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao auditor federal
de finanças e controle, Senhor Wellington Resende Silva. Este Projetos
de Resolução Legislativas, receberam parecer favorável da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, e foram encaminhados à
Promulgação. Em único turnos, foram aprovados na forma dos Pareceres
nºs: 407/2018, favorável à redação final do Projeto de Lei nº 250/2018,
de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e controle,
que estabelece o percentual dos subsídios dos Deputados Estaduais
no Estado do Maranhão; 408/2018, favorável à redação final do Projeto
de Lei nº 120/2018, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira, que
dispõe sobre a obrigatoriedade do Estado do Maranhão criar, no âmbito
da Secretaria de saúde, o “Programa Senso de Pessoas com TEA –
Transtorno do Espectro Autista – de seus familiares; 405/2018,
favorável à redação final do Projeto de Lei nº 229/2018, de autoria do
Deputado Neto Evangelista, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
realização de Sessão de Cinema adaptada à pessoa com Transtorno do
Espectro Autista e suas famílias; 406/2018, favorável à redação final
do Projeto de Resolução Legislativa nº 082/2018, da Comissão de
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, que dispõe sobre a
regulamentação da remuneração dos membros da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. Inscritos no primeiro Horário do Grande
Expediente fizeram-se ouvir os Deputado Eduardo Braide e
Josimar do Maranhãozinho. No tempo dos Partidos e Blocos,
fez-se ouvir o Deputado Edilázio, Júnior falando pelo PV-PSD. As
demais agremiações declinaram do tempo a elas destinado. No
Expediente Final não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a
tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e
aprovado será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 05 de fevereiro de 2019.

Ata da Sessão Solene de Instalação dos Trabalhos da
Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
quatro de fevereiro de 2019.
Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
As dezesseis horas, presentes os Senhores Deputados: Adelmo
Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins Rezende, Antônio
Pereira, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, Ciro Neto, Daniella Tema,
Detinha, Dra. Cleide Coutinho, Dra. Helena Duailibe, Dr. Leonardo
Sá, Dr. Yglésio, Duarte Júnior, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa,
Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Marcelo Tavares, Márcio Honaiser,
Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo,
Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Prof. Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa Vinícius Louro, Wellington
do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil e Zé Inácio Lula. Ausentes os
Senhores Deputados: César Pires, Dra. Thaiza Hortegal, Edson Araújo,
Fábio Macedo e Ricardo Rios. Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene de Instalação
dos Trabalhos da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
convidando para compor a Mesa: o Excelentíssimo Senhor Carlos
Brandão, Vice-Governador, neste ato representando o Governador do
Estado do Maranhão, Excelentíssimo Senhor Flávio Dino; O
Excelentíssimo Senhor Tayrone José Silva, Presidente em exercício do
Tribunal Regional Eleitoral; o Excelentíssimo Senhor Júlio Pinheiro,
Vice-Prefeito, neste ato representando o Prefeito de São Luís, o
Excelentíssimo Senhor Edivaldo Holanda Júnior; o Excelentíssimo
Senhor Josimar Maranhãozinho, Deputado Federal; o Excelentíssimo
Senhor Osmar Filho, Presidente da Câmara Municipal de São Luís, o
Excelentíssimo Senhor Raimundo Nonato Lago de Carvalho Júnior,
Presidente do Tribunal de Contas do Estado; o Excelentíssimo Senhor
Luís Gonzaga Martins Coelho, Procurador Geral de Justiça; o
Excelentíssimo Senhor Roberto Veloso Juiz Federal e o Excelentíssimo
Senhor Alberto Bastos, Defensor Público. Na sequência, todos se
colocaram em posição de respeito para ouvir a execução do Hino
Maranhense interpretado pelo cantor Fernando de Carvalho,
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acompanhado pelo tecladista Oswaldo Galvão.Com a palavra, o
Excelentíssimo Senhor Carlos Brandão, Vice-Governador do Estado
do Maranhão, fez a leitura da Mensagem Governamental de Abertura
dos Trabalhos Legislativos, nos termos do Artigo 64, Inciso VII da
