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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25/02/2019 – 2ª FEIRA
GRANDE EXPEDIENTE:
TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1.
2.
3.
4.

BLOCO
BLOCO
BLOCO
BLOCO

PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......37 MINUTOS
PARL. DEMOCRÁTICO PR/PMN............08 MINUTOS
PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............08 MINUTOS
PARL. SOLIDARIEDADE/PP.....................08 MINUTOS

COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS (Art. 87 , § 5º do R.I.)
5. PSDB - 5 MINUTOS

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 25/02/2019 – SEGUNDA-FEIRA
ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 073/19, de autoria do Senhor
Deputado Neto Evangelista, que considera de Utilidade Pública, a
“Federação das Academias de Letras do Maranhão-FALMA’ e dá outras
providências.
2. PROJETO DE LEI Nº 074/19, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão
do tema combate à “violência contra a mulher” com tema transversal e
especial, no currículo do ensino médio, junto à rede de escolas públicas
e privadas do Estado do Maranhão.
3. PROJETO DE LEI Nº 075/19, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que institui o Programa Estadual de Segurança
Pública da Mulher, cria a Patrulha Maria da Penha no âmbito do
território do Estado do Maranhão e dá outras providências.
4. PROJETO DE LEI Nº 076/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que dispõe sobre a instalação de dispositivo
eliminador ou bloqueador de ar na tubulação do sistema de abastecimento
de água e dá outras providências.
5. PROJETO DE LEI Nº 077/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a normatização para
a verificação da segurança de barragens de qualquer natureza e de
depósitos de resíduos tóxicos industriais no Estado do Maranhão e dá
outras providências.
6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 011/19,
que altera a Resolução Legislativa nº 449/2004, que dispõe sobre o
Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão.
7. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 012/19, de autoria do
Senhor Deputado Adelmo Soares, que acrescenta dispositivos a
Resolução Legislativa nº 405/14, que dispõe sobre o Regimento Interno
da Assembléia Legislativa do Maranhão e dá outras providências.
PRIORIDADE 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 064/19, enviado através da Mensagem
Governamental nº 006/19, que autoriza o Poder Executivo Estadual a
alienar bens imóveis das instituições escolares municipalizados que
especifica, e dá outras providências.
ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 065/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que regulamenta no Estado do Maranhão o
restabelecimento dos serviços essenciais de energia elétrica, água e
esgoto, e dá outras providências.
2. PROJETO DE LEI Nº 066/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que altera a redação da Lei nº 9.437, de 15 de
agosto de 2011, que dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal para
contribuinte de ICMS que financiar projeto cultural.
3. PROJETO DE LEI Nº 067/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que dispõe sobre a dispensa de pagamento,
no Estado do Maranhão, pela utilização dos serviços de estacionamento,
e dá outras providências.
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4. PROJETO DE LEI Nº 068/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a proibição do
consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, ou de qualquer
outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em praças, parques
e demais locais ao ar livre, destinados à prática esportiva e de lazer e dá
outras providências.
5. PROJETO DE LEI Nº 069/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que proíbe o exercício de cargo,
emprego ou função pública por pessoa condenada por violência
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei Maria da
Penha.
6. PROJETO DE LEI Nº 070/19, de autoria da Senhora
Deputada Detinha, que dispõe sobre a Implantação de Caminhos de
Acesso Adaptados para Pessoas com Deficiência, nas Praias do Litoral
do Estado do Maranhão e dá outras providências.
7. PROJETO DE LEI Nº 071/19, de autoria do Senhor
Deputado Felipe dos Pneus, que assegura o acesso dos profissionais
de educação física “personal trainer” às academias de ginástica no
Estado do Maranhão para o acompanhamento de seus alunos e dá
outras providências.
8. PROJETO DE LEI Nº 072/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
reservar no mínimo 5%(cinco por cento) das vagas das empresas que
participam de programas de isenção fiscal no Estado do Maranhão
para pessoas acima de cinquenta anos de idade.
9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 008/19,
de autoria do Senhor Deputado Marco Aurélio, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman, ao Senhor Roberto Carvalho
Veloso.
10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 009/
19, de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman aos Militares do
Bombeiro do Estado do Maranhão, e dá outras providências.
11. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 010/
19, de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Itaércio Paulino da Silva, natural do
município de Teresina, Estado do Piauí.
ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 059/19, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que institui o “Dia Estadual de Combate e
Prevenção ao Câncer de Colo de Útero”.
2. PROJETO DE LEI Nº 060/19, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação
de cartazes informativos sobre o dever legal de comunicação às
autoridades competentes de casos de estupro e assédio sexual, conforma
especifica.
3. PROJETO DE LEI Nº 061/19, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que estabelece a “Campanha Estadual Maria da
Penha” e dá outras providências.
4. PROJETO DE LEI Nº 062/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que cria o selo “Empresa Consciente,
Meio Ambiente Equilibrado”, a ser conferido aos estabelecimentos
comerciais instalados no Estado do Maranhão que priorizarem o uso
de materiais comestíveis, biodegradáveis, reutilizáveis ou permanentes,
em detrimento de descartáveis e determina medidas de estímulo às
empresas ambientalmente responsáveis.
5. PROJETO DE LEI Nº 063/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que altera a Lei Estadual nº 10.576/
2017, que institui o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento dos
Centros de Distribuição no Estado do Maranhão e dá outras
providências.
6. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 006/19, de autoria do
Senhor Deputado Wellington do Curso, que concede o Prêmio
“Professor nota dez” aos professores da rede pública e dá outras
providências.
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7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 007/19,
de autoria do Senhor Deputado Glalbert Cutrim, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor William Rodrigues Santas, natural
do Rio de Janeiro-RJ.
ORDINÁRIA 4ª E ULTIMASESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 050/19, enviado através da Mensagem
Governamental nº 004/19, que dispõe sobre a criação, o manejo, o
comércio e o transporte de abelhas sociais nativas(meliponíneos) e dá
outras providências.
2. PROJETO DE LEI Nº 051/19, enviado através da Mensagem
Governamental nº 005/19, que institui o Programa Estadual “Habitar
no Centro”.
3. PROJETO DE LEI Nº 052/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que institui o Prêmio Cidade Amiga do
Idoso”, destinado aos Municipios que se destacarem na adoção de
políticas e iniciativas que visam assegurar um tratamento mais digno
às pessoas idosas, e dá outras providências.
4. PROJETO DE LEI Nº 053/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que institui o “Selo Empresa Solidária”,
destinado às empresas que desenvolvam programas de esclarecimento
e incentivo aos seus funcionários para a doação de sangue, medula
óssea e tecidos humanos, e dá outras providências.
5. PROJETO DE LEI Nº 054/19, de autoria do Senhor
Deputado José Gentil, que dispõe sobre a inclusão do tipo sanguíneo
e o Fator RH na cédula de identidade expedida pela Secretaria de
Estado de Segurança Pública.
6. PROJETO DE LEI Nº 055/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que estabelece regras para a promoção de
eventos culturais no Estado do Maranhão, e dá outras providências.
7. PROJETO DE LEI Nº 056/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que obriga refinarias, distribuidoras e postos
de combustíveis a fornecer informações de preços ao PROCON/MA
para realização da pesquisa de preços, e dá outras providências.
8. PROJETO DE LEI Nº 057/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que dispõe sobre a inclusão de dados na
carteira de identidade emitida pelo Estado do Maranhão, e dá outras
providências.
9. PROJETO DE LEI Nº 058/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que institui e regulamenta o Selo de
Acessibilidade no âmbito do Estado do Maranhão.
DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 21 DE FEVEREIRO DE 2019.
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Macedo, Glalbert Cutrim, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Ricardo
Rios e Zé Inácio Lula.
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos
os nossos trabalhos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para fazer a
leitura do texto bíblico e da Ata da sessão anterior.
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO (lê texto bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Ata lida e considerada aprovada.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária para fazer a
leitura do Expediente.
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE (lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.
PROJETO DE LEI Nº 073 / 19
Considera de Utilidade Pública a “Federação das
Academia de Letras do Maranhão-FALMA” e dá
outras providencias.
Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a “Federação
das Academia de Letras do Maranhão-FALMA”, com sede em São
Luís- Ma.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís (MA), 19 de fevereiro de 2019. Neto Evangelista
- Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 074 / 19

