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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11/02/2019 – 2ª FEIRA
GRANDE EXPEDIENTE:
TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARLAMENTAR PR/PMN........................08 MINUTOS
2. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE/PP.....................08 MINUTOS
3. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......37 MINUTOS
COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS (Art. 87 , § 5º do R.I.)
1. PSDB - 5 MINUTOS
2. MDB - 5 MINUTOS
3. PV - 5 MINUTOS
ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11.02.2019
I - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
1. REQUERIMENTO Nº 011/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AO PREFEITO DE IGARAPÉ GRANDE,
SR. ERLÂNIO FURTADO LUNA XAVIER, PARABENIZANDOO POR SUA ELEIÇÃO AO CARGO DE PRESIDENTE DA
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO
MARANHÃO(FAMEN) PARA O BIÊNIO 2019/2020, OCORRIDA
NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2019. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA ANTERIOR,
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).
2. REQUERIMENTO Nº 016/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME
DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A
REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI Nº 049/2018, MENSAGEM Nº 019/2018), DE AUTORIA
DO PODER EXECUTIVO, DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO, A
ORGANIZAÇÃO, AS ATRIBUIÇÕES E O FUNCIONAMENTO
DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE – CES/MA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
3. REQUERIMENTO Nº 017/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA CONVOCADA UMA SESSÃO
SOLENE, EM DATA A SER DEFINIDA, PELO ANIVERSÁRIO
DOS 400 ANOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS.
4. REQUERIMENTO Nº 018/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES AOS ELEITOS PARA A NOVA DIRETORIA
DA OAB-MA, NA PESSOA DO DR. THIAGO DIAZ,
PARABENIZANDO-O PELA SUA REELEICÃO COMO
PRESIDENTE DA OAB-MA, BEM COMO OS NOVOS
DIRETORES E SECRETÁRIOS.
5. REQUERIMENTO Nº 020/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA MICAL DAMASCENO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O P LENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADO
EXPEDIENTE DE APLAUSOS AO PREFEITO DA CIDADE DE
VIANA-MA, DR. MAGRADO BARROS, PARA QUE POSSA
COMPARTILHAR ESSA IMPORTANTE DATA COM TODA A
POPULAÇÃO VIANENSE, DO “CENTENÁRIO DE CRIAÇÃO
DA BANDEIRA DE VIANA” CRIADA NO ANO DE 1919,
II - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA
6. REQUERIMENTO Nº 019/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
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OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE
AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, SR. FELIPE
CAMARÃO, SOLICITANDO INFORMAÇÕES QUANTO A
RELAÇÃO DAS 830 ESCOLAS DIGNAS REFORMADAS,
CONSTRUÍDAS OU RECONSTRUÍDAS E QUE SEJA
ESPECIFICADO O TIPO DE REFORMA QUE FOI OU ESTÁ
SENDO REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO.
PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 11/02/2019 – SEGUNDA-FEIRA
ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 023/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que torna obrigatória a instalação de sistema
de monitoramento de áudio e vídeo em estabelecimentos comerciais
destinados à higiene, ao tratamento, à estética e demais serviços que
impliquem a guarda de animais domésticos, como pet shops, clínicas
veterinárias e similares, estabelece sanções, e dá outras providências.
2. PROJETO DE LEI Nº 024/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, proíbe que as empresas de concessão de
água e energia elétrica realizem a suspensão do fornecimentos de seus
serviços, em dias específicos, por falta de pagamento de contas e dá
outras providências.
3. PROJETO DE LEI Nº 025/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que obriga todos os “pet shops”,
clínicas veterinárias e estabelecimentos do ramo a colocar cartaz que
facilite e incentive a adoção de animais e dá outras providências.
4. PROJETO DE LEI Nº 026/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui campanha sobre guarda
responsável de animais domésticos em terminais de ônibus no âmbito
do Estado.
5. PROJETO DE LEI Nº 027/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui o Dia Estadual do Protetor
Animal no Estado do Maranhão.
6. PROJETO DE LEI Nº 028/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a implantação de
pontos sonoros adaptados nos interiores dos ônibus para embarque e
desembarque de pessoas com deficiência visual e dá outras providências.
7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 001/19,
de autoria do Senhor Deputado Hélio Soares, que altera da Resolução
Legislativa nº 449/2004, de 24 de junho de 2004, que dispõe sobre o
Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão.
8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 002/
19, de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede
Título de Cidadão Maranhense ao senhor Adelmo de Andrade
Soares e dá outras providências.
ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 021/19, de autoria do Senhor
Deputado Zé Inácio, que obriga os estabelecimentos comerciais situados
no Estado do Maranhão a disponibilizarem, para consulta, o Código
de Defesa do Consumidor.
2. PROJETO DE LEI Nº 022/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que dispõe sobre a humanização no serviço
bancário, estabelece direitos e deveres, sanções administrativas, e dá
outras providências.
PRIORIDADE 3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 018/19, de autoria do Poder
Judiciário, enviado através da Mensagem nº 001/19, 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 03/19, 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 COMPLEMENTAR Nº 001/19, de
autoria do poder Judiciário, enviado através da Mensagem nº 001/19,
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.
4. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 002/19, de
autoria do Poder Judiciário, enviado através da Mensagem nº 04/19,
que altera dispositivos da Lei Complementar nº 14 de
17.12.1991(Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do
Maranhão).
ORDINÁRIA 3ª 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 concurso 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 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 sobre 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
tátil para demarcar obstáculos em áreas públicas e a localização de
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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 normas 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 017/19 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”.
DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 07 DE FEVEREIRO DE 2019.
Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia sete 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, Arnaldo Melo, César Pires, Ciro Neto, Daniela Tema,
Detinha, Doutor Leonardo, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,
Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus,
Fernando Pessoa, Márcio Honairser, Mical Damasceno, Neto
Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral,
Roberto Costa, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil e Zé
Inácio Lula. Ausentes os Senhores Deputados Antônio Pereira,
Carlinhos Florêncio, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Pastor Cavalcante
e Vinícius Louro.
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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 da Ata da sessão anterior.
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA
CLEIDE COUTINHO (lê texto bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Ata lida e considerada aprovada.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária para fazer a
leitura do Expediente.
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II - multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de
reincidência, aplicada em dobro a cada reincidência subsequente, multa
esta a ser revertida para o Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor
do Estado do Maranhão.
Art. 6º Considera-se reincidência a repetição de prática infrativa
punida por decisão administrativa irrecorrível.
Parágrafo único. Para efeito de reincidência, não prevalece a
sanção anterior, se entre a data da decisão administrativa definitiva e
aquela da prática posterior houver decorrido período de tempo superior
a cinco anos.
Art. 7º A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação
das penalidades competem aos órgãos de proteção e defesa do
consumidor.
Art. 8º Os estabelecimentos de que trata o caput do art. 1º
deverão adaptar-se aos preceitos desta Lei no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar de sua entrada em vigor.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 04 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA REZENDE (lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.
PROJETO DE LEI Nº 023 / 19
Torna obrigatória a instalação de sistema de
monitoramento de aúdio e vídeo em
estabelecimentos comerciais destinados à higiene,
ao tratamento, à estética e demais serviços que
impliquem a guarda de animais domésticos, como
pet shops, clínicas veterinárias e similares,
estabelece sanções, e dá outras providências.
Art. 1º Ficam os estabelecimentos comerciais destinados à
higiene, ao tratamento, à estética e demais serviços que impliquem a
guarda de animais domésticos, como pet shops, clínicas veterinárias e
similares, obrigados a instalar, em suas dependências internas, sistema
de monitoramento de áudio e vídeo.
Parágrafo único. O sistema de vigilância deve ser implantado
no local específico onde ocorra a prestação do (s) serviço (s) mencionado
(s) no caput do art. 1º.
Art. 2° O sistema de monitoramento de que trata o artigo
anterior deverá transmitir imagens ao vivo do animal enquanto estiver
sendo atendido para um monitor, disponibilizado ao responsável, na
recepção ou sala de espera, de forma que o mesmo possa acompanhar
o atendimento em tempo real.
I - as imagens deverão ser transmitidas e disponibilizadas em
tempo real por meio da rede mundial de computadores, permitindo o
amplo monitoramento à distância pelo responsável, mesmo quando
não permanecer no local.
II - as imagens captadas pelo sistema de monitoramento devem,
ainda, ser arquivadas em ambiente controlado e de segurança por, no
mínimo, 06 (seis) meses.
III – os registros realizados pelo sistema de circuito interno,
quando solicitados pelo consumidor ou autoridade competente, deverão
ser entregues no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
Art. 4º Ficam os estabelecimentos de que trata o caput do art.
1º obrigados a afixar cartazes informando a existência do sistema de
monitoramento por áudio e vídeo para acompanhamento, pelo
consumidor, da atividade a ser realizada no animal.
Art. 5° A inobservância do disposto nessa Lei sujeitará o infrator
à aplicação das seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de
natureza civil e penal:
I - advertência, quando da primeira infração;

A proposição em comento visa tornar obrigatória a instalação
de sistema de monitoramento de aúdio e vídeo em estabelecimentos
comerciais destinados à higiene, ao tratamento, à estética e demais
serviços que impliquem a guarda de animais domésticos, com o objetivo
de prover maior segurança aos animais, bem como aos respectivos
consumidores, conferindo, também, maior confiabilidade/credibilidade
aos fornecedores.
Assim, será possível o acompanhamento simultâneo, pelo
consumidor, do atendimento prestado aos animais, inibindo eventuais
atos de maus tratos e abusos, sem ferir a intimidade, a vida privada dos
funcionários e o sigilo profissional, fortalecendo o laço de confiança
entre fornecedores e consumidores, garantindo maior transparência na
prestação do serviço e, portanto, o cumprimento da Política Nacional
de Relações de Consumo, previsto no artigo 4º da Lei Federal nº 8.078/
1990 (Código de Defesa do Consumidor).
Importante destacar a previsão da Constituição Federal de
1988 que, em seu artigo 24, incisos V e VIII, prevê a competência da
União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar concorrentemente,
sobre, dentre outras questões, produção e consumo, além de
responsabilidade por dano ao consumidor.
A proposição apresentada revela, portanto, claro propósito
de efetiva proteção aos direitos dos consumidores e aos animais
domésticos, buscando, não apenas a sanção, mas a prevenção de atos
ilícitos.
Nestes termos, contamos com o apoio dos Excelentíssimos
Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de
medida de relevante interesse social. Assim sendo, submetemos à
consideração do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 04 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 024 / 19
Proíbe que as empresas de concessão de água e
energia elétrica realizem a suspensão do
fornecimento de seus serviços, em dias específicos,
por falta de pagamento de contas e dá outras
providências.
Art. 1º Ficam, as empresas de concessão de serviços públicos
de água e energia elétrica, proibidas de suspender o fornecimento
residencial de seus serviços, às sextas-feiras, sábados, domingos,
feriados e no último dia útil que antecede a feriados, por falta de
pagamento de suas respectivas contas.

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
Art. 2º O consumidor que tiver os serviços de água e energia
elétrica suspensos nos dias especificados no artigo anterior, ficará
desobrigado do pagamento do débito que originou o referido corte,
sem prejuízo de ações judiciais que o consumidor decida ingressar por
eventuais perdas e danos.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 06 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
A interrupção do fornecimento de serviços essenciais como
energia elétrica e água em vésperas de feriados, feriados, nas sextasfeiras e nos finais de semana (sábado e domingo) contraria o Código de
Defesa do Consumidor.
Aos finais de semana, as agências bancárias e as próprias
concessionárias encontram-se fechadas, impossibilitando o pagamento
dos débitos. Nas vésperas de alguns feriados, o horário de expediente
é reduzido, o que impede que o consumidor, ao constatar a efetiva
suspensão do serviço, quite a dívida e resolva seu problema
imediatamente.
O serviço de fornecimento de energia elétrica é considerado
essencial, uma vez que, dentre outros fatores, garante as condições
mínimas de dignidade para a sobrevivência de uma família. A Constituição
Federal em seu art. 1º, III, aponta como um de seus princípios
fundamentais a dignidade da pessoa humana.
Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
suspensão desses serviços deve ser feita, quando for o caso, de modo
a viabilizar a possibilidade de imediato pagamento, e também do pronto
retorno do seu fornecimento. O Supremo Tribunal Federal, por sua
vez, em decisão recente na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
nº 5961/PR, julgou constitucional lei estadual do Paraná que dispõe
sobre o mesmo tema, afirmando tratar-se de matéria de competência
concorrente disposta no art. 24, V e VIII, da Constituição Federal.
A presente iniciativa visa a evitar que os consumidores sejam
penalizados com a suspensão de serviços essenciais em períodos
prolongados em razão da impossibilidade de pagamento em feriados e
finais de semana. Dessa forma, assegura-se à comunidade o direito de
não ter o inconveniente corte do serviço durante o gozo de seu descanso,
podendo o cliente efetuar a quitação das tarifas na semana seguinte ou
após o feriado. Tendo em vista o mérito da matéria e sua importância,
peço a aprovação da proposição pelo nobres pares.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 06 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 025 / 19
Obriga todos os “pet shops”, clínicas veterinárias
e estabelecimentos do ramo a colocar cartaz que
facilite e incentive a adoção de animais e dá outras
providência
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Artigo 1º - Ficam obrigados todos os “pet shops”, clínicas
veterinárias e estabelecimentos do ramo a colocar cartaz que facilite e
incentive a adoção de animais.
Parágrafo único - O cartaz de que trata o “caput” deverá
apresentar, de forma clara e visível ao público, as seguintes informações:
1. nome da organização não governamental – ONG, grupo,
protetor independente ou entidade responsável pela adoção;
2. telefone e “e-mail” para contato com a entidade responsável;
3. informações de conscientização sobre a importância da
adoção responsável de animais, bem como seus benefícios.
Artigo 2º - Os animais deverão ser entregues para adoção após
estarem devidamente castrados, vacinados e vermifugados.
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Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de fevereiro de
2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), só no
Brasil existem cerca de 10 milhões de animais em situação de abandono.
Alguns deles estão em abrigos, mas esses espaços estão lotados e tem
dificuldade para acolher novos hóspedes. Assim, a adoção de animais
se torna uma ação extremamente importante. O problema é que muitos
ainda preferem pagar por um filhote. Por essa razão, torna-se necessário
incentivar e conscientizar as pessoas sobre a relevância da adoção.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de fevereiro de
2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 026 / 19
Institui campanha sobre guarda responsável de
animais domésticos em terminais de ônibus no
âmbito do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º – Serão divulgadas nos terminais de ônibus do Maranhão,
por meio de cartazes e painéis afixados nesses locais, atividades
permanentes de mobilização contra o abandono de animais.
Art. 2º – A campanha abrangerá aspectos de saúde animal,
vacinação e ações preventivas, bem como legislações envolvendo a
proteção animal.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de fevereiro de
2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
Esta proposta objetiva estimular a conscientização, bem como
a prática da guarda responsável de animais domésticos no Estado do
Maranhão.
Essa ação de mobilização é um trabalho de grande importância,
pois é muito comum as pessoas adotarem ou comprarem um animal,
agindo por impulso, não refletindo sobre a responsabilidade e o
compromisso de lhe ministrar todo o cuidado necessário.
É comum vermos muitas pessoas adquirirem animais, se
arrependerem e, na primeira oportunidade, os abandonarem. Além de
ser cruel, o ato de abandono de animais gera diversos problemas
socioambientais, tais como: desequilíbrio ecológico, transmissão de
doenças (zoonoses), reprodução descontrolada, entre outros.
Ademais, a campanha de conscientização realizada de modo
permanente divulgará também informações sobre saúde animal,
vacinação, ações preventivas e legislações envolvendo a proteção animal.
Esperamos, portanto, contar com o apoio dos parlamentares
desta Casa Legislativa para a aprovação deste projeto de lei.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de fevereiro de
2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 027 / 19
Institui o Dia Estadual do Protetor Animal no
Estado do Maranhão.
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º – Fica instituído, no âmbito do Estado do Maranhão, o
dia Estadual do Protetor Animal, que será comemorado todo dia 14 de
agosto de cada ano.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de fevereiro de
2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA

A luta por uma sociedade mais consciente quanto aos direitos
dos animais é antiga, mas só nas últimas décadas temos observado
mudanças significativas sobre este tema.