Constituição do Estado do Maranhão. Em seguida, o Presidente fez
seu pronunciamento. Na sequência, todos se postaram em posição de
respeito para ouvir a execução do Hino de Louvação a São Luís, de
autoria do poeta Bandeira Tribuzzi.Nada mais havendo a tratar, a
Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata que depois de lida e
aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib
Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 04 de fevereiro de
dois mil e dezenove. Deputado Othelino Neto - Presidente

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA:
Nº 052/2019, de 04 de fevereiro de 2019, nomeando RAFAEL
ARAUJO VERAS; ANTONIO DANIEL MOREIRA DA SILVA
FILHO; NELSON LOPES DE AGUIAR NETO; TIARA VITALINO
GALVÃO; DIOGO DE ALMEIDA VIANA DOS SANTOS;
ELIANSELMO FERREIRA COSTA ANDRADE; DIEGO
VINICIUS GOMES DANTAS MARANHÃO; M ARCIO
ANTONIO PINTO DE ALMEIDA FILHO; GUSTAVO SANTOS
DUARTE BORGES; ISAAC JOAQUIM FILGUEIRAS
MOUSINHO SEGUNDO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, MAUD DE SOUSA
GONÇALVES e NICELLY CRISTIANNE SANTOS DE
CARVALHO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor
Especial Legislativo, JORGE ROBERTO DE SOUSA MORAIS,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Coordenador
Parlamentar; ROSALIA DE FÁTIMA MENDES CANTANHEDE,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe;
THIAGO DE AZEVEDO SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-3 de Chefe de Gabinete; NESTOR SILVA BEZERRA, para o
Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo;
FAGNA FEITOSA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS2 de Assessor Parlamentar Adjunto; AMANDA JULLY MATOS
NASCIMENTO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
Secretário Executivo; LUIS GONZAGA GOMES ARAGÃO
SOBRINHO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de
Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.
Nº 053/2019, de 04 de fevereiro de 2019, nomeando
THIARLEY FONSECA SILVA, JOSE FERREIRA DE BRITO,
SAULO DE TARSO CORREA FARIAS, MARIA JOSE SILVA
HENRIQUE, ANTONIO SILVA DE LIMA, OSCAR FERNANDO
DE OLIVEIRA, PAULA CHAVES BARROS VIEIRA, REGINALDO
NUNES DA SILVA, VILLEGAGNON DE SOUSA LIMA, ISAIAS
ALVES DA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, MANOEL ALTINO MONTEIRO
ARRUDA e JORGE MARCELO BRITO PINTO, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo, LEIA REIS
SOUSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Coordenador
Parlamentar; WALDEIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS, para o Cargo
em Comissão, Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe; GILVANDERSON
RIBEIRO DA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3
de Chefe de Gabinete; SUELY MEDEIROS DE SOUZA, para o Cargo
em Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo;
MIZAEL MOURA DA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto; ERISVALDO NUNES
TORRES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário
Executivo; FREDSON FRAN FERREIRA PINHEIRO, para o Cargo
em Comissão, Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 054/2019, de 04 de fevereiro de 2019, nomeando ADA LIA
ALMEIDA CARNEIRO, ANA LUCY QUEIROZ, ELINE PIRES DE
ARAUJO, MANOEL DE JESUS MORAES ANDRADE, MARIA
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LEDA SILVEIRA CAVALCANTE, NARA REJANE BATISTA DE
ARAUJO MARINHO, NILM A NUNES RODRIGUES,
LEUZANIRA ARAUJO PEREIRA, SILVANICE DA SILVA
SANTOS, VITOR HUGO ANUNCIAÇÃO SILVA CARPEJANI,
para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar
Especial, MAURICIO DA SILVA PORTO e JAIRO DE MACEDO
BEZERRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor
Especial Legislativo, JOÃO EVANGELISTA SILVEIRA, para o Cargo
em Comissão, Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar;
HERALDO MARINELLI, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS2 de Assessor Chefe; RAIMUNDA LIMA GUIMARÃES CALDAS,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete;
RAQUEL MARTINS SOUZA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo; SUHARTO CRUZ
TORRES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor
Parlamentar Adjunto; CARLOS ALBERTO SERRA DA CUNHA
SANTOS AROSO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
Secretário Executivo; RONALDO JOSE ALVES DE
ALBUQUERQUE, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de
Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.