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia vinte e um 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, Andreia Rezende,
Antônio Pereira, Arnaldo Melo, César Pires, Ciro Neto, Daniela Tema,
Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte
Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Felipe dos Pneus, Fernando
Pessoa, Hélio Soares, Márcio Honairser, Mical Damasceno, Neto
Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio,
Rafael Leitoa, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro,
Wellington do Curso, Wendell Lages e Zé Gentil. Ausentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as): Ana do Gás, Carlinhos Florêncio, Fábio

Dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão do
tema combate à “violência contra a mulher” com
tema transversal e especial, no currículo do ensino
médio, junto à rede de escolas públicas e privadas
do Estado do Maranhão.
A ASSEM BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
MARANHÃO, tendo em vista o que dispõe o artigo 217
Art. 1º - fica a rede pública e privada de ensino médio do
Estado do Maranhão obrigada a introduzir em sua grande disciplinar, a
partir do primeiro ano do ensino médio o tema combate à violência
contra mulher no currículo do ensino médio, como tema transversal e
especial.
Art. 2º - São assuntos a serem tratados no tema “combate à
violência contra mulher”, entre outros, os conteúdos mencionados no
inciso IX, do artigo 8°, da lei federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.
Art.3º - O tema “combate à violência contra mulher” deve,
preferencialmente, ser trabalhado nas disciplinas ligadas às ciências,
história, geografia e artes, mas também deverá ser trabalhada nas demais
disciplinas quando possível.
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Art.4º - O poder público