Pode se dizer que os avanços na proteção dos direitos dos
animais se dão pelo árduo trabalho dos protetores de animais (pessoas,
ONGs, associações e afins), que dedicam tempo e recursos financeiros
em prol da causa.
Assim, com muito empenho e dedicação, os protetores de
animais lutam diariamente pelo bem estar dos animais, resgatando
aqueles que estão em situação de risco, fazendo denúncias de maus
tratos, recolhendo animais de rua, realizando castração, promovendo
campanhas de adoção e também conscientizando a população a respeito
dos direitos dos animais, contribuindo significativamente para a
formação de uma população mais atuante e ciente de que cada um deve
fazer a sua parte para a construção de uma sociedade que respeita os
animais.
O dia 14 de agosto foi escolhido por ser a data que relembra o
dia em que protetores de animais se reuniram no Maranhão e se
posicionaram contra o ato cruel de uma mulher que atropelou os
cachorros Peppe e Dukeza, em São Luís.
Diante do exposto, solicitamos aos nobres pares a aprovação
desta proposição, diante do papel fundamental desenvolvido pelos
protetores de animais.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de fevereiro de
2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
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 visual passam em sua rotina diária,
principalmente em seu deslocamento, motivo pelo qual, a presente
proposição visa à instituição de mecanismos que facilitem a inclusão e
mobilidade de pessoas com deficiência com a instalação de pontos
sonoros nos interiores de ônibus urbanos intermunicipais e
interestaduais para embarque e desembarque de pessoas com deficiência
visual em todo o Estado do Maranhão. A proposição traz autonomia
para àqueles que não enxergam, pois, o áudio do equipamento sonoro
implantado, informará seu percurso, próxima parada e linha de ônibus
em que se desloca no momento.
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, 06 de fevereiro de 2019. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 028 / 19
Dispõe sobre a implantação de pontos sonoros
adaptados nos interiores dos ônibus para
embarque e desembarque de pessoas com
deficiência visual e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão Decreta:
Art. 1°. Torna obrigatória a instalação de pontos sonoros nos
interiores de ônibus urbanos intermunicipais e interestaduais para
embarque e desembarque de pessoas com deficiência visual no âmbito
do Estado do Maranhão.
Art. 2º. As empresas prestadoras de serviços de transporte
urbano intermunicipal e interestadual deverão instalar em seus ônibus
mecanismos de anúncio sonoro de parada dentro do veículo, indicando:
I – O próximo ponto de parada;
II – O nome e o número da linha;
III – O itinerário seguinte;
Art. 3º. Os órgãos incumbidos do controle externo deverão
fiscalizar o cumprimento das obrigações instituídas por esta lei e aplicar
a sanção prevista na legislação em vigor em caso de descumprimento.
§1° O descumprimento desta lei implica sanções pecuniárias multas diárias - a serem aplicadas por dia de descumprimento, no valor
de R$ 200,00 (duzentos reais).
§2º O valor da multa será anualmente corrigido pela variação
do índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, ou, em
caso de sua extinção, pela variação do índice que o venha substituir.
Art. 4º. O prazo previsto para instalação de mecanismos
previstos nesta lei é de um (01) ano após a sua vigência.
Art. 5º. O poder executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa (90) dias, contados da data de sua publicação.
Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, 06 de fevereiro de 2019. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
A iniciativa legislativa em apreço, sob o ponto de vista jurídico,
certamente se afeiçoa ao inciso XIV, do artigo 24, da Constituição

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 002 / 19
Concede Título de Cidadão Maranhense ao senhor
Adelmo de Andrade Soares e dá outras
providencias.
Art. 1° - Fica concedido Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Adelmo de Andrade Soares, natural do município de Patos,
Estado da Paraíba.

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
Art. 2° - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data
de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís (MA), 01 de fevereiro de 2019. – Deputado
Othelino Neto - Presidente
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 003 / 19
Institui o Prêmio “Aluno nota dez” aos alunos do
ensino médio rede pública estadual e dá outras
providencias.
Art. 1° Fica instituído o Prêmio “Aluno nota dez” que será
entregue anualmente no dia 11 de agosto, dia do estudante, ou em data
próxima, em sessão solene a ser realizada no Plenário da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, especialmente para este proposito.
§ 1°. A entrega do referido prêmio fará parte, como evento de
caráter institucional, do Calendário Oficial de Eventos da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão.
§ 2°. O Prêmio “Aluno Nota Dez” se constituirá de um
certificado e uma placa em metal do tipo estojo, onde constará o nome
de pessoa homenageada.
Art. 2° O Prêmio será destinado aos três alunos que obtiverem
os melhores boletins, avaliando também os critérios de comportamento,
participação, respeito e disciplina.
Parágrafo único. Em caso de empate, serão utilizados, nesta
ordem, os seguintes critérios de desempate:
I - Menor número de faltas durante o ano letivo.
II - Maior idade.
Art. 3° O Diretor de cada escola informará ao Poder Legislativo
Estadual, ao final de cada ano, os alunos nota dez de sua escola e
passará nas turmas dos alunos para parabenizá-los.
§1°. Após o envio dos alunos destaques pelos diretores das
escolas estaduais, o poder legislativo selecionará os três primeiros
colocados para receber a referida premiação.
Art. 4 ° A concessão do prêmio será deliberada pela mesa
diretora.
Art. 5° Para atender as despesas decorrentes desta Resolução
serão usados recursos próprios do orçamento vigente, suplementados
se necessário.
Art. 6° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, 4 de fevereiro de 2019.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
A educação se constitui como direito fundamental e essencial
ao ser humano e diversos são os documentos que corroboram com tal
afirmação. A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional,
afirma que “é direito de todo ser humano o acesso à educação básica”,
assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos que
estabelece que “toda pessoa tem direito à educação”. Segundo a Unesco,
a educação é um fator diferencial, uma vez que através dela os indivíduos
têm maiores chances de conseguir trabalhos qualificados, além de
participação ativa na vida democrática podendo desta forma, ter pleno
conhecimento dos seus direitos e deveres e usufruir dos mesmos.
Nesse sentido, o presente projeto de resolução tem por objetivo
estimular o processo de ensino e aprendizagem valorizando o esforço
e a dedicação dos alunos no processo educativo, não só no que diz
respeito às suas notas, mas nas suas atitudes como cidadão. Desse
modo, precisamos incentivar as todos o poder da educação, pois com
ela aprendemos, conhecemos um novo mundo, sonhamos e adquirimos
ferramentas para conquistar esses sonhos. Por isso, a homenagem ao
“aluno nota dez” deverá ser realizada no dia do estudante, comemorado
em 11 de agosto.
Além disso, essa proposição estimula o estudante a obter um
desempenho exteriorizado em notas e comportamento cada vez maior,
além de fomentar a participação e a diminuição do número de faltas.
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Além de um maior empenho dos alunos voltados para a área da educação,
visa também, melhoria no comportamento, participação, respeito e
disciplina, principalmente dos alunos que receberão em troca o
reconhecimento social em forma de merecida homenagem. Desse sentido
a propositura apresentada, para a qual almejo dos nobres colegas
aprovação
Assembleia Legislativa do Maranhão, 4 de fevereiro de 2019.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual
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REQUERIMENTO Nº 018 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa (Art,
163, inciso VIII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações aos eleitos
para a nova diretoria da OAB - MA, na pessoa do Dr. Thiago Diaz,
parabenizando-o pela sua reeleição como presidente da OAB-MA
bem como os novos diretores e secretários.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 06 de fevereiro de 2019. – ADRIANO –
Deputado Estadual – PV
REQ. ANEXADO AO REQ. Nº 009/19, DE AUTORIA DO DEP.
WELLINGTON DO CURSO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA
CORRELATA. ENCAMINHE-SE AO DESTINATÁRIO CÓPIA DO
MESMO.
EM: 07.02.19
REQUERIMENTO Nº 019 / 19
Senhor Presidente,

REQUERIMENTO Nº 016 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº
049/2018, que Dispõe sobre a composição, a organização, as atribuições
e o funcionamento do Conselho Estadual de Saúde - CES/MA, e dá
outras providências.
PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 06 de fevereiro de 2019. RAFAEL LEITOA - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.02.19
EM: 07.02.19

Nos termos do que dispõe o art. 158, VII do Regimento Interno
deste Poder, requeiro a Vossa Excelência que, após deliberação da Mesa,
seja encaminhado expediente ao SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
DO ESTADO DO MARANHÃO, Sr. FELIPE CAMARÃO,
solicitando informações quanto a RELAÇÃO DAS 830 ESCOLAS
DIGNAS
REFORMADAS,
CONSTRUÍDAS
OU
RECONSTRUÍDAS E TODAS AS INFORMAÇÕES (CÓPIAS
INTEGRAIS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS AUTUADOS
OU QUE ESTEJAM EM ANDAMENTO, PARECERES OU
NOTAS TÉCNICAS, EMPENHOS E INSCRIÇÕES EM RESTOS
A PAGAR, ORDENS DE PAGAMENTO, NOTAS DE CRÉDITO,
PRESTAÇÕES DE CONTAS, OU SEJA CÓPIAS DE TODOS
OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESSE PEDIDO) de
acordo com pronunciamento oficial do Governo do Estado do Maranhão.
Solicita-se, ainda, que seja especificado o tipo de reforma que foi/está
sendo realizada.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 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. 11.02.19
EM: 07.02.19
REQUERIMENTO Nº 020 / 19

REQUERIMENTO Nº 017 / 19
Senhor Presidente,
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa, requeremos a Vossa Excelência, após manifestação do
Plenário, que seja convocada uma Sessão Solene, em data a ser definida,
pelo aniversário dos 400 anos da Câmara Municipal de São Luís.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 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. 11.02.19
EM: 07.02.19

Nos termos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa
do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que seja aprovado este
requerimento de aplausos ao “Centenário de criação da Bandeira
de Viana”, criada no ano de pela Lei Municipal nº 112, de 07 de
fevereiro de 1919.
Requer que seja encaminhado expediente ao PREFEITO DA
CIDADE DE VIANA-MA DR. MAGRADO BARROS, para que
possa tomar as providências cabíveis e possa compartilhar esta
importante data com toda a população Vianense.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de
fevereiro de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.02.19
EM: 07.02.19

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
REQUERIMENTO Nº 021 / 19
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Art. 155 do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, a Comissão de Saúde, que seja realizada audiência
pública, no dia 28 de Fevereiro de 2019, no Plenarinho, para tratar
de Políticas Públicas e atendimento nos hospitais do Maranhão
para doenças genéticas e raras.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de fevereiro de
2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE Á
DIRETORIA
LEGISLATIVA PARA AS
DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 07/02/19
INDICAÇÃO Nº 042 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando
a construção de uma ponte ligando o centro da cidade de Tuntum-MA
ao bairro Mil Réis, em substituição a ponte de madeira que, de tão
depreciada, não vem suportando o peso de veículos e apresenta sérios
problemas estruturais agravados pela pressão das águas do Rio Tuntum,
situação que também afeta o abastecimento de água nos dois bairros
por conta dos constantes rompimentos da adutora, que passa sob a
estrutura da ponte, que sofre igual pressão, além de trazer riscos
iminentes à pedestres e condutores que se utilizam da ponte para
mobilidade e trafegabilidade.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de fevereiro de
2019. – FERNANDO PESSOA – Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 043 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando
a implantação de um Centro de Hemodiálise no Município de Barra do
Corda-MA, uma vez que os pacientes renais crônicos deste Município,
bem como de localidades vizinhas, necessitam se deslocar até o
Município de Caxias-MA para a realização do procedimento,
percorrendo quase 600 (seiscentos) quilômetros por, pelo menos, três
vezes por semana, aumentando ainda mais o sofrimento desses
pacientes.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de fevereiro de
2019. – FERNANDO PESSOA – Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 044 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Art. 160, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência
que seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO ESTADO,
O EXCELENTÍSSIMO DR. FLÁVIO DINO e AO SECRETÁRIO
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DE CULTURA E TURISMO DR. DIEGO GALDINO, solicitando
que seja feito um estudo técnico para constatar a atual situação do
acervo histórico e artístico dos casarões tombados na cidade de VianaMA, para posteriormente serem feitos planos de ação de conservação
e preservação do acervo, pois Viana é uma das 4 (quatro) cidades
maranhenses que tem o seu acervo tombando pelo Patrimônio Histórico
do Estado e necessita urgentemente de um plano de preservação e
restauração.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de
fevereiro de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 045 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, reitero que a presente Indicação seja encaminhada ao
Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio
Dino, para que determine ao Secretário de Estado da Educação, o
Senhor Felipe Costa Camarão, a inclusão da Escola Estadual Indígena
Guajajara da Aldeia do Leite, localizada no município de Jenipapo dos
Vieiras, localizada no Programa Escola Digna.
A presente solicitação visa atender aos anseios da comunidade
indígena que reivindica uma escola digna para o local, uma vez que a
escola existente apresenta graves problemas em sua estrutura, pois há
dez anos vem funcionando em um galpão de taipa coberto com palha
construído pelos indígenas, onde funciona em condições precária, no
turno matutino 1ª e 2ª série e no vespertino 3ª e 4ª série do Ensino
Fundamental.
O pleito é objeto de reiteradas solicitações da população,
formalizada pelo Senhor Samir Santana da Silva Guajajara,
Cacique da Aldeia e representante da Associação Comunitária Guajajara
da Terra Indígena Lagoa Comprida Ascalwa da Aldeia Leite localizada
no Município de Jenipapo dos Vieira e ratificada pelo deputado que a
esta subscreve.
Portanto, a inclusão da Escola Estadual Indígena Guajajara da
Aldeia do Leite, propiciará as condições necessárias para viabilizar o
processo educativo, o acesso a uma educação de qualidade e o relevante
cumprimento do papel social da escola.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de fevereiro de
2019. - EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 046 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado Dr. Flávio Dino, solicitando providências junto
ao Secretário Estadual de infraestrutura - SINFRA, Dr. Clayton Noleto,
no sentido de autorizar a construção de 15 km da estrada vicinal na
Aldeia Leite e Aldeia Felipe Bone – Terra Indígena Lagoa Comprida,
situada do Município de Jenipapo do Vieiras.
A citada rodovia é de grande importância, pois se constitui via
de acesso muito necessária no sentido de não obstaculizar o escoamento
da produção agrícola e pesca que no geral se constituem a principal
atividade econômica da região, além de favorecer a comunicação e o
desenvolvimento econômico e social da região.
Portanto, a presente proposição é um investimento estrutural
que tem como objetivo a melhoria da trafegabilidade e do escoamento
da produção, que consequentemente assegurarão à população, o direito
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a uma melhor qualidade de vida, contribuindo para elevação dos
indicadores socioeconômicos da população.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de fevereiro de
2019. - EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 047 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o
Senhor Clayton Noleto solicitando, em caráter de urgência a
recuperação asfaltica da MA 122 entre o trecho compreendido do
Povoado Cariri (Igarapé Grande) a Esperantinópolis.
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.
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA REZENDE - Expediente lido, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Expediente lido. À publicação.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, em virtude do
afastamento do Deputado Marcelo Tavares, licenciado nos termos dos
artigos 72 e 78, do Regimento Interno, daremos posse no cargo de
Deputado estadual ao Senhor Edivaldo Braga de Holanda, primeiro
suplente de Deputado estadual da coligação Todos pelo Maranhão.
Solicitamos a todos que adotem posição de respeito para a tomada de
compromisso constitucional do Senhor Edivaldo Braga de Holanda,
nos termos artigo 5º, parágrafo terceiro do Regimento Interno. Convido
o Deputado Edivaldo a vir à Mesa.
O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA Prometo manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e a
Constituição do Estado, observar as leis, desempenhando com
lealdade, dedicação e ética o mandato que me foi confiado pelo povo
do Maranhão.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Declaro empossado no cargo de Deputado estadual o Senhor
Edivaldo Braga de Holanda, que adotará o nome parlamentar de Edivaldo
Holanda. Suspendo a Sessão, por cinco minutos, para que o Deputado
receba os cumprimentos dos colegas.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão.
III - PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Zé Gentil, por cinco minutos, sem apartes.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, minhas queridas
Senhoras Deputadas, imprensa aqui presente. Ocupo esta tribuna,
neste momento, para dizer a todos vocês da minha gratidão, do meu
reconhecimento pela votação que tive no Maranhão, que foram 62.368
votos, sendo que 31.420 foram em Caxias, o restante nos outros
municípios. Aqui estou para defender os interesses do povo da região
de Caxias, mas não só de Caxias, mas de todo Maranhão. Aqui eu
sempre me coloquei e continuo me colocando à disposição dos meus
colegas deputados para que possamos fazer uma boa gestão, para que
unidos procuremos fazer alguma coisa por este estado que necessita
do nosso apoio. Em Caxias, somos três deputados, Deputado Adelmo,
Deputada Cleide, já conversei com todos eles acerca de que o passado
não nos interessa, as divergências partidárias já se foram, neste instante
nos resta retribuir ao povo que votou na gente, promovendo aquilo de
que eles tanto necessitam. Quanto ao futuro, quanto ao prosseguimento
futuro nas eleições, isso pertence a cada um, mas neste momento eu
queria contar com o apoio desta Casa, principalmente dos dois
deputados de Caxias. Meses atrás o senhor governador havia me
prometido um asfalto em Caxias, mas esse asfalto não chegou e agora
está indo para lá recuperar a BR, a MA-034 que liga Caxias ao Baú. Eu
gostaria que o Secretário Noleto, ao qual eu irei fazer uma visita mais
tarde com o Deputado Adelmo, incluísse o trecho que liga a BR-316,
na passagem de Caxias a Veneza, que faz parte dessa estrada e está
totalmente danificado. Esse é o meu pedido inicial nesta Casa. No
mais, quero dizer a todos vocês que continuo da mesma maneira das
outras vezes que passei por este Parlamento e dizer que podem contar
comigo, serei grato a cada um que me estender a mão. Que Deus os
acompanhe.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fernando Pessoa, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
imprensa, galeria, todos que estão nos acompanhando pela TV
Assembleia, pela Rádio Assembleia. Senhor Presidente, o que me traz
agora a esta tribuna é uma gratidão de toda nossa região ali de Barra do
Corda e de toda a região ali dos municípios de São Raimundo, São
Roberto, de Esperantinópolis, de toda essa região ali, que hoje e ontem
tivemos, olhamos alguns vereadores, alguns amigos que nos informaram
que a MA-012 está concluída, Senhor Presidente. Senhor Presidente
Deputado Othelino Neto, V. Ex.ª também lutou por essa MA-012 e o
acompanhei uma vez junto com o Prefeito Erick Costa, que esteve em
audiência com o Governador Flávio Dino tratando sobre essa MA012, Presidente. Então, hoje, fomos informados que essa MA já se
encontra concluída, que toda a pavimentação asfáltica já foi concluída.
E eu não tenho dúvidas que em breves dias, em breves tempos o
Governador Flávio Dino, o Secretário Marcelo Tavares estarão
marcando a inauguração dessa MA-012. A MA-012, que liga o município
de Barra do Corda ao município de São Raimundo do Toca Bezerra, é
uma obra que era promessa de palanque, senhores deputados, por
muitos e muitos anos. Muitos anos foi prometida a MA-012, mas
quem executou, quem fez a obra foi o Governador Flávio Dino. Então,
Senhor Presidente, aqui estamos para agradecer também, agradecer o
seu desenvolvimento, agradecer por toda sua articulação política junto
a essa MA-012. Eu, particularmente, acompanhei o senhor, acompanhei
o Prefeito Eric Costa em audiência com o Governador Flávio Dino, o
Secretário Márcio Jerry, para que essa obra fosse, então, nesse tempo
sonhado. Porque muita gente, Deputado Estadual Othelino Neto,
falavam lá na região que se essa obra fosse concluída, a turma ia comer
esse asfalto. Então, hoje a obra está concluída. E eu não quero que
ninguém vá lá comer esse asfalto, porque vai fazer muita falta para nós
dessa região. Porque essa obra era esperada por muito tempo. Por
muito tempo, nós daquela região esperávamos essa obra. Então eu
aqui, mais uma vez, ratifico e parabenizo o Governador Flávio Dino
pela execução da obra. Parabenizo o Secretário Clayton Noleto.

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
Parabenizo a articulação do Deputado Othelino Neto e a articulação
do Deputado Federal Márcio Jerry. Satisfeito, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Dr. Leonardo Sá por cinco minutos, sem apartes.
Registro a presença no plenário do Deputado Federal Juscelino Filho.
Seja muito bem-vindo, Deputado.
O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ (sem revisão
do orador) – Bom dia a todos. gostaria de congratular a Mesa Diretora
desta Casa em nome do meu amigo e reeleito Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão Deputado Othelino Neto. Em
nome da Deputada Detinha cumprimentar a todo o Plenário. Gostaria
de cumprimentar também, em nome do meu amigo Ricardo, toda a
imprensa maranhense. Em nome do meu amigo Madson, gostaria de
cumprimentar a galeria e todo o povo do nosso amado Estado do
Maranhão. Bom, meus amigos, primeiramente, eu agradeço a Deus
pela oportunidade de aqui estar e pelo privilégio de poder representar
meu povo nesta Casa como Deputado Estadual do Maranhão. Agradeço
também a minha família, meus pais, minha esposa Cristiane, meus
irmãos, meus filhos e todos os meus familiares e amigos que me deram
força para persistir e chegar até aqui. Não poderia esquecer de agradecer
também a minha equipe de profissionais, responsáveis dedicados e
competentes que me acompanharam nessa trajetória. Meu muito
obrigado a minha equipe de campanha que trabalhou incansavelmente
por essa vitória. Agradeço com muito amor, respeito, comprometimento
e carinho ao povo do Maranhão, que a mim confiou o seu voto, a todos
minha profunda gratidão. Hoje, é o primeiro dia que uso a tribuna
desta Casa como deputado, lembro que houve outras oportunidades,
inclusive, quando eu recebi o título de Cidadão Maranhense, indicado
pelo Deputado Othelino, título esse que para mim é motivo de honra
e orgulho. Para quem não me conhece, eu gostaria de falar um pouco
sobre a minha trajetória, até hoje, pautada na minha família, na minha
profissão e na política. Nasci na cidade de João Pessoa, capital do
Estado da Paraíba, me formei em Medicina, em Teresópolis, no Estado
do Rio de Janeiro, logo após a minha formatura, fui aprovado como
perito médico federal e passei a trabalhar no INSS. Mudei-me para a
minha amada cidade de Pinheiro, na Baixada maranhense, pois o meu
pai, doutor Francisco, já morava no Estado e exercia a profissão de
médico anestesista. Até me mudar para Pinheiro, passando-se dois
anos, candidatei-me vereador e obtendo êxito sendo o segundo vereador
mais votado do município, fui reeleito vereador para o meu segundo
mandato, desta vez, sendo vereador mais votado nas eleições. Em
seguida, participei de duas eleições consecutivas que não obtive êxito:
uma para deputado federal, ficando na suplência e outra para prefeito
de Pinheiro. Agora, para deputado estadual, obtive mais de 11 mil
votos na querida Pinheiro, e eu sou muito grato por isso. Um fato
interessante que o sempre gosto de falar sobre a minha trajetória política
é que sempre que eu era eleito ou disputava uma eleição, apareciam
inúmeras pessoas se responsabilizando pelos meus votos, concorrentes
políticos que se diziam proprietários daqueles votos que eu havia
recebido. E, agora eleito Deputado Estadual, se finda essa história de
dizer que os votos que eu recebi foram oriundos de outras lideranças
políticas. Respeito a trajetória dos Deputados eleitos que vieram e
tiveram apoio de prefeituras e correntes políticas das mais variadas, eu
fui eleito pela vontade e pela força do Maranhão, do povo do Maranhão.
Não tive uma corrente política propriamente dita, mas sim uma eleição
pautada no apoio popular. Nos mais de 20 municípios que fui votado
em apenas um tive o apoio de um prefeito, que ainda assim não cumpriu
a contento o que foi acordado antes da eleição. Portanto, lhes digo que
os responsáveis pela minha eleição e pelos meus votos são:
primeiramente, Deus por me permitir a oportunidade e o segundo o
povo do Maranhão que a mim confiaram mais de 30 mil votos
espalhados por todo o Estado. Hoje me apresento para vocês como
homem de bem, cristão, de família, responsável e extremamente
compromissado com o povo do Maranhão, as causas nobres do meu
Estado e com o juramento legislativo que aqui fiz nesta Casa. Sou uma
pessoa de bom trato e bom relacionamento com facilidade de firmar
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compromissos por meio de conversas e entendimentos. Só para
concluir, Senhor Presidente, por meio de conversas e entendimentos
salutares ao Parlamento e às causas nobres, gosto de respeitar a todos
o espaço e a forma de pensar, justamente por isso tenha extrema
dificuldade em aceitar imposições que venham de cima para baixo e
que não batem de acordo com meu caráter. Chego a esta Casa com
muita vontade de trabalhar pelo povo do meu Estado, trazendo na
bagagem um aprendizado que adquiri nesses meus 15 anos trabalhando
como médico, cuidar das pessoas. Pois muito bem, quero aplicar isso
na política. Político também cuida das pessoas. A política foi criada
para atender a população. Gostaria de agradecer e parabenizar o
Deputado Othelino e a presidente do Gedema, Ana Paula sua esposa,
pela chegada de mais um filho do casal. Presidente, que seja uma gravidez
tranquila e que venha cheia de saúde e bênçãos. Agradeço também ao
Governador do Estado, Governador Flávio Dino a quem tenho muito
respeito e gratidão, principalmente pela nossa trajetória política, juntos
desde a primeira eleição, governo que tive o privilégio de ter participado
e fui honrado com oportunidade de ter sido o primeiro diretor do
Hospital Macrorregional da Baixada Maranhense, onde inauguramos
pela primeira vez na história da Baixada serviços nunca antes vistos:
serviços de neurocirurgia, tomografia, entre outros. Sinto-me realizado
pela graça de ter chegado até aqui ao lado de 41 parlamentares escolhidos
pelo povo. Quero aqui dar meu melhor e fazer valer a pena cada voto
que me foi depositado. Lutarei pela Baixada maranhense, região da
BR, Vale do Pindaré e todo Maranhão, buscando desenvolvimento e
projetos de lei que dignifiquem sempre a qualidade de vida do nosso
Estado. Estarei irmanado aos meus colegas por um Parlamento dinâmico
e participativo, onde o povo tenha vez e voz. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Deputado Rildo Amaral, por cinco minutos,
sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhoras e Senhores. Senhor Presidente, venho
hoje aqui, relatar o desserviço que o DNIT do Maranhão, especialmente,
o DNIT Imperatriz, minha cidade natal, presta àquela comunidade,
àquela sociedade. O Governador Flávio Dino, Senhores Deputados e
povo do Maranhão, fez um sistema de distribuição de água em
Imperatriz para resolver o problema de praticamente 50 mil pessoas
em bairros da nossa cidade, como a Vilinha, Parque Alvorada I e II,
Parque Airton Sena e são quase 50 mil pessoas, dá em torno de um
quinto a um sexto da população de Imperatriz. E o Governador muito
sensível e sabendo dos problemas que aquela comunidade passa, na
qual inclusive fui professor até o ano passado, da Escola São Jorge, o
Governador fez toda obra, mas tem um pedaço de mais ou menos
200m somente para o DNIT liberar a passagem dessas adutoras, lá em
Imperatriz, e agora com o desserviço. Que em Imperatriz ninguém
sabe nem onde é que fica o DNIT e o DNIT agora vem dizer que o
projeto está errado. Quase dois anos esperando um trecho, já foi feito
mais de 5km de adutora nessa região e agora com um trecho de menos
de 200m, onde está licitado, está dinheiro em conta, o DNIT vem criar
problemas, dizer que o projeto tem que ser refeito. Falta de sensibilidade
com o ser humano, falta de sensibilidade política. Antes era porque era
um presidente contra o atual governador e agora é porque não conhece
a realidade do nosso povo. Estão pedindo para cortar árvore para
passar a adutora, como se a adutora fosse passar próximo do aeroporto.
Então fica aqui minha reclamação, fica aqui o meu pedido para que o
DNIT do Maranhão possa interferir ali em Imperatriz, porque a
comunidade dos bairros, as escolas, quando chega o mês de agosto até
outubro, novembro, quando dá duas horas da tarde, o aluno entra uma
hora, quando dá duas tem que ser mandado para casa, porque não tem
água numa cidade igual Imperatriz por onde passa o rio Tocantins. Eu
não estou falando do deserto do Saara, não. Então, ficam aqui as minhas
reclamações e fica aqui o meu pedido para que o DNIT possa liberar a
Caema para fazer o serviço que o Governador Flávio Dino licitou e
colocou o dinheiro à disposição do povo de Imperatriz, pois o que não
pode é a falta de sensibilidade, é a irresponsabilidade para com o povo
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daquela comunidade que sofre por falta d’água, numa cidade por onde
passa um dos maiores e mais caudalosos rios do Brasil. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem
apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente e 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 e que Deus seja louvado, que Deus estenda
suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão. Senhor Presidente,
quero fazer mais uma denúncia, na manhã de hoje, com relação ao
desrespeito aos idosos, não só no estado do Maranhão, mas
principalmente na capital, cujo reflexo vai para os outros municípios
na falta de respeito com os idosos. Ontem recebemos muitas denúncias,
já nos reunimos com alguns idosos, tivemos também uma reunião
muito proveitosa com as associações de pessoas, de parentes, de
tratamentos de doenças genéticas e raras, da falta de atenção do Poder
Público, do descaso do atendimento, da falta do apoio na distribuição
também de medicamentos e, o mais grave, que quase todos que têm o
motivo de doença rara ou genética têm que judicializar para poder ter
garantia ao direito. Assim é tratada a saúde no estado do Maranhão,
assim tratam os idosos no Maranhão! Ontem o absurdo de muitas
reclamações de idosos que foram utilizar o transporte público e não
tiveram acesso, foram barrados pela falta do cartão, pela não
apresentação do cartão. O Artigo 39 do Estatuto do Idoso é bem claro:
“Aos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade nos transportes
coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos
especiais quando prestados paralelamente aos serviços regulares”. E
as pessoas com deficiência também, o que já foi motivo de denúncias
nossa na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, também têm
direito à gratuidade pela Lei Municipal 4.328/2004. A partir das
reclamações recebidas, já fizemos várias denúncias, mas, mais uma
vez, o idoso chega e tem lá dizendo que o agendamento para a perícia
fica suspenso até o dia 28. É o descaso, é o absurdo e o desrespeito ao
idoso. Cartão gratuidade tem que ser permanentemente colocado à
disposição dos idosos e das pessoas com deficiência. Já apresentamos
uma representação à Promotoria do Idoso e da Pessoa com Deficiência
para que possa, junto aos órgãos competentes, fazer a regularização
no mais breve possível bem como também uma medida paliativa. Os
idosos e pessoas com deficiências não podem aguardar até o dia 28
para que tenhamos um agendamento, um agendamento de perícia. Que
absurdo é esse? Que descaso é esse? Que tal receba as devidas
informações sobre o procedimento adotado, inclusive, pelo Ministério
Público. Vamos oficiar também o Ministério Público e o Governo do
Estado quanto à Lei 10.926 de nossa autoria. Senhoras e senhores,
tudo isso poderia estar sendo evitado se a nossa lei, se a lei de nossa
autoria já estivesse em prática, a Lei 10.926, que estabelece diretrizes
para a criação do Cartão Acessibilidade para pessoas com deficiência.
Da mesma forma, apresentamos Projeto de Lei, que irá tramitar a
partir de agora, desse Cartão Acessibilidade também para os idosos.