Nº 055/2019, de 04 de fevereiro de 2019, nomeando JOSÉ
DE RIBAMAR MOURA, PATRÍCIA SILVA OLIVEIRA, MILSON
GABRIEL ABREU SILVA, M ARIA DE FATIM A SALES
RODRIGUES, JOSENILDE DOS SANTOS AGUIAR, ANA SUELI
NASCIMENTO PENHA, RAIMUNDA NONATA MACHADO
DOS SANTOS, DIEGO ALVES DA COSTA, CLAUDIO
HENRIQUE SOUSA SERRA, MARIA DO LIVRAMENTO
LOBATO BARROS, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, JANDIRA CORREIA SANTOS e ANA
CAROLINA DAMASCENO SILVA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo, MATEUS DOUGLAS
DA SILVA PIRES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Coordenador Parlamentar; CLAUDIOMAR SILVA FERREIRA, para
o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe; JOSÉ
CARLOS RIBEIRO GARCEZ, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-3 de Chefe de Gabinete; JOSUÉ LEMOS COUTINHO, para
o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico
Legislativo; DIANA DA COSTA MARQUES, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto;
SANTIAGO PINTO DA CRUZ, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo; JONATHAS EVERTON MENDES,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 056/2019, de 04 de fevereiro de 2019, exonerando MAURO
HENRIQUE SALDANHA DOS SANTOS JUNIOR, do Cargo em
Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, PABLO
JOSE FONSECA MOURA, do Cargo em Comissão, Símbolo DGA
de Assessor Especial Legislativo e DAVI BRANDÃO FARIAS do
Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo,
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do
ano em curso.
Nº 057/2019, de 04 de fevereiro de 2019, nomeando CARLOS
VICTOR GUTERRES MENDES, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, KECIO DA SILVA RABELO,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial
Legislativo e WELISON BRANDÃO FARIAS, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.
Nº 058/2019, de 04 de fevereiro de 2019, exonerando BRUNO
MARTINS ZAVARIZE, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 059/2019, de 04 de fevereiro de 2019, nomeando
CHARLTON NUNES ABREU, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
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Nº 060/2019, de 04 de fevereiro de 2019, exonerando
ANTONIO NONATO DE ASSIS, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial e HERLON COSTA LIMA
JUNIOR, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de Assessor
Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro
do ano em curso.
Nº 061/2019, de 04 de fevereiro de 2019, nomeando HERLON
COSTA LIMA JUNIOR, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial e ANTONIO NONATO DE ASSIS
para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.