Isso vai unir os cartões tanto interestaduais como municipais para um
único Cartão de Acessibilidade para as pessoas com deficiência, um
único cartão para o acesso dos idosos. E evita todo esse constrangimento
que as pessoas com deficiência no Estado do Maranhão passam e que
os idosos passam. É um absurdo. Nós na Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão já temos, deputados, já são assistidos, abrigados
pelo estatuto do idoso. E eu peço também o apoio desses deputados
nessa luta em defesa dos idosos no Estado do Maranhão. E quero
parabenizar as duas promotorias, tanto a Promotoria do Idoso, doutor
Cutrim, como a Promotoria da Pessoa com deficiência. Essas duas
promotorias têm um trabalho muito eficiente. Então fica aqui o nosso
registro, a nossa denúncia e os encaminhamentos que já fizemos. Não
só denúncia, mas apresentamos soluções para os problemas. Dentre
elas, a apresentação no Ministério Público e a efetivação de uma lei de
nossa autoria, que com certeza se já estivesse sendo colocado em
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prática, efetivada não estaria acontecendo isso. Senhor Presidente, eu
quero só concluir. Na manhã de ontem, fizemos uma denúncia gravíssima
na cidade de Açailândia. E eu quero ratificar o nosso posicionamento e
as nossas ações. Já oficiamos o Ministério Público. Já ligamos para o
Ministério Público diretamente de Açailândia para que possa prestar
os esclarecimentos dos procedimentos adotados diante da nossa
denúncia e se já houve um inquérito com relação a isso. E a suspeita de
um desvio de mais de 20 milhões de reais. Assim como o Governador
Flávio Dino, que entramos no embate de 2018 com relação a meter a
mão nos recursos dos aposentados da previdência no Estado, todo e
qualquer prefeito acha que pode fazer o mesmo. O prefeito do PCdoB
lá da Açailândia, cai sobre ele a suspeita do desvio de mais de 20
milhões de reais. Que o prefeito possa se explicar. Que o Ministério
Público possa fazer as atuações necessárias. E estamos representando
no Ministério Público e buscar as informações necessárias. Ontem
fomos ao Tribunal de Contas da União, inclusive estão os levantamentos
de todos os recursos recebidos pelo Governo do Estado e as prefeituras,
do SUS, do Fundeb para que nós possamos fazer uma investigação,
uma fiscalização mais apropriada, e hoje estaremos também fazendo a
visita de cortesia ao DENASUS para aprimorar esses dados, essas
informações, porque estamos com muitas denúncias na saúde do Estado
do Maranhão e mais uma vez vou tocar no assunto, um assunto muito
delicado, mas muito grave, até o Governador Flávio Dino não explicou
onde foram parar os dezoito milhões desviados na saúde do Estado do
Maranhão e quando vão devolver. E não é denúncia somente do
Deputado Wellington, investigação da Polícia Federal e o relatório da
Polícia Federal aponta com desvios de recursos de forma continuada.
Estamos atentos, estamos vigilantes e vamos continuar fiscalizando e
cobrando em defesa da população do Estado do Maranhão. Era o que
eu tinha para o momento, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao Deputado Rafael Leitoa, por cinco
minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente Othelino, Senhoras Deputadas e
Senhores colegas Deputados, galeria, imprensa, do povo, nosso Estado
do Maranhão. Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, eu quero
apenas, Senhor Presidente, informar que, amanhã, sexta-feira, às 10h,
nós estaremos acompanhando o Vice-Governador Carlos Brandão numa
inauguração de uma obra muito importante para o Município de
Parnarama, que é a inauguração do acesso do povoado Paiol do Centro
a MA-034, a nossa rodovia Deputado Humberto Coutinho, Dra. Cleide.
E que, com certeza, amanhã, nós estaremos em festa nesse povoado
porque é uma reivindicação antiga daquele, daquelas pessoas que ali
também tem a nossa história, a nossa luta que eu fui muito bem votado
naquele povoado, Dra. Cleide também foi muito bem votada, Deputado
Carlinhos também, deveremos todos nós três, amanhã, estarmos nesse
povoado para junto com o Vice-Governador Carlos Brandão, inaugurar
essa obra importante. Pois ali aquela região, inclusive já produz, é um
dos maiores celeiros com produção de soja no nosso estado. Então, a
rodovia que foi inaugurada, creio que no início do ano passado, que liga
o município de Caxias do Baú até o município de Buriti Bravo que com
certeza melhorou muito o escoamento da produção do nosso estado.
E, amanhã, nós vamos cumprir essa agenda nesse povoado, além de
reivindicar outros benefícios para o povoado, como a questão da viatura,
pois estamos com constante contato com as lideranças locais, com os
vereadores, com os nossos amigos e que amanhã estaremos todos lá
para mais uma vez estarmos visitando o povoado. Mas dessa vez
inaugurando uma obra de grande importância, secular, e outras obras
para o Município de Parnarama, onde nós tivemos 2.662 votos, e aqui
eu volto a agradecer a cada cidadão daquela cidade, continuar trabalhando
para levar o desenvolvimento para todos os povoados, para o povoado
Olho D’água, para o povoado Cocalinho, para povoado Feitoria, para
Taboca, para o São Romão, para todos os povoados do município de
Parnarama, que foi uma cidade que sempre nos acolheu muito bem e a
gente sempre também trabalhou por aquela cidade. Então, Senhor
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Presidente, só para pontuar essa agenda importante amanhã, do
Governo do Estado, que estaremos participando.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Márcio Honaiser, por cinco minutos, sem direito a
apartes.
O SENHOR DEPUTADO MÁRCIO HONAISER (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, colegas Deputados e Deputadas,
é uma alegria muito grande e satisfação vir a esta tribuna hoje para
expressar a alegria que sinto como balsense, como maranhense, de
amanhã podermos receber em nossa cidade o Secretário de Estado da
Saúde, que vai lá com a OMS celebrar 365 dias sem morte materna.
Desde que o hospital regional feito pelo nosso Governador Flávio
Dino foi entregue à população, não houve mais nenhuma morte materna.
Isso é uma grande alegria não só para Balsas, mas para toda região que
aquele hospital atende. E com esse dia, amanhã também será dada a
ordem de serviço para implantação do Centro de Hemodiálise. A gente
sabe a dificuldade que hoje se tem no interior, as pessoas do Sul do
Estado se deslocam para Imperatriz, para Araguaína, para Teresina,
muitos inclusive têm que morar nessas cidades, tendo dificuldades
para poderem de fato fazer esse tratamento que é muito sério. E a
partir de amanhã vai ser dada a ordem de serviço e serão implantadas
10 cadeiras de hemodiálise ainda, se Deus permitir, dentro dos próximos
06 meses em nosso município, atendendo o Sul do Estado. Obrigado,
Senhor Presidente.
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, Senhores e Senhoras membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, imprensa, galeria. Senhor Presidente,
nós que já estamos com várias lutas nesta Casa, lutas há tantos anos
com assento nesta Casa, completando 21 anos de assento nesta
Assembleia Legislativa e defendendo as causas do nosso povo do
Maranhão, sempre procuramos trabalhar da mais legítima transparência
e sempre mostrar ao povo do Maranhão o que viemos fazer nesta
Casa, que é o objetivo de todos que estão aqui com assento nesta Casa.
E aqui já lutamos por vários benefícios para o estado do Maranhão,
principalmente para as nossas regiões que representamos onde somos
mais votados, nós representamos todo o Maranhão, mas tem as regiões
que somos mais votados e já consegui aqui várias e várias coisas em
benefício para tantos municípios, como o município de Presidente
Dutra em que eu consegui um estádio de futebol e está lá o estádio de
futebol Remy Soares, poços artesianos, asfaltos e várias obras, ginásios
poliesportivos. E iremos trabalhar mais ainda. Vejo hoje aqui o
Deputado Ciro Neto, com assento nesta Casa, Deputado legitimamente
filho do município, filho do Prefeito Juran, que vem fazendo um
excelente trabalho à frente do município de Presidente Dutra, tem que
reconhecer, e com certeza me coloco aqui, Ciro Neto, à disposição
para nós juntos trabalharmos pelo bem-estar da população e melhorar
a cada dia aquele município. Coloco-me à disposição. Nós já fizemos
pelo município, mas fiz isso porque estava aqui sem uma
representatividade. Sou um representante legítimo do município, filho
do município e representava aquela região e represento até hoje. As
obras estão lá sendo cuidadas pelo pai de Vossa Excelência, o Prefeito
municipal Juran Carvalho. Assim fiz em tantos outros municípios que
eu represento e agora estamos prestes a inaugurar uma grande obra do
governo do Estado, obra que não ficará no papel, vai sair do papel, ela
veio para esta Casa com uma mensagem governamental na época e nós
a aprovamos, permitindo ao governo contrair um empréstimo junto ao
BNDES de R$ 3,8 bilhões. Dentro desse empréstimo, tinha hospitais,
escolas e várias estradas, MAs, no estado do Maranhão. Aqui, nesta
Casa, na época, tinha o assento ainda do Deputado Carlos Alberto
Milhomem e, quando nós olhamos o projeto, incluímos mais alguma
coisa nele para que fosse aprovado. Nós fomos até o secretário de
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Infraestrutura da época, que era o Ex-deputado Max Barros, que teve
assento nesta Casa até semana passada, e levamos a ele as reivindicações.
Primeiro: só aprovaremos o projeto caso seja incluída a estrada que
liga Barra do Corda a Fernando Falcão; a estrada que liga a BR-226, em
Santa Maria, a Jenipapo dos Vieiras; que liga a BR-226, no povoado
Alto Brasil, ao município de Itaipava do Grajaú, e a tão sonhada estrada
da nossa região, a MA-012. Teve o meu apoio, teve o meu voto, teve
a minha participação e de alguns deputados nesta Casa, mas foi uma
briga do Deputado Rigo Teles, Deputado Carlos Alberto Milhomem,
para incluir essa estrada e, assim, nós demos entrada em vários
requerimentos, várias indicações, lutando para que essa estrada um dia
se tornasse realidade e preenchesse o coração daquela população
ribeirinha do município de Barra do Corda, como os povoados
Montevidéu, Ipiranga, São José do Mearim, Barro Branco, Centro dos
Ramos, Cacau, Sumaúma, Capim, enfim, são muitos povoados que se
beneficiaria com essa estrada. Também o município de São Raimundo
do Doca Bezerra, que eu também representava, votava, há várias ações,
Deputado Rigo Teles, em São Raimundo do Doca Bezerra. Também a
São Roberto, que na época os prefeitos votavam comigo, como tenho
o apoio até hoje e várias ações no município. Essa estrada beneficiava
não só Barra do Corda, mas 50% dessa estrada beneficiam Barra do
Corda e os outros 50% beneficiam São Raimundo do Doca Bezerra,
São Roberto até Esperantinópolis. Assim nós trabalhamos no sentido
de ver esta obra implantada e hoje está lá, implantada no governo. Ela
se iniciou de Esperantinópolis a São Roberto, a MA-012, de São Roberto
a São Raimundo do Doca Bezerra iniciou ainda no governo da
Governadora Roseana Sarney, mas, quando o Governador Flavio Dino
assumiu o governo, imediatamente ele deu ordem de serviço de Barra
do Corda a São Raimundo do Doca Bezerra e outra frente de São
Raimundo do Doca Bezerra a Barra do Corda. Eu vou trazer aqui, na
próxima semana, todos os documentos que lutamos para que essa
estrada acontecesse, hoje tenho certeza de que todos lutam pelo melhor.
Está aqui o Deputado Fernando Pessoa que foi eleito também na região
e que com certeza está lutando e irá lutar ainda pelo melhor da região.
E me coloco também à disposição de todos os deputados para que nós
juntos possamos fazer mais. Mas esta MA-012 é uma luta de todos
nós, é uma luta desta Assembleia Legislativa ao longo de 20 anos.
Porque um dos primeiros pronunciamentos que eu fiz nesta Casa, que
está registrado nos Anais desta Casa, foi o pedido da MA-012. Porque
eu transitava por esta MA, andava por esta MA. Meu pai foi prefeito
em primeiro mandato em Barra do Corda de 1996 a 2000. Foi prefeito
de Barra do Corda. Eu fui eleito em 98. E depois ele retornou em 2004
a 2012, três mandatos. E sempre aqui eu lutando nesta Casa para que
o Governo do Estado fizesse a tão sonhada obra, que era o coração da
região central do Maranhão, que é a MA-012. Em breve o Governo do
Estado estará inaugurando esta obra. E com certeza a felicidade é para
todos, todos do Estado do Maranhão. Porque é uma obra muito
importante. Ela corta o centro do Maranhão e vai ligar de Barra do
Corda a São Raimundo, de São Raimundo a São Roberto,
Esperantinópolis, Porção de Pedra, Lago da Pedra até Bacabal. E fica
até mais próximo o trânsito e mais rápido se alguém se deslocar de
Barra do Corda e da região central do Maranhão à capital São Luís ou
ao Médio Mearim. Então quero aqui parabenizar as ações do Governo,
parabenizar a todos que lutaram desde a época da aprovação para que
fosse contraído o empréstimo do Governo do Estado para que esta
Casa aprovasse, contraísse o empréstimo. E o Governo contraiu e as
obras estão sendo concluídas. Iniciadas no Governo da Roseana Sarney.
E aqui muitos deles concluídos, iniciados e já terminando, em fase já
final no Governo Flávio Dino. Então quero parabenizar as ações do
Governo. Com certeza Barra do Corda e toda a região central do
Maranhão estão satisfeitas com essa grande obra e tantas obras que
virão. Muito obrigado, Senhor Presidente.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Requerimentos à deliberação do plenário: Requerimento nº
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008/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso, (lê). Em
Discussão. Em Votação. Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento nº 009/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, (lê). Em Discussão. Em Votação. Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 010/
2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso, (lê). Em Discussão.
Em Votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº 011/2019, de autoria do Deputado Glalbert
Cutrim, (lê). O Deputado está ausente. Fica transferido para a próxima
sessão. Requerimentos à deliberação da Mesa: Requerimento nº 012/
2019, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim, (lê). Como se trata de
mensagem de pesar, vamos apreciar. Deferido. Requerimento nº 013/
2019, de autoria do Deputado Roberto Costa, (lê). Deferido.
Requerimento nº 014/2019, de autoria da Deputada Mical Damasceno
(lê). Deferido. Requerimento nº 015/2019, de autoria da Deputada
Mical Damasceno (lê). Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão
Ordinária de segunda-feira, dia 11 de fevereiro: requerimento nº 016/
2019, de autoria do Deputado Rafael Leitoa; requerimentos nº 017,
019, de autoria do Deputado Wellington do Curso; requerimento nº
018/2019, de autoria do Deputado Adriano; requerimento nº 022, de
autoria da Deputada Mical Damasceno.
V - GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inscrito o Deputado Arnaldo Melo, por trinta minutos, com
direito a apartes.
O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, membros da
Mesa, Deputados em Plenário, Senhoras e Senhores, caros ouvintes da
TV Assembleia, imprensa aqui presente que acompanha os nossos
trabalhos legislativos, telespectadores da nossa TV Assembleia, caros
servidores desta Casa, devo confessar, Senhores Deputados, que depois
de tantos anos, tantas vezes tive a honra de subir à Tribuna da
Assembleia Legislativa do Maranhão, iniciei na rua do Egito, mas é
uma felicidade, Senhor Presidente, ainda poder renovar a emoção de
aqui chegar na condição de representante do povo do Maranhão. Uma
história construída com dedicação, com respeito, respeito ao Regimento
da Casa, que é minha baliza e a Constituição do meu Estado e do meu
País. Eu gostaria de fazer uma referência neste momento inicial sobre
as razões pelas quais o Parlamento é fascinante, porque digo sempre
que o Poder Legislativo é o mais belo e o mais importante dos Poderes,
porque por meio do Poder Legislativo, Senhores Deputados, que o
povo, o cidadão comum consegue direcionar, desaguar os seus interesses,
as suas demandas. Cheguei a esta Casa, Senhores Deputados, pela
primeira vez ainda com os cabelos castanhos, como os mais íntimos
chamavam, a cabeleira não era tão branca assim, era mel com terra e
hoje, Senhor Presidente, estou aqui ao seu lado com os cabelos grisalhos
solicitando, pedindo aos colegas Deputados que me acolham nesta
bancada com o instinto de colaborar, de ajudar esta Casa a seguir o seu
mistério. O mistério tão auspicioso que é representar o nosso povo do
Maranhão. Eu quero agradecer tantos votos recebidos neste Estado,
inauguro mais um mandato pela bondade do povo do Maranhão e pela
vontade de Deus. Eu tive a felicidade de ter aqui me representando,
representando o povo do Maranhão a minha filha primogênita que
encerrou o mandato semana passada, Deputada Nina Ceres Couto de
Melo, que tenho a satisfação de dizer a V. Exas, Senhores Deputados,
que aquela parlamentar nesta Casa trabalhou com afinco, com retidão
e com dedicação. Eu tenho uma profunda satisfação Deputado José
Gentil, de ter V. Ex.ª aqui ao meu lado, de ainda há pouco ter aqui
recebido a oportunidade de cumprimentar o Deputado Edivaldo
Holanda, que quando cheguei a este Plenário, ainda na rua do Egito, o
Deputado Edivaldo Holanda já teria sido líder do Governo Luiz Rocha.
É a história viva, presente, Deputado José Gentil, todos nós aqui
presentes, para testemunhar a importância que é do Poder Legislativo
de fazer o contrapeso com os outros Poderes. Só tem governo forte se
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tiver Parlamento forte e diligente. Nós temos a incumbência, Senhores
Deputados, a incumbência maior que uma sociedade pode exigir que é
elaborar, criar, excluir, extinguir as leis se nós somos, Senhores
Deputados, a Casa das Leis temos todas as condições de direcionar o
Poder deste Estado e deste país. Sou Deputado estadual por convicção,
eu gosto de ser Deputado estadual, Senhores Deputados, e quero mais
uma vez pedir o apoio, a colaboração de cada um dos Deputados desta
Casa para que eu possa desenvolver bem o meu trabalho, porque eu só
vir aqui com uma única intenção, ajudar o povo do Maranhão, para que
eu possa exercer este mandato fazendo o meu destino. Eu preciso da
colaboração de V. Exas. porque esta é uma Casa heterogênea que nenhum
é maior ou menor do que o outro. As decisões são tomadas aqui de
forma colegiada e não é fácil convergir 42 interesses, uma vez que cada
um de nós aqui traz o interesse das suas comunidades, dos seus
representados. Nós conseguirmos criar este ambiente de convergência
de forma pacífica é exatamente a força do Parlamento. E é com esse
espírito que eu venho de alma desarmada, de espírito desarmado, sem
qualquer tipo de pretensão maior do que fazer o meu trabalho legislativo.
O deputado tem que entender que o mais importante é legislar. Apesar
de o Poder Legislativo estar distorcido nos tempos de hoje, e eu vejo
aqui o olhar do Deputado César Pires, um estudioso sobre os
parlamentos, sobre a história do parlamento antigo e moderno, que
devo dizer, senhores deputados, que muitas mudanças surgiram a partir
de quando a filosofia parlamentar, que continua viva até hoje, que é
representar as camadas mais carentes e atender aos interesses da
sociedade como um todo, mudou muito. Hoje, senhores deputados,
nós vivemos um momento diferente. O deputado, o parlamentar, seja
o vereador, o deputado estadual, o federal ou senador, vive hoje um
momento de dificuldade porque a sociedade, cansada, passou a nos
exigir muito mais e exigir de nós inclusive posições e atitudes que não
são próprias do parlamento. A gente vê o desespero do deputado
procurando permanentemente carrear recursos para a sua região, quando
esse, senhores deputados, não seria o papel original do legislador. As
grandes Casas Legislativas do Brasil e do mundo sempre primaram
mais por aqueles que estudavam as leis, Senhor Deputado Leitoa,
V.Ex.ª que já está no segundo mandato e sabe do que eu estou falando,
da necessidade que há do conhecimento, da funcionalidade da Casa
Legislativa para nós operarmos o direito do povo aqui nesta Casa, que
é nosso compromisso. Mas hoje o nosso eleitor, inconsciente, mas
sedento de benefícios, passa a nos cobrar ações que são próprias do
Poder Executivo, daí nós começamos, senhores deputados, a viver este
conflito entre o Parlamento antigo e o Parlamento moderno. O que nós
precisamos neste momento, senhores deputados, é ter muito cuidado
porque é o Poder Legislativo que faz o peso e o contrapeso com os
outros Poderes. O Poder Judiciário existe para analisar e para julgar os
interesses da sociedade, o Poder Executivo, para aplicar corretamente
os recursos arrecadados da comunidade ou da população. Neste tripé
nós precisamos estar aqui para prestar o serviço a nossa comunidade.
Senhores deputados, eu quero trazer aqui, atendendo a uma reivindicação
do nosso Presidente, o Deputado Othelino Neto, que em uma conversa
comigo, falando eu sobre a minha chegada aqui, Deputado Othelino,
V.Ex.ª me deu boas-vindas e disse que gostaria que eu procurasse dar
uma contribuição a esta Casa também no setor administrativo. Quero,
senhores deputados, neste diapasão, nesta linha de raciocínio, sugerir
a V. Ex.ª que nós possamos fazer um trabalho de mais aproximação,
senhores deputados, com o Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal
de Contas do Estado é um órgão auxiliar desta Casa Legislativa. E por
quê? Justifica-se: nós os deputados não temos o conhecimento técnico
necessário para nosso segundo ministério, que é acompanhar a aplicação
correta dos recursos públicos. Uns, como eu, da área médica, outros da
engenharia empresarial e vários segmentos. Como disse, esta Casa é
muito heterogênea, então nós carecemos de informações técnicas para
fazer este acompanhamento. E, às vezes, senhores deputados, nós
esquecemos de buscar esse instrumento importantíssimo que é o
Tribunal de Contas, que nos dá parecer. No ano passado nós tivemos
aqui, ou no mandato passado, algumas dificuldades. Eu estava fora da
Casa Legislativa, mas eu acompanhava pela imprensa as conversações,
as discussões nesta Casa com o Tribunal de Contas deste Estado. E eu
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quero pedir vênia nesta hora para que nós, os deputados que
representamos o Poder Legislativo do Maranhão, possamos fazer um
trabalho de aproximação institucional, de aproximação com este órgão
auxiliar da Assembleia, que com certeza muito vai nos enriquecer no
nosso trabalho legislativo. Dentro do nosso trabalho, nós precisamos
de alguém que conheça a lei da licitação, a lei do desembolso de recurso,
a lei dos empenhos de convênios. E é nesta hora, Senhor Presidente,
que acho que nós precisamos fazer um trabalho intenso para que o
Tribunal de Contas do Estado possa nos assessorar mais diretamente,
senhores deputados. Acredito que muitos prefeitos, administradores
de instituições outras acham até que aquilo não é atribuição do
deputado. Mas nós somos os representantes deles, dos eleitores, que
representam a sociedade. Então, por isso, nós precisamos fazer esse
trabalho com muita determinação. É preciso que nós acompanhemos
não apenas, senhores deputados, a elaboração e assinatura de um
convênio. É um equívoco se achar que o nosso trabalho parlamentar se
encerra quando nós conseguimos uma obra para um município, uma
obra de estrutura estadual. Aqui eu vi alguns deputados fazendo citações.
E eu quero me associar a eles, ao Deputado Rigo Teles, que me antecedeu
na tribuna, ao Deputado Rafael Leitoa, que fez o convite para
inauguração do asfaltamento da MA-034 para o povoado Paiol do
Centro, ligando com o eixo da 034, e aí eu quero fazer aqui justiça,
porque eu procuro na minha vida ser um homem justo, a MA-034
construída no Governo Roseana Sarney com os recursos do empréstimo
que esta imprensa aqui presente e alguns dos Deputados ainda, aqui
desta Mesa, eu presidia esta Casa, diante de várias dificuldades para
que o Maranhão se ajustasse financeiramente àquela época, para abrir
o crédito com o governo federal e contraímos o recurso de R$ 3,801
bilhão do BNDES. Para estruturarmos estradas como aquela que hoje
honrosamente leva o nome do Deputado Humberto Coutinho, um
nome muito merecido em razão da sua família e ele mesmo tanto ter
trafegado por aquela região. E eu tenho a honra de ter participado
dessa história e quero fazer uma referência ao ex-Deputado Max Barros,
que dali sentado naquela cadeira se afastou, se licenciou para a Secretaria
de Infraestrutura e fez um trabalho gigantesco no Maranhão na área de
Infraestrutura, mas isso é assunto que nós voltaremos em outro
momento para falar do que se fez durante esses 30 anos quase que eu
estou no Parlamento e dizer outro momento, caros Deputados, qual
foi o Maranhão, Deputado Adriano, que eu vi em 1991, quando aqui
cheguei, saindo lá do sertão da Passagem Franca e conhecendo toda
aquela região que não tinha asfalto, não tinha hospital, não tinha saúde,
não tinha telecomunicação, não tinha Universidade, não tinha quase
nada, e eu sou aqui honrosamente testemunha viva desse projeto de
evolução, Desse projeto de crescimento do Maranhão e venho aqui
hoje trazer a minha força, o meu conhecimento, a minha experiência
para ajudar que os projetos atuais deem certo, eu sou daqueles que
torço para que o Maranhão dê certo, então eu quero fazer aqui também
outra referência aos nossos Senadores que estão eleitos, aos nossos
Deputados Federais que estão eleitos que muitos fomos votados juntos,
a missão do Deputado, hoje Senador da República, Weverton Rocha, é
muito grande, a missão do Deputado Federal, hoje Senador da
República, Roberto Rocha, também muito grande, a missão da Senadora
Eliziane Gama, que foi membro desta Casa, também é muito grande,
porque eles terão que ter a força política no governo federal para
conseguir captar recursos para o Maranhão, porque, até agora, nós
temos vivenciado a continuidade da aplicação dos recursos que nós
conseguimos arrecadar com apoio desta Casa, o governo do Maranhão
se ajustou financeiramente e só se consegue empréstimo, só se consegue
recurso se tiver com as finanças ajustadas, isso vale inclusive para o
nosso mundo particular, V.Exas. sabem disso, Senhores Deputados, e
foi com o governo ajustado que a Governadora Roseana conseguiu
contrair aquele empréstimo, salve-se com o apoio dos Senadores da
época, Senador Edison Lobão, Senador João Alberto, Senador Cafeteira,
sob o comando do Senado, à época, do ex-Presidente José Sarney e eu
quero fazer justiça aqui. Mais tarde essas obras não conseguiram ser
iniciadas e muitas nem licitadas, agora estamos em pleno andamento e
como eu fico feliz, Senhores Deputados, quando ando pelo meu
Maranhão seja na região Leste, na querida cidade de Caxias e toda as
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adjacências, seja na Baixada Maranhense de Pinheiro, Santa Helena e
toda aquela região, na região do Turi, do Encruzo até Boa Vista do
Gurupi, Santa Luzia. Na região da Baixada, na Região Tocantina, região
próspera a gente vê a marca do Governo do Estado com investimentos,
seja na saúde, construindo hospitais regionais, construindo estradas
importantíssimas para a produção como a estrada do Arroz e o Anel da
Soja. Nós voltaremos aqui em outro momento, Senhores Deputados,
para falar do que está sendo feito neste momento e do que precisa ser
feito no Maranhão. Mas o mais importante é que tenhamos a
responsabilidade do nosso papel, como eu disse no início da fala, do
nosso mistério de legislar aqui, apoiar e fiscalizar corretamente a
aplicação desse recurso, independentemente de lado político ou de
Partido. Eu sou dos maranhenses que torço para tudo dar certo. Eu
torço para o Governo continuar construindo, estou aqui para apoiar e
ajudar. Eu quero me colocar à disposição de cada Deputado desta
Casa, do mais jovem ao mais experiente. Isto é uma obrigação, como eu
disse, e nossa Casa precisa de convergências. Eu quero plantar aqui,
Senhores Deputados, mais uma semente que é a semente da concórdia
e do acerto político, o bom acerto político. O conchavo para aprovações
de projetos, projetos salutares e saudáveis para o nosso Estado. E
quero que em determinado momento que eu possa, por alguma razão,
deslizar da minha linha de conduta, V. Exas. me ajudem, colaborem
comigo para que eu possa voltar para o leito da normalidade e, assim,
fazer o nosso exercício parlamentar.
A SENHORA DEPUTADA CLEIDE COUTINHO –
Deputado Arnaldo, me permite?
O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Deputada
Cleide, é uma honra receber o seu aparte.
A SENHORA DEPUTADA CLEIDE COUTINHO (aparte) –
Deputado Arnaldo, eu ouvi o seu pronunciamento, não me surpreendeu
a sua lisura, a sua vontade de caminhar firme e para a gente aqui, e digo
para os mais novos que talvez não conheçam o seu comportamento,
que podemos sim esperar de sua parte a ajuda que o Maranhão precisa.
Eu trabalhei com você, nós conseguimos eleger V. Ex.ª como Presidente
em um momento muito difícil naquele tempo, mas não me arrependi
hora nenhuma e tenho certeza que V. Ex.ª irá nos ajudar na condução
dos trabalhos desta Casa, visando principalmente ajudar o Maranhão.
Muito obrigado por estar aqui com a gente.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado
Arnaldo.
O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Deputado Rigo
Teles também.
O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Pois não.
Deputada Cleide, V. Ex.ª traz grande parte dessa história que aqui eu
relatei no início da fala. Porque V. Ex.ª, além de ser minha colega médica,
foi a companheira, a alma gêmea do meu grande amigo Humberto
Coutinho, que eu tive a oportunidade de chegar com ele a esta Casa,
ainda na rua do Egito, em 1991. Lamentavelmente hoje só tenho eu
aqui, daquele período. Mas como eu fico feliz de ver V. Ex.ª aqui
sentada à Mesa continuando os nossos trabalhos, com ao seu lado
direito a minha querida amiga Andreia, filha do também Deputado em
91, grande Deputado Chico Martins, pai da nossa Doutora Andreia,
isso é que emociona, você ver a história sendo seguida, e a Deputada
Andreia, Deputada Cleide Coutinho, ladeando o nosso Presidente. Eu
concedo com satisfação o aparte ao Deputado Rafael Leitoa.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) –
Deputado Arnaldo, é um prazer poder conviver com V.Ex.ª nesta
legislatura. Não o conheço, não posso dizer que conheço, obviamente,
a fundo, como a gente teve o prazer e a oportunidade do Senhor dar a
esta Casa a Deputada Nina Melo na legislatura passada, uma grande
deputada, médica, amiga, que inclusive éramos próximos, apresentou
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vários projetos de lei, uma excelente médica porque também tive a
oportunidade de ser consultado, porque ela é uma excelente
cardiologista, enfim, dizer que obviamente V.Ex.ª traz um poço de
sabedoria muito grande para esta Casa, principalmente para nós e para
mim, apesar de estar no segundo mandato, mas sempre busco ouvir e
aprender. Então, será uma honra dividir esses quatro anos aqui com
V.Ex.ª. Sei que meu primo, Luciano, já o conhece há bastante tempo, já
tiveram batalhas e debates junto com V.Ex.ª e dizer que nós também
estamos à disposição para que a gente possa fazer um parlamento cada
vez mais elevado e fazer jus àquilo que V.Ex.ª falou, isto é, que governo
forte precisa realmente de um parlamento forte, inclusive no
protagonismo de sua essência que é a legislação. E dizer que estamos à
disposição e contamos também com a sua ajuda, com a sua experiência
para que, sempre que for possível e necessário, nos chame para que a
gente possa conversar e trocar as ideias para o bem e para o
desenvolvimento do estado do Maranhão.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputado Arnaldo.
O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Pois não,
Deputado Marcos. As palavras do Deputado Rafael Leitoa nos
estimulam, mas eu quero fazer um reconhecimento aqui do tamanho da
sua responsabilidade, deputado, num segundo mandato, convocado
agora para liderança do governo. Não é fácil liderar uma bancada
gigantesca como a que V.Ex.ª lidera hoje, que é a maior bancada que os
governos conseguiram compor ao longo desses anos que aqui eu vivo.
Então a responsabilidade é muito grande para um deputado de segundo
mandato, e isso prova que V.Ex.ª tem talento e conquistou a confiança
dos seus colegas e do seu grupo político. A responsabilidade maior
também do parlamentar, eu sei que V.Ex.ª não se afastará da sua
representatividade diante do povo do Maranhão na sua grande Timon,
aquela cidade que eu adoro e admiro a pujança daquele povo, aquela
força da cidade que V.Ex.ª representa. Então, meus agradecimentos e
minha disponibilidade para colaborar naquilo que puder para o
desenvolvimento da cidade de Timon e da nossa região. Na ordem,
senhores deputados. Pela ordem, o Deputado Rigo Teles solicitou a
palavra. Em seguida, o Deputado Marco Aurélio.