Nº 062/2019, de 04 de fevereiro de 2019, nomeando
TAIRINNE CRISTIN E SOARES DE M ORAIS, EMILLY
CASTELO BRANCO MATOS FRANÇA, JULIO GONÇALVES
SIM ÕES DOS REIS, JOSE RAFAEL CUTRIM COSTA,
IBRAHIM FIQUENE FILHO, DIEGO ECEIZA NUNES,
LEONIDAS RAMILLE SILVA E SILVA, DIEGO RICCI FERREIRA,
THIAGO RIOS DE SOUZA, RICARDO BRUNO BECKMAN
SOARES DA CRUZ, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, ISABELLE PASSINHO DA SILVA e
DANILO NOLETO DE SOUSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DGA de Assessor Especial Legislativo, PATRICK AUGUSTO
AZEVEDO DE ABREU, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS1 de Coordenador Parlamentar; ARLLEN NOGUEIRA BEZERRA,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe;
MAYARA LIVIA DE JESUS PINTO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete; JESINIEL MARTINS
PIMENTA JUNIOR, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de
Assistente Técnico Legislativo; OZANAN DE CARVALHO SILVA
NETO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor
Parlamentar Adjunto; RICARDO BALDEZ SILVA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 063/2019, de 04 de fevereiro de 2019, nomeando
JORDANIELE CARDOSO DE LEMOS, RAIMUNDO BARBOSA
DE AQUINO, ALVARO SOUSA RODRIGUES JUNIOR, FELIPE
MARQUES ALMEIDA DE OLIVEIRA, VERA LOURDES
RAPOSO SEBA, BIANCA LUCENA FERNANDES, LUANA
DUQUESA SANTOS, DEIMI BARBOSA DE M IRANDA,
LOYANE DUQUESA SANTOS, BRUNO DE MIRANDA MOURA,
para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar
Especial, ANA NIDIA SERRA DE ANDRADE SILVA e SAMIA
LOURENA DOS SANTOS FERREIRA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo, VIVIANE MICHELLE
DIAS PIMENTA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Coordenador Parlamentar; PAMELLA GABRIELLA MELO DA
ROCHA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de Assessor
Chefe; DENISE PEREIRA BOAS, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-3 de Chefe de Gabinete; GENILSON BARROS MARTINS,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico
Legislativo; MADSON RENAN CARDOSO, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto; JOÃO
VITOR DOS SANTOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS3 de Secretário Executivo, FREDSON ABREU SOARES para o Cargo
em Comissão, Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 065/2019, de 04 de fevereiro de 2019, nomeando
ANTONIVAL RIBEIRO GARCES, para o Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado-1 de Diretor Adjunto de Orçamento e Finanças, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.
Nº 066/2019, de 04 de fevereiro de 2019, designando o servidor
WALDINEY DA SILVA MARINHO, matrícula nº 1389139, para
responder pelo o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado-1 de Subdiretor
de Finanças, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.
Nº 067/2019, de 04 de fevereiro de 2019, exonerando ANA
PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo
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DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 068/2019, de 04 de fevereiro de 2019, exonerando
SALOMÃO VAZ E SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS1 de Coordenador Parlamentar, FRANCILENE DOS SANTOS
RODRIGUES, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de Assessor
Chefe e VITURINO DA SILVA SOUSA, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 069/2019, de 04 de fevereiro de 2019, nomeando
RAILSON DE ANDRADE CARVALHO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, KHERLONE MARIA
OLIVEIRA GARCIA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2
de Assessor Chefe e JOSEVAN SANTOS MARQUES, para o Cargo
em Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.
Nº 071/2019, de 04 de fevereiro de 2019, nomeando
ZONARIA NOLETO DE SOUSA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 072/2019, de 04 de fevereiro de 2019, nomeando ANA
CELIA COSTA PIORSKI, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 073/2019, de 05 de fevereiro de 2019, exonerando PAULA
DENISE RIBEIRO AGUIAR PESSOA, do Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 074/2019, de 05 de fevereiro de 2019, exonerando MARIA
REGINA MENDONÇA, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 075/2019, de 05 de fevereiro de 2019, nomeando
WALDENIR MENDANHA CUTRIM, para o Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 076/2019, de 05 de fevereiro de 2019, exonerando
WILLIANA AZEVEDO PISON, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 077/2019, de 05 de fevereiro de 2019, nomeando
WALBERT ANDERSON TORRES DOS SANTOS, para o Cargo
em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.