O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (aparte) – Deputado
Arnaldo Melo, eu tive um aprendizado muito grande e ainda estou
tendo com V. Ex.ª quando eu cheguei a esta Casa em 1998, quando já o
encontrei como deputado estadual fazendo um excelente trabalho nesta
Casa. Como V.Ex.ª falou, na época nós tínhamos ao seu lado um grande
companheiro, o Deputado Humberto Coutinho, que também era
deputado na época, Deputado Carlos Alberto Milhomem, Deputado
Aderson Lago e tantos outros que já passaram por esta Casa e que
deixaram o seu nome gravado nesta Casa e no coração do povo do
Maranhão. V.Ex.ª defende muito bem o Estado. Mas defende muito
mais uma região: a região do sertão onde V. Ex.ª sempre fez política,
onde já exerceu o mandato de prefeito. A sua esposa Doutora Valderez
já exerceu o mandato de prefeita daquele município. E aqui, nesta
Casa, V. Ex.ª sempre trilhou em todos os caminhos. Vi sempre Vossa
Excelência aconselhando muitos deputados no início nesta Casa, como
era o trabalho da Casa. Sempre fazendo amizade. Inimizade não tenho
conhecimento de nenhuma. Divergências políticas, claro. Aqui se tem
nesta Casa desentendimento, divergências políticas, mas inimizade
não. Eu vi sempre V. Ex.ª trabalhando nesse sentido de harmonizar
esta Casa, trabalhar em conjunto com outros deputados. A prova é
que, mediante o seu trabalho, ao longo de vários mandatos que Vossa
Excelência tem, com essa experiência, V. Ex.ª foi Presidente duas vezes
desta Casa Legislativa, presidente nosso. V. Ex.ª exerceu o cargo de
Governador do Estado do Maranhão, que muito bem representou o
Estado. Trabalhou pelo Maranhão e fez a sua parte. Elegeu em seguida
a sua filha à deputada estadual e retornou a esta Casa. Então Vossa
Excelência tem um legado de trabalho nesta Casa Legislativa. Com
certeza eu, que já tenho vários mandatos, observo o trabalho de Vossa
Excelência e me espelho no seu trabalho. E com certeza os deputados
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que estão iniciando o trabalho agora também admiram o
posicionamento, o trabalho de Vossa Excelência que admirava pela
nossa Casa Legislativa e pelo povo do Maranhão.
O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Deputado
Rigo Teles, V. Ex.ª, que é detentor também de vários mandatos, sabe de
como é penoso o trabalho de um parlamentar interiorano como nós.
Mas eu quero, nesse raciocínio, dizer aos deputados que o Parlamento
tem várias faces, inclusive a de comandar determinados projetos. E
dentro desse raciocínio, Deputado Rigo, a Casa Legislativa, muitas
vezes pelas prerrogativas nossas representativas, é arguida pelo Poder
Executivo, convocando membros desta casa. Como certa vez, Deputado,
eu fui convocado para a Secretaria das Cidades, no governo José
Reinaldo. E eu tive a oportunidade de trabalhar nesse Maranhão inteiro
e em todas as regiões. Nós conseguimos levar algum tipo de benefício.
E, naquela época, nós tivemos a oportunidade de sentir - eu tive essa
felicidade - de como é importante a interação entre os poderes, entre o
Poder Legislativo, o Poder Judiciário, que nós vamos falar sobre essa
relação depois, e o próprio Poder Executivo, que é quem comanda a
aplicação correta dos recursos. Então, Deputado Rigo, é engrandecedor
o mandato parlamentar se nós tivermos essa capacidade de nos articular.
E aqui, na presidência da Casa, eu acho que procurei também, nessa
mesma linha, manter essa interação com o Poder Judiciário e com o
Poder Executivo. De modo que as suas palavras são rosas. E eu peço,
até por distração minha, Senhor Presidente, que todos os apartes até
agora auferidos sejam incluídos no texto da minha fala, Senhor
Presidente, diretores da Mesa. Pela ordem, o Deputado Marco Aurélio.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(aparte) – Deputado Arnaldo, digo da enorme alegria de fazer parte de
uma legislatura junto com Vossa Excelência. Antes de eu estar deputado,
eu já observava o poder de articulação que Vossa Excelência tem e o
poder de agregar em uma eleição para Presidência que fez história
nesta Casa e só ganhar a eleição não é interessante precisa fazer um
bom trabalho e V. Exa. fez, e soube agora neste novo momento apoiar
também um líder para que faça um bom trabalho, que é o Presidente
Othelino, na legislatura passada tive a satisfação de conviver com a sua
filha, Deputada Nina Melo, aqui nesta Casa, e vi a grandeza do trabalho
que ela desenvolveu, uma pessoa muito focada na área que milita, que
é na área da saúde, apresentou muitos projetos de lei , PECs garantindo
direitos para os usuários da saúde pública e trouxe uma dignidade
muito grande a representatividade que exerceu. E V. Exa. agora volta
vindo de uma geração de grandes tribunos, mas sobretudo de pessoas
com sensatez em tudo que fala, não é porque estamos em lados opostos,
partidariamente, que não vou reconhecer a grandeza da sua liderança
vindo de uma terra que parece que só tem a Rua do Cancão que todo
mundo fala que é da Rua do Cancão, Márcio Jerry, Brandão, V. Exa.
tanta gente da querida Colinas. Eu quero dizer que é uma honra muito
grande fazer parte dessa legislatura com V. Exa. e sei que V. Exa. tem
muito a ensinar sobre a política para esta geração que aqui está. Muito
obrigado.
O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Deputado
Marco Aurélio, o meu agradecimento inicial às palavras bondosas de V.
Exa., não sei se as mereço, mas V. Exa. me surpreendeu, quando aqui
chegou a bancada passada, eu participei da posse do Deputado
Humberto Coutinho, V. Exas. naquele mandato e daqui me afastei.
Procurei ao máximo ficar distante, até para dar espaço, para não
sombrear o mandato da minha filha e nem sombrear também as ações
do grande Presidente Humberto. Mas eu observava a sua atuação aqui:
Deputado brilhante, diligente, presente, representando aquela gigantesca
região que sou tão admirador, que é a Região Tocantina. E aqui neste
canto do Maranhão, aqui na nossa região Leste, na realidade, eu às
vezes não sei se eu moro aqui ou se moro lá. Tenho casa em Colinas,
tenho casa em Passagem Franca. Mas aproveito esse seu aparte para
lhe dizer que V. Ex.ª representa muito bem a Região Tocantina, como
também quero saudar o recém-chegado Deputado Rildo, que eu comecei
a admirá-lo pelas suas posições e, com certeza, haveremos de fazer um
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grande trabalho aqui. E aproveitar também para mandar uma grande
mensagem para a minha querida Passagem Franca, a terra onde moro,
onde criei minhas filhas e a terra pequena, mas que nunca me faltou.
Então é a mais bonita da região.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Arnaldo, quando o senhor puder me conceda um aparte, por
gentileza.
O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Pois não,
Deputado. Mas o Deputado César Pires pediu o aparte. Concedo a
palavra a V. Exa.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (aparte) – Que Deus
abençoe todos nós, Presidente. Presidente...
O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Ex.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Eu gostaria de
falar que também tenho V.Exa. com um carinho muito grande, somos
vizinhos, inclusive, de que não há sorte, há um planejamento bem feito
e focado e foi assim que V. Exa. fez e construiu sua vida parlamentar
em todos esses mandatos. E aqui embaixo são raros os que têm o seu
currículo político. V. Exa. conseguiu ser Secretário de Estado,
Governador de Estado, Presidente desta Casa e Deputado por 07
mandatos, e no dia que fez opção de ser vice, elegeu a sua filha a qual
eu tive o prazer de conviver. Uma Deputada fantástica guardando a
sua genética de seriedade e dignidade. Eu quero desejar a V. Ex.ª nessa
legislatura todo o sucesso, mais um sucesso. Ter a certeza de que
vamos perfilar em defesa de toda uma sociedade e que sua história me
encanta, engrandece e que aqueles que se aventurarem ao serviço público
espelhe na sua obra, no seu trabalho e na sua vida de parlamentar e de
família. Tenho você como amigo, quero fazer culto a esse processo
todo e uma certeza, você continuará sendo um excelente Deputado
nesta Casa.
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forma orgulhosa, de ter a presença da sua filha, a Deputada Nina Melo,
que eu passei a ter um respeito, um carinho enorme. E ao conhecer as
suas atividades, suas ações como médica, inclusive eu uma vez falei na
tribuna, e pedi até desculpas a ela, de trabalhos voluntários que ela
fazia. Então na primeira legislatura, a 18ª, eu tive a grata satisfação de
fazer parte com a sua filha, a Deputada Nina Melo. E agora iniciando
a 19ª Legislatura, com o seu convívio, com a sua sabedoria, com a sua
experiência. Todas às vezes que eu me reportei, V. Ex.ª foi de forma
muito atenciosa comigo, sempre muito respeitoso, muito atencioso,
orientador, sempre um lorde inglês, sempre um grande amigo. Então
que Deus o abençoe, que Deus lhe conceda sabedoria e serenidade nos
próximos quatro anos. Com certeza, em muitas portas eu irei bater,
inclusive no seu gabinete para conversar, para colher algumas
informações, para perguntar, então tenha um pouquinho de paciência
com o Deputado Wellington que ainda está no segundo mandato, mas
iniciando uma trajetória de aprendizado. Com certeza, mais uma vez, a
grata satisfação de estar participando da mesma legislatura com o grande
Deputado Arnaldo Melo. Muito obrigado e que Deus o abençoe.
O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Deputado
Wellington, eu quero fazer um rápido comentário sobre o aparte de
Vossa Excelência em forma de agradecimento pelas palavras respeitosas
que direciona a minha filha, Nina Melo, que há pouco saiu deste
plenário. Muito obrigado por ela. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência
que eu tenho sido também admirador da sua presença nesta Casa,
desde o primeiro mandato, pela forma pessoal, autêntica e independente
com que Vossa Excelência se posiciona. Às vezes, muito polêmico,
questionando o que parecia escondido. Para Vossa Excelência é natural.
O Parlamento só é completo se tiver esse tipo de conduta. Eu sofri,
deputado, nos primeiros anos, nos primeiros mandatos, senhores
deputados, que eu não conseguia conceber lá da minha cadeira por que
um colega se posicionava assim ou assado. Eu acho que estou no
aprendizado ainda, mas já posso dizer que o Parlamento só é legitimo
se for heterogêneo, então cada um de nós tem que defender suas
bandeiras. Então, eu acho que Vossa Excelência vai continuar assim,
fazendo um grande trabalho pelo Maranhão. Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Deputado
César Pires, partindo de V. Ex.ª esses comentários, eu começo até a
acreditar que realmente essas palavras bondosas suas são verdadeiras.
Porque sei que V. Ex.ª sempre foi um Deputado estudioso, diligente,
que acompanha os detalhes da vida parlamentar, só peço a Deus que
me dê saúde e luz para continuar discernindo entre o certo e o errado e
continuar sendo amigo de V. Ex.ª, parceiro aqui nesta Casa. E venho
humildemente lhe pedir, lhe suplicar: continue também ao meu lado me
orientando nos momentos de dificuldades, nos momentos de travessia
que esta Casa de vez enquanto encontra, como momentos tenebrosos
passados em tempos recentes na história desta Casa, que o meu discurso
neste momento não cabe comentar os momentos difíceis que a
Assembleia do Maranhão passou nesses quase 30 anos. Mas isso é
assunto para outro momento. Muito obrigado, Deputado César. Eu
peço, Senhor Presidente, Senhores Diretores da Mesa, que incluam no
nosso pronunciamento os apartes dos Deputados Marco Aurélio e do
César Pires. Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Wellington
do Curso.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (aparte) –
Deputado Arnaldo Melo, Presidente, é uma honra muito grande ter
V.Ex.ª na mesma legislatura que eu participo, uma pessoa, um homem
público, um homem que tem história, que foi presidente desta Casa,
que vem de uma linhagem política como nós mesmo conversamos
ontem e V.Ex.ª me mostrou, uma linhagem política da altíssima dignidade,
que vem do seu tio uma tradição no Sertão maranhense. Foi presidente
desta Casa, foi governador do estado do Maranhão, um excelente
governador, um excelente presidente, fiel, amigo dos amigos e aqui
vem para dar a sua aula. Eu acredito quando me perguntam: Adriano,
nessa legislatura, qual vai ser a diferença da última? Eu vou falar: a
diferença dessa legislatura é que teremos homens como Arnaldo Melo,
com experiência, ex-presidente da Casa e que vai agregar muito na
nossa vida parlamentar. Então, Deputado Arnaldo, meus parabéns
pelo seu pronunciamento, boa sorte em mais esse mandato e pode
contar com o Deputado Adriano aqui sempre como seu amigo e seu
aliado. Um grande abraço.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) – Presidente Arnaldo, com todo o respeito ao nosso Presidente
Othelino, mas é uma forma carinhosa de tratá-lo e de chamá-lo como
Presidente. Eu já havia falado até para o Deputado Marcelo Tavares,
nós teríamos aí durante a nossa convivência dois ex-Presidentes da
Assembleia Legislativa, o Marcelo Tavares reassume a Casa Civil, mas
quero registra a grata satisfação de na 19ª Legislatura compartilhar
com V. Ex.ª. Muito antes de ser Deputado, a minha história de vida já
traduz os meus posicionamentos na Assembleia e muito antes de ser
Deputado, sem sangue na política, sem DNA político eu já
acompanhava os trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, acompanhava o seu trabalho como parlamentar, como
Presidente desta Casa e nos últimos 04 anos tivemos também, de

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Deputado
Adriano, obrigado por suas palavras de incentivo e de apoio. Quero
lhe dizer que desejo sucesso como parlamentar. V.Ex.ª chegou aqui
também no mandato passado, eu não tive nenhuma surpresa do seu
desempenho, pois conheço a sua formação familiar, a sua formação
política e a sua formação intelectual e moral, então não tenho dúvidas
de que será um deputado brilhante, defendendo as causas e os interesses
do Maranhão. V.Ex.ª, que no momento deverá ser indicado como líder
de uma bancada, tem essa imensa responsabilidade de representar.
Conheço os pronunciamentos de V.Exa. Pela mídia, acompanhava
durante este último mandato. E aqui em tudo o que eu puder colaborar
com V.Exa., principalmente nos encaminhamentos das suas proposições,
que sejam boas para o Maranhão, conte comigo, irretratavelmente,
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como fiz o compromisso há pouco com os outros colegas deputados.
Obrigado pelas suas palavras bondosas e de incentivo. E peço que
incorporem o aparte do Deputado Adriano também no meu
pronunciamento. Senhores deputados, eu acho que já extrapolei o
tempo. Não sei. Gostaria de consultar a Mesa, porque como eu disse,
eu procuro ser guardião do Regimento e da Constituição. Gostaria de
saber sobre o tempo. Eu, então, ainda tenho a complacência da Mesa.
Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO – Só para lhe informar, já está com 12 minutos,
Deputado. Pode falar, prossiga.
O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Mas eu acho
que o nosso pronunciamento, a nossa passagem aqui pela tribuna não
fere de morte o nosso Regimento, porque nós estamos, na realidade,
fazendo aqui uma saudação ao povo do Maranhão, que deu essa
oportunidade. Quero agradecer aos eleitores que em mim confiaram.
Eleitores de todas as regiões do Maranhão. Isso é a natureza de todo
deputado com muitos mandatos. Na região fronteiriça da Boa Vista do
Gurupi, fronteira com o Pará, Barão de Grajaú, fronteira com o Piauí,
nossa querida cidade de Grajaú. Alguns votos na região Tocantina, na
região dos Lençóis e aqui na capital, na nossa querida São Luís. São
palavras de agradecimento, dizendo que tudo isso é sob o comando de
Deus, nosso criador. Muito obrigado.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Senhor
Presidente.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, depois o Deputado Wellington, questão de Ordem, depois
do Deputado Adriano Sarney, por gentileza.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Com a palavra, o Deputado
Adriano Sarney.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Senhor
Presidente, eu gostaria de utilizar o tempo da liderança do Bloco do PV
agora no Grande Expediente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Deputado Adriano Sarney pela
Liderança do Bloco, liderança do PV, cinco minutos sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, eu já havia solicitado antes ao Presidente Othelino, mas
aí...
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – V. Ex.ª fala em seguida.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Está tranquilo.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Se quiserem brigar, podem brigar.
A Oposição pode.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, senhoras e senhores
deputados e deputadas, galeria, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários desta Casa, maranhenses. Hoje é o primeiro dia nessa
tribuna. E, é claro, como eu fiz no meu último pronunciamento na
legislatura passada, quero, mais uma vez, fortalecer os meus votos de
força para os novos deputados aqui presentes e agradecer mais uma
vez os mais de 50 mil votos que eu tive nestas eleições. Portanto, mais
do que na minha primeira eleição, isso demonstra que o nosso trabalho
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aqui na Assembleia Legislativa está seguindo o caminho certo, o caminho
da coerência, o caminho do progresso no nosso Maranhão. Mas, Senhor
Presidente, eu subo hoje a esta tribuna para representar aqui um anseio
muito grande da população de 14 municípios da região de Matões do
Norte devido ao fechamento do hospital de Matões do Norte, ao
fechamento sem aviso prévio, ao fechamento inoportuno do hospital
de Matões, me relataram como foi feita essa operação, funcionários da
Emserh do governo do Estado chegaram ao hospital de Matões,
trancaram as portas e mandaram os funcionários que ali trabalhavam
para a casa, eles estariam demitidos e o hospital fechado. Depois do
estardalhaço na imprensa maranhense, Emserh veio com uma desculpa
de que o hospital estava fechado para reforma. Só que ninguém sabe,
primeiro, que reforma vai ser feita no hospital de Matões. Não existe
ali nenhuma placa. Não existe ali nenhuma recomendação, nenhum
prazo de conclusão dessas obras. Segundo, não se sabe o que vai
acontecer com esses funcionários. Não se sabe se esses funcionários
vão ser demitidos ou se eles vão ser readmitidos após a execução da tal
da obra. Tendo em vista todo esse problema, esse imbróglio do Governo
do Estado, os funcionários do hospital emitiram uma nota de repúdio,
que está aqui na minha mão, o Sindicato dos Enfermeiros do Estado do
Maranhão também emitiu uma nota de repúdio, os funcionários do
hospital procuraram o Ministério Público. O Ministério Público do
Trabalho, por sua vez, está investigando o caso e cobrando do Governo
do Estado a solução para esses servidores ou ao menos uma transparência
a este problema. E, hoje, aqui nesta Casa, recebemos a visita de 10
Vereadores de municípios que foram impactados pelo fechamento desse
hospital regional de Matões do Norte, que estão aqui na galeria, que
vieram a esta Casa e que estão pedindo aqui a ajuda de cada um dos
Deputados e Deputadas para a solução desse problema. Isto dito,
Senhor Presidente, eu estou fazendo aqui o papel que eu acho que cabe
a esta Casa. Porque não é uma questão municipal de Matões do Norte,
mas sim uma questão estadual que, repito, vai atingir mais de 15
municípios da região, já está atingindo. Tem vereador aqui de Anajatuba
que disse que costumava agendar nesse hospital as consultas e hoje
não consegue mais, não tem para onde levar paciente. O hospital está
fechado, isso é fato. Então, Senhor Presidente, vamos, vou aqui dar
entrada ainda hoje em um requerimento solicitando informações ao
Governo do Estado, solicitando informações ao Secretário de Saúde do
Estado do Maranhão, Senhor Carlos Lula, sobre duas questões:
primeira, as demissões. O que vai ocorrer com esses funcionários que
foram supostamente demitidos? Vão ter as suas carteiras assinadas?
Qual vai ser o regime? Eles vão retornar? Transparência sobre os
funcionários. Primeiro ponto: demissões. Segundo ponto: a suposta
obra que será feita no hospital de Matões do Norte. Que obra será
feita? O que tem para melhorar nesse hospital? Qual o prazo? Qual a
empresa? Cadê a placa? Qual o recurso que será alocado para essa
obra? Por que esta obra agora? Qual a substituição do hospital, já que
aquele hospital de Matões do Norte, que é regional, não poderá atender,
qual o hospital atenderá a demanda do hospital de Matões do Norte?
Então, para finalizar, Senhor Presidente, este é o requerimento de
informações que daria entrada. Poderia fazer individualmente pela Lei
de Informação, mas não vou fazer individualmente pela Lei de
Informação, vou colocar para votação do Plenário para que a gente
possa, Deputado César, Deputado Arnaldo, Deputado Roberto,
Deputado Wellington do Curso, para que a gente possa aqui, neste
plenário, testar, de uma vez por todas, aqueles deputados e aquelas
deputadas que estão do lado da população do estado do Maranhão e
que não se curvarão a este governo que está aí. Então, Senhor Presidente,
ainda hoje darei entrada a este requerimento. Caso seja aprovado, nós
podemos ainda fazer outro requerimento para pedir a presença do
Secretário Carlos Lula para explicar aqui, nesta Casa, aos deputados o
fechamento deste hospital de Matões do Norte. Colocarei também
para votação em Plenário e, caso não seja feita, aí sim entrarei
individualmente pela Lei de Acesso à Informação, mas colocarei isto
para que a gente saiba se os deputados que foram votados nesses
municípios ficarão ao lado da população ou se ficarão ao lado do
governo que está aí, que fecha hospital e que não está nem aí para o
povo. Muito obrigado, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Deputado Wellington, cinco
minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras deputadas e senhores deputados, galeria, imprensa,
internautas, telespectadores, todos que me acompanham por meio da
TV Assembleia e, principalmente, quem está na galeria. Hoje, de forma
muito respeitosa, todos da galeria, vereadores que vieram de Matões
do Norte, vieram da região lá próximo, Anajatuba, Pirapemas,
Cantanhede, sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Caos na saúde do Maranhão. É inadmissível que, para você
conquistar uma vaga num hospital, conquistar uma vaga no Carlos
Macieira, numa UPA, a transferência, você tem que ligar para uma
liderança, para um vereador, para um deputado, para o secretário. Isso
é um absurdo. Um absurdo! Você tem que ter Q.I., tem que ter quem
indique. É muita humilhação. Durante o recesso parlamentar, dezembro,
janeiro, no início das atividades, agora o que nós observamos é o
sucateamento da saúde no Maranhão. Primeiro, o Governador Flávio
Dino fecha a Maternidade Maria do Amparo, sobrecarregando a Marly
Sarney. Vai retirar de alguns plantões também de médicos nas UPAs. E
agora o fechamento do hospital em Matões do Norte. Há mais ou
menos 15 dias, estávamos ouvindo e acompanhando o reboliço, o
tumulto. Dia 1º fecha um hospital. O Governo do Estado já se apressa
e colocou uma placa fajuta imunda na porta do hospital: “estamos em
obras”. “Em obras” é uma ova, senhor Governador. Cadê a placa da
obra contendo todos os dados da obra, as informações, o valor da obra,
a empresa, licitação. Relato de médicos, enfermeiros, profissionais de
saúde de Matões do Norte que foram retirados de seus locais de trabalho.
Relato de um médico que estava no seu local de trabalho que, após o
atendimento, ele se retirasse. Quando ele voltou a sala estava fechada.
Ele ameaçou “se não abrir para que eu retire os meus materiais, eu vou
arrombar a porta”. Infelizmente, técnicos, auxiliares não fizeram o
mesmo procedimento. Ficaram com medo, com receio. Mas o relato de
técnicos e auxiliares é que os pertences de alguns profissionais de
saúde ainda estão trancados dentro do hospital. Como que vão reformar
um hospital, como que vão fazer obra em um hospital e ninguém sabia
de nada, nem o Prefeito da cidade nem os vereadores da cidade e das
cidades vizinhas? Como que os profissionais de saúde não sabiam de
nada? Médicos, enfermeiros, técnicos, ninguém sabia de nada. Todos
foram surpreendidos com o fechamento do hospital, e para obras. Mas
é incoerente, Deputado César Pires. Olha que incoerência. O Hospital
Socorrão II em São Luís está em reforma, está com obras. Isola-se uma
área, faz-se a reforma, faz-se a construção, fazem-se os reparos, libera
essa área e vai obstruir uma outra. Só deram satisfação porque a
população fechou a BR. Chamando a atenção da sociedade e a opinião
pública, somente por isso. Amanhã tem uma audiência no Ministério
Público do Trabalho - MPT. Estaremos acompanhando, há possibilidade
de uma manifestação amanhã em frente ao hospital e há a necessidade
dos esclarecimentos corretos. Estamos solicitando de forma oficial
todos os dados da construção da obra. Senhoras e senhores, a
Constituição de 88 que, no ano passado, completou 30 anos,
flagrantemente, desrespeitada o tempo todo, permanentemente. E o
que temos observado na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
no seu artigo 37 é o maior flagrante, a falta de transparência. Cadê a
placa em frente à obra? Vejo que é tão gritante. Nós temos um projeto
que apresentamos no ano passado que todas as obras do Governo, das
Prefeituras deveriam constar não só a placa de realização da obra, mas
também a placa, a partir do momento que aquela obra fosse paralisada,
para que a sociedade, a população tomasse conhecimento. Então, há a
necessidade de maior transparência por parte do Governo e que se
esclareça o caos instalado na saúde do Maranhão. Deputado Wellington.
em 2018. fez dois desafios ao Governo do Estado. Primeiro, onde
foram parar os 18 milhões desviados na saúde do Maranhão? Segundo,
quando iriam devolver esses 18 milhões desviados na saúde do
Maranhão? Eu estou à disposição para o debate, denúncia da Policia
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Federal, duas operações da Polícia Federal e, até hoje, não tenho ainda
nenhum posicionamento por parte do Governo do Estado, e aguardamos
ainda. Estamos prontos para o debate, mas, Senhor Presidente, só
para concluir, apresentamos até o dia de hoje, na primeira semana, 20
projetos de lei de várias referências, ouvindo a comunidade, ouvindo a
população, e trouxemos essas demandas para a primeira semana na
Assembleia. Algumas coisas ainda apresentamos no final do último
mandato, até porque o mandato não havia acabado não tinha por que
esperar para a próxima legislatura, então apresentamos projetos ainda
no final do último mandato, inclusive se transformaram em lei, já foram
promulgados, já foram sancionados, já foram transformados em lei, e
apresentamos no dia da primeira semana 20 novos projetos, mas eu
quero abrir destaque principalmente para 3 projetos que são de suma
importância, que é da defesa animal. Primeiro, institui o Dia Estadual
do Protetor Animal, que é o dia 14 de agosto, não só a Assembleia
Legislativa, que quase todos os Deputados se pronunciaram, a Câmara
Municipal de São Luís, foi para a imprensa nacional o fato de uma
enfermeira ter atropelado 2 cachorros, a Petra e a Duquesa, inclusive
alvo também de manifestação popular, de uma caminhada em defesa
dos animais, contra os maus-tratos dos animais, na Lagoa da Jansen.
Então, esse dia instituído como o Dia do Protetor Animal, bem como
também instituir a campanha sobre guarda responsável de animais
domésticos em terminais em São Luís. E também obriga a todos os
petshoppings, clínicas veterinárias, estabelecimentos do ramo, a colocar
cartazes e facilitar e incentivar a doação responsável, então são alguns
dos projetos que nós apresentamos e iremos discorrer sobre todos eles
durante os próximos dias e apresentar para a sociedade para que possa
acompanhar o trâmite na CCJ, na comissão que trata desse assunto
especificamente. Solicitamos ainda que, no ano de 2019, os projetos
possam percorrer também as comissões temáticas, para que possa
percorrer a Comissão de Educação, a Comissão de Direitos Humanos,
a Comissão de Meio Ambiente para que possa ser pautada, discutida
antes de chegar ao Plenário para apreciação dos demais deputados e,
posteriormente, após a aprovação, à sanção do governador. Era o que
eu tinha para o momento, Senhor Presidente. Que Deus abençoe a
todos. Um ótimo final de semana a partir de sexta, amanhã, hoje é o
último dia de sessão, então um ótimo final de semana, uma ótima
quinta-feira e que Deus abençoe a todos.
VI - EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO - Deputado César Pires, por dez
minutos, com apartes.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Com a palavra, o Deputado Fernando Pessoa,
por 10 minutos, com apartes.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.
Resumo da Ata da Segunda Sessão Ordinária da Primeira
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia seis de
fevereiro de dois mil e dezenove.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
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
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Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe
dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Marcelo Tavares, Márcio
Honairser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, 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.
Ausentes os Senhores Deputados Hélio Soares e Othelino Neto. 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 (as): Adelmo Soares, Rigo Teles, Fernando Pessoa, Rildo
Amaral, Wellington do Curso, Daniela Tema, Professor Marco Aurélio
e Rafael Leitoa. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, submetendo
à apreciação do Plenário que aprovou o Requerimento nº 006/2019, de
autoria do Deputado Rigo Teles, ao Excelentíssimo Ministro da
Educação, Senhor Ricardo Velez Rodrigues, ao Senador Davi
Alcolumbre, Presidente do Senado e ao 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. Sujeitos à
deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 001/2019,
de autoria do Deputado Ricardo Rios, enviando mensagens de pesar à
família vitoriense do Monsenhor Sérgio Lelmetti, pelo seu falecimento
ocorrido no dia 03 de fevereiro de 2019 e 002/2019, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, subscrito pelo Deputado Neto
Evangelista, com nota de pesar à família do Senhor Henrique Augusto
de Miranda, conhecido como Chico Arara, pelo seu falecimento,
ocorrido no dia 04 de fevereiro de 2019. Na forma do Regimento
Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária
os Requerimentos nºs: 008, 009 e 010/19, de autoria do Deputado
Wellington do Curso; 011 e 12/19, de autoria do Deputado Glalbert
Cutrim; 013/19, de autoria do Deputado Roberto Costa; 014 e 015/19,
de autoria da Deputada Mical Damasceno. Não houve orador inscrito
no primeiro horário do Grande Expediente. No tempo dos Partidos e
Blocos, falaram os Deputados: Marcelo Tavares e Doutor Yglésio
pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão e Vinícius Louro pela
Liderança deste Bloco. O Deputado Fernando Pessoa falou pelo Bloco
Parlamentar Solidariedade/PP. 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, 07 de fevereiro de 2019.