Nº 078/2019, de 05 de fevereiro de 2019, nomeando DYEGO
PEREIRA DE MORAES, BENITO COELHO FILHO, GIACONO
SOARES LIMA, JOHN SBERGUES RODRIGUES DE SOUSA
CARVALHO, ANTONIO CARLOS SALAZAR DE SOUZA,
ANTONIO CARLOS DE SOUZA, IGOR HOLANDA DOS
SANTOS, BENEDITO GERALDO LIM A, PAULICEIA
NASCIMENTO SOUSA e WILLAYANNE DA SILVA SOUZA, para
o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar
Especial, MARIA IRES DE JESUS SÁ MACEDO COSTA e MARIA
HADLA NOGUEIRA DO PRADO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo, GLAUCIA VIRGINIA
VALE PORTO BARBOSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Coordenador Parlamentar; FRANCISCO PEDRO DA
SILVA FILHO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de
Assessor Chefe; JOÃO BATISTA DA SILVA NASCIMENTO, para
o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete;
FABRICIO CARVALHO DOS SANTOS, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo; MARIA THERESA
SOUSA COELHO FERNANDES, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto; LOURIEDEM
MONTEIRO MARTINS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS3 de Secretário Executivo, IWAMAR WEBSTHER QUEIROZ NETO,
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para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 079/2019, de 05 de fevereiro de 2019, nomeando MÁRIO
ANDRE PEREIRA DE SOUSA, M ARIA DAS DORES
CONCEIÇÃO VERAS FERREIRA, JOSIVALDA MARIA
ALMEIDA DO VALE, ROSINEIDE NOGUEIRA PEREIRA E
PEREIRA, FERNANDO JOSE DIAS OLIVEIRA, BENEDITO
MILITÃO COSTA, DARDECI SANTOS, FÁBIO PINHEIRO
BEZERRA, ALSICLEA CAMPOS FROZ, ALEXANDRE GILSON
CAMPOS NINA, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 080/2019, de 05 de fevereiro de 2019, exonerando NAIRES
MENEZES DOS SANTOS, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 081/2019, de 05 de fevereiro de 2019, nomeando
MARIELZA SILVA CUTRIM, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 082/2019, de 05 de fevereiro de 2019, nomeando ANA
RUTH PINHO OLIVEIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 083/2019, de 05 de fevereiro de 2019, nomeando
DANIELSON VIANA PEREIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 084/2019, de 05 de fevereiro de 2019, nomeando
ARNALDO AROUCHE SOUSA JUNIOR, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.

P O R T A R I A Nº 062/2019
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
DISPENSAR o servidor WALDINEY DA SILVA MARINHO,
matrícula nº 1389139, da Função Gratificada FG-1 de Chefe do Núcleo
de Contabilidade, deste Poder, devendo ser considerada a partir de 1º
de fevereiro do ano em curso.
DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 04
de fevereiro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002;
do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX,
da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução
Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 12, § 1º, da Resolução
Administrativa nº 788/2011, ADJUDICO o objeto do Pregão Presencial
nº 049/2018-SRP/CPL/ALEMA à empresa WRS HOSPITALAR,
CNPJ N° 26.692.201/0001-64, no valor de R$ 35.250,00 (trinta e
cinco mil, duzentos e cinquenta reais), nos termos do Edital e da
proposta vencedora, e HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial
nº 049/2018-CPL/ALEMA, e Parecer da Procuradoria Geral da
Assembleia, anexo aos autos do Processo Administrativo nº 1401/
2018-ALEMA. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento
das normas legais. São Luís–MA, 30 de janeiro de 2019. Deputado
Othelino Nova Alves Neto Presidente.
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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/
2019-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4893/2018-AL
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL torna público que a Sessão Pública de Recebimento e Abertura do
Pregão Presencial nº 006/2019 -CPL/AL, cujo objeto trata de
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de
agenciamento de viagens e serviços correlatos compreendendo:
informações sobre as opões de voos, emissão, reserva, marcação,
remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional
para Assembleia Legislativa do Maranhão de acordo com as
especificações do Edital. O recebimento e abertura dos envelopes de
Proposta de Preços e de Documentação de Habilitação será em Sessão
Pública a ser realizada às 14:30 do dia 18 de fevereiro de 2019, na Sala
de Licitações da CPL, localizada no térreo do prédio da sede da
Assembleia, sito no Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de
Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor, Cohafuma, nesta Capital. O Edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados, na sala da Comissão
Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde
poderão ser consultados e/ou obtido gratuitamente por meio digital,
bem como pela internet através do endereço eletrônico
www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São Luís, 04 de fevereiro de
2019 . GABRIEL MANZANO DIAS MARQUES Pregoeiro da
ALEMA De acordo: André Luís Pinto Maia Presidente da CPL.
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