Ata da Primeira 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,
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Wendell Lages, Zé Gentil e Zé Inácio Lula. O Presidente declarou
aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de Deus. Na
sequência, ouviu-se a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da
Sessão, que foi aprovado e do seguinte Expediente: Mensagem nº 093/
18, do Governador do Estado, comunicando que estará 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; Mensagens Governamentais
nºs: 094/18, encaminhando o Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 193/
2018, que institui a Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo da
Agricultura Familiar; 095/18, encaminhando o Veto Parcial ao Projeto
de Lei nº 185/2018 que institui a Política Estadual de Agroecologia e
Produção Orgânica do Maranhão; 001/19, encaminhando o Veto Integral
ao Projeto de Lei nº 253/2017, que dispõe sobre a identidade visual que
caracteriza o atendimento prioritário ao idoso; 002/19, encaminhando
o Veto Integral ao 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; 003/19,
encaminhando a Medida Provisória nº 290/2019, que institui a Política
Educacional “Escola Digna”; Projetos de Lei nºs: 001/19, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, que 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; 002/19, do mesmo
autor, que 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; 003/19, ainda, do mesmo autor,
que 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; 004/19, também do Deputado Wellington do Curso, que
dispõe sobre a disponibilização de informação, de medicamentos
distribuídos gratuitamente à população pelo Sistema Único de Saúde
(SUS); 005/19, do mesmo autor, que institui a obrigatoriedade de
contratação de seguro garantia de cumprimento em contratações de
obras e serviços realizadas pelo Estado do Maranhão e seus Municípios;
006/19, ainda do referido Deputado, instituindo 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; 007/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso,
dispondo sobre a concessão de gratuidade de entrada nos estádios,
ginásios esportivos, parques aquáticos e shows do Estado do Maranhão
às pessoas com deficiência”; 008/19, do mesmo autor, instituindo a
“Semana Estadual de Valorização do Educador”; 009/2019, também do
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; 010/19,
de mesma autoria, 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 passagem; 011/19, do
referido autor, que 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.; 012/19, do
mesmo Deputado, que 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;
013/19, do 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; 014/19, de
mesma autoria, 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;
015/19, do referido autor, que dispõe sobre a criação de uma plataforma
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digital, que forneça informações sobre o andamento e os gastos com
obras públicas no Estado do Maranhão e 016/19, também do Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre normas e diretrizes para
verificação da segurança de barragens de qualquer natureza e de
depósitos de resíduos tóxicos industriais; Moções nºs 001/19, de
autoria do Deputado Doutor Yglésio, de Aplausos ao Corpo de
Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA), na pessoa do
Comandante Geral, Coronel QOCBM Célio Roberto Pinto de Araújo,
aos militares que participam das operações e ações de resgate na tragédia
ocorrida em Brumadinho, no Estado de Minas Gerais e 002/19, de
autoria do Deputado Arnaldo Melo, de pesar a Assembleia Legislativa
do Estado de Minas Gerais pelo desastre ambiental ocorrido em
Brumadinho, onde resultou na perda de muitos irmãos mineiros e
res-pectivas famílias; Requerimentos nºs: 001/19, do Deputado Ricardo
Rios, enviando mensagem de pesar à família do Monsenhor Sérgio
Lelmetti, pelo seu falecimento ocorrido no último dia 03 de fevereiro
de 2019; 002/19, do Deputado Wellington do Curso, com nota de
pesar à família do Senhor Henrique Augusto de Miranda, conhecido
por Chico Arara, pelo seu falecimento, ocorrido no dia 04 de fevereiro
do corrente ano; 003/19, do Deputado Zé Inácio Lula, à Comissão de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para a realização de
vistorias de inspeção nas instalações da Barragem de Minérios do
Consórcio ALUMAR, localizada na BR 135, nesta Capital, para
inspecionar os dados relativos a segurança das barragens de rejeitos,
considerando que ocorreram rompimento de Barragens nas cidades de
Mariana e Brumadinho, no Estado do Minas Gerais; 004/19, do
Deputado Wellington do Curso que seja realizada uma visita in loco
aos lagos de 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 e 005/19, do mesmo Deputado,
solicitando que seja realizada audiência pública, em data a ser definida,
no Plenarinho, para tratarmos do assunto dos lagos de resíduos de
bauxita da Alumar; Indicações nºs: 001/19, do Deputado Vinícius Louro
ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto
solicitando a recuperação asfáltica da MA 381 entre o trecho
compreendido de Joselândia a Pedreiras; 002 e 005/19, do mesmo
autor, ao Superintendente Regional do DNIT no Estado do Maranhão,
Senhor Gerardo de Freitas Fernandes solicitando a recuperação asfáltica
e sinalização da BR 135 no trecho que liga os Municípios de Alto
Alegre a São Luís e o trecho da BR 316 compreendido entre os
Municípios de Teresina (PI) e Peritoró (MA), como também, a
recuperação asfáltica e sinalização na referida BR no trecho que liga os
Municípios de Peritoró a Presidente Dutra; 003 e 004/19, ainda do
Deputado Vinícius Louro, ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto solicitando a recuperação asfáltica da MA 119
entre os trechos compreendidos do Povoado Independência, de Peritoró
a Cidade de Lago da Pedra, bem como o asfaltamento da estrada que
liga os municípios de Trizidela do Vale a São Luís Gonzaga; 006/19, do
Deputado Ciro Neto, ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
solicitando a vistoria com a consequente emissão de parecer técnico
sobre as condições estruturais da barragem do Rio Flores no Município
de Joselândia e 007/19, do Deputado Hélio Soares, ao Presidente da
Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, Senhor Lawrence
Melo Pereira e ao Presidente da Agência Executiva Metropolitana,
Senhor Lívio Jonas Mendonça Correa, solicitando a elaboração de um
plano de ação que vise a integração do Sistema de Transporte Coletivo
Urbano das Regiões Metropolitanas no Estado do Maranhão. Não
havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à
publicação a matéria lida pela Primeira Secretária, após deferir as
Indicações acima mencionada e concedeu a palavra a Deputada Doutora
Cleide Coutinho parabenizou a Presidente do GEDEMA pelo trabalho
desenvolvido e informou que protocolou uma indicação solicitando a
construção de uma ponte para ligar os bairros de Cangalheiro e Ponte,
na Cidade de Caxias. O Deputado Rigo Teles solicitou a implantação
do Campus avançado da Universidade Federal do Maranhão (UFMA),
no Município de Barra do Corda. Por sua vez, o Deputado Duarte
Júnior expressou sua gratidão aos 65.144 cidadãos maranhenses que o
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elegeram e reafirmou seu compromisso em construir uma nova forma
de fazer política em prol daqueles que mais precisam. Na sequência o
Deputado Fernando Pessoa agradeceu pelos votos recebidos e
comprometeu-se a 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 a
articulação responsável para o projeto de desenvolvimento do Estado
do Maranhão. Com a palavra, o Deputado Wellington do Curso
reafirmou seu compromisso com o povo do Maranhão, defendendo a
transparência e moralidade no serviço público. No seu turno, o
Deputado Márcio Honaiser expressou seu compromisso em trabalhar
com determinação para o desenvolvimento do estado do Maranhão. O
Deputado Rafael Leitoa destacou os avanços sociais promovidos pelo
Governo do Estado do Maranhão. Em seguida, o Deputado Hélio
Soares declarou sua felicidade em retornar ao parlamento maranhense,
destacando o caráter heterogêneo desta Casa e a importância da
diversidade de ideias. O Deputado Vinícius Louro agradeceu a expressiva
votação obtida na região do médio Mearim. Por fim, o Deputado
Professor Marco Aurélio relatou sua alegria em retornar a esta
Assembleia para iniciar uma nova jornada em uma vivência bastante
eclética que conjuga a juventude e a experiencia dos parlamentares que
compõem esta Casa. Esgotado o tempo regimental destinado ao
Pequeno Expediente, o Presidente declarou que não havia matéria para
ser apreciada na Ordem do Dia e concedeu a palavra ao Deputado
César Pires que inscrito no primeiro horário do Grande Expediente
elogiou a Deputada Andreia Rezende, considerando-a como um exemplo
de força e dignidade, saudou os novos Deputados, solicitando que
sejam fieis às causas que defendem e não se apequenem diante do
Governo do Estado, a quem teceu duras críticas, classificando-o como
despótico e opressivo. No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado
Duarte Júnior falando pelo PC do B, afirmou que o trabalho que
desenvolveu a frente do PROCON é um trabalho sério, correto, técnico
e de resultados e criticou o discurso do Deputado César Pires. O
Deputado Vinícius Louro no tempo reservado ao PR, discorreu sobre
as rodovias estaduais, reforçando a necessidade de manutenção das
estradas, solicitando ao Secretário Clayton Noleto a recuperação do
trecho que liga o povoado de Independência ao Município de Lago da
Pedra e dos trechos que ligam Pedreiras a Joselândia e Trizidela do
Vale a São Luís Gonzaga. No Expediente Final não houve oradores
inscritos. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada
a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
05 de fevereiro de 2019. Presidente Deputado Othelino Neto. Primeira
Secretária Deputada Andreia Rezende. Segunda Secretária Deputada
Doutora Cleide Coutinho.
RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA
Nº 132/2019, de 08 de fevereiro de 2019, Tornando sem efeito
a nomeação de DOHA GEORGES SAAD, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, publicada no Diário da
ALEMA nº 019 de 07 de fevereiro do ano em curso.
Nº 133/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando PABLO
FRANCISCO FERREIRA LIMA, 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 134/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando
ANTONIO BASTOS JUNIOR e ELENN MAINA PINHEIRO
FELIX, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico
Parlamentar Especial; JULIA XAVIER SOUTO, 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 135/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando MILENA
MARIA DE SÁ FERREIRA DE ARAÚJO, MARIA EDUARDA
LUCENA AQUINO, SINESIO AQUINO SOUSA, JANDERSON
JANSEN DA SILVA FRANÇA, NEUZIANE DA SILVA FRANÇA,
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REGINA CRISTIANE BARBOSA DE SOUSA, ANTONIO
MANOEL MACHADO FARIAS FILHO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, AECIO
FRANCISCO BEZERRA SANTOS e ROSARITA ALVES DE
SOUSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor
Especial Legislativo, POLLYANNA GOUVEIA GOMES, para o Cargo
em Comissão, Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar;
ROSANA CRISTINA PINHEIRO DE MESQUITA, para o Cargo
em Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete; JOSE MARIA
LAGO PEREIRA E SILVA SOBRINHO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo; ANTONIO TITO ELIAS
DE FIGUEIREDO, 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 136/2019, de 08 de fevereiro de 2019, exonerando MARIA
ALVES DA SILVA, JOSE CARLOS SERRA RIBEIRO SOBRINHO
e WANDER ISRAEL BATISTA CARVALHO, 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 137/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando KARLA
CONCEIÇÃO LIMA DA SILVA PASSOS, LUCIANY NAZARETH
CUTRIM RIBEIRO e BENEDITO GERALDO LIMA, 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 138/2019, de 08 de fevereiro de 2019, e tendo em vista a
solicitação da Deputada ANDREIA REZENDE (Primeiro Secretário)
nomeando CARLOS EDUARDO MOREIRA PEREIRA, para o
Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar,
ADELMARA MARTINS SARAIVA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, RENATO DE
JESUS COSTA LEITE, 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 139/2019, de 08 de fevereiro de 2019, exonerando AMELIA
RIBEIRO MILHOMEM, EVANDRO FERNANDES SOUSA,
FABYANA SOUSA ASSUNÇÃO e RUBIA CRISTINA COSTA
VIEIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico
Parlamentar Especial, ADENILCE SILVA, do Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe, CLEONICE DA CONCEIÇÃO
PEREIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de
Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.
Nº 140/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando
RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA, e ADEMAR ALVES
MAGALHÃES, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico
Parlamentar Especial, EDIVALDO SANTOS DA COSTA, 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 141/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando HELY
CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado-1 de Assessor Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 142/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando CARLOS
ALBERTO SOARES CAMPOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 143/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando CLEA
GOMES MARTINS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1
de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 144/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando
SILVANEIDE SANTANA SOARES, 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 145/2019, de 08 de fevereiro de 2019, exonerando JOSE
CARLOS EWERTON MARTINS, do Cargo em Comissão, de
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Secretário de Gabinete da Presidência, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir da presente data.
Nº 146/2019, de 08 de fevereiro de 2019, exonerando
DANIELE PEREIRA LEMOS, 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 147/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando MIRIAM
DE JESUS MOREIRA PENHA, 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 148/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando JANAINA
PEREIRA DA 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 149/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando NATCHA
MICHELLA COSTA VAZ DOS SANTOS, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo; ALTEMIR DUTRA
COELHO, EDUARDO LIRIO DE SOUSA LEITE, ISADORA
RODRIGUES LOPES e RAIMUNDO NONATO CASTRO DE
CASTRO, 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 150/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando JANAINA
DOS SANTOS JANSEN, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 151/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando
RAIMUNDO DA SILVA LIMA, 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 152/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando
FERNANDA CARDOSO GONÇALVES, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAI-2 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 153/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando KEZIA
DE SENA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 154/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando
MAYRLANE DE ALMEIDA 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 155/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando TASSIA
MIRELA DE SENA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 156/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando
FRANCISCA HELLEN MENESES DE SOUSA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-2 de Assessor, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 157/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando PATRICK
SOUZA FREIRE, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de
Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia
1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 158/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando JOÃO
PINTO NETO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de
Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia
1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 159/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando
LUCEMIR MATOS PONTES RIBEIRO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 160/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando MARIA
DE FATIMA DOS SANTOS DE FREITAS, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 161/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando
ANTONIO MARCOS DA SILVA RODRIGUES, para o Cargo em
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Comissão, Símbolo DGA de Assessor Legislativo Adjunto, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 162/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando ANALICE
GUTERRES MENDES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 163/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando JOSE
RIBAMAR ALEX DIAS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 164/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando
TALYSON MOREIRA PENHA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 165/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando ELIANE
ARAUJO MOREIRA, 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 166/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando
ADRIANA FIGUEIREDO CUTRIM, 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 167/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando ANDRE
FERREIRA MARTINS, 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 168/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando JEAN
JORGE FERES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-4 de
Assessor de Imprensa, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 169/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando GABRIEL
CAMPOS FACUNDES, 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 170/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando ANDRE
RICARDO DOS SANTOS GONÇALVES, 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 171/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando
BARBARA SEYCHELLE PIRES ARAUJO, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 172/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando LUIS
FELIPE DINIZ GOMES, 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 173/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando NATALIA
COELHO 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 174/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando
MARILENE RODRIGUES DINIZ, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAI-2 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 175/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando CICERO
DE SOUSA CAMPOS FILHO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 176/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando JOEDIS
CARVALHO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 177/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando
MARILETE MENEZES ROSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
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Nº 178/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando
JUCISLEI DE OLIVEIRA SANTOS, 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 179/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando
WGLYANA SAMPAIO MARTINS, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 180/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando JOEDIS
CARVALHO FILHO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1
de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 181/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando OZIEL
RODRIGUES DO NASCIMENTO, 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 182/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando SILVIO
NERES DE ARAUJO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1
de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 183/2019, de 08 de fevereiro de 2019, nomeando BRUNO
CESAR MARCA WERNZ SILVA, 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.
CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
EXTRATO DO CONTRATO N.º 02/2019. PARTES:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e a
Empresa FORT SAFE COMÉRCIO DE COFRES E MÓVEIS LTDA
- ME. OBJETO: Fornecimento de um cofre eletrônico para a Diretoria
de Recursos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. VALOR: O VALOR TOTAL DESTE Contrato é de R$
3.850,00 (três mil e oitocentos e cinquenta reais). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE GESTORA: 010101–Assembleia
Legislativa. PROJETO ATIVIDADE: 4628 – Atuação Legislativa;
PLANO INTERNO: Manutenção. NATUREZA DE DESPESAS:
4.4.90.52– Equipamentos e material permanente. SUBITEM DE
DESPESAS: 4.4.90.52.19 – Material permanente não especificado.
HISTÓRICO: Contratação de empresa para aquisição de cofre
eletrônico para a Diretoria de Recursos Humanos da ALEMA. FONTE
DE RECURSOS: 0101000000 – Recursos do Tesouro– Exercício Atual.
PRAZO: 01 (um) ano, a contar da data da assinatura. BASE LEGAL:
Lei n.º 8.666/93 e Processo Administrativo n° 5220/2018-ALEMA.
DATA DA ASSINATURA: 28/01/2019. ASSINATURAS:
CONTRATANTE – Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e Empresa FORT
SAFE COMÉRCIO DE COFRES E MÓVEIS LTDA - ME, CNPJ nº
08.208.924/0001-90 - CONTRATADA. São Luís/MA, 08 de fevereiro
de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAUJO - Procurador-Geral
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
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 14, § 4º, da Resolução
Administrativa nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Registro
de Preços objeto do Pregão Presencial nº 053/2018-SRP/CPL/ALEMA,
em conformidade com o Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia,
anexo aos autos do Processo Administrativo nº 4021/2018-ALEMA e
autorizo a celebração da Ata de Registro de Preços com as empresas
vencedoras do certame: para o GRUPO 01 a empresa CONSTRULAR
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com o valor total de R$ 10.869,50
(dez mil, oitocentos e sessenta e nove e cinquenta centavos); para o
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GRUPO 02 a empresa PHB SANTANA, com o valor total de R$
45.770,00 (quarenta e cinco mil e setecentos e setenta reais); para o
GRUPO 03 a empresa CONSTRULAR COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA, com o valor total de R$ 30.418,70 (trinta mil, quatrocentos e
dezoito reais e setenta centavos); para o GRUPO 04 a empresa
DELVALE MATERIAIS ELETRÔNICOS LTDA, com o valor total
de R$ 23.631,00 (vinte e três mil e seiscentos e trinta e um reais); para
o GRUPO 05 a empresa CONSTRULAR COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA, com o valor total de R$ 253.888,00 (duzentos e
cinquenta e três mil e oitocentos e oitenta e oito reais); para o GRUPO
06 a empresa DELVALE MATERIAIS ELETRÔNICOS LTDA, com
o valor total de R$ 9.358,56 (nove mil, trezentos e cinquenta e oito
reais e cinquenta e seis centavos), tudo nos termos do Edital, seus
anexos e das Propostas vencedoras. Encaminhe-se à Diretoria Geral,
para cumprimento das normas legais. São Luís–MA, 11 de fevereiro
de 2019. Deputado Othelino Nova Alves Neto Presidente
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
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,
a Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução
Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução
Administrativa nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão
Presencial nº 002/2019-CPL/ALEMA, em conformidade com o Parecer
da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo
Administrativo nº 5566/2017-ALEMA e autorizo a contratação com a
empresa vencedora do certame, SIAT – SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE APLICAÇÕES TÉCNICAS LTDA, para o GRUPO ÚNICO,
com valor de R$ 897.697,92 (oitocentos e noventa e sete mil,
seiscentos e noventa sete reais e noventa e dois centavos), nos
termos do Edital, seus anexos e das Proposta vencedora. Encaminhese à Diretoria Geral, para cumprimento das normas legais. São Luís–
MA, 11 de fevereiro de 2019. Deputado Othelino Nova Alves Neto
Presidente.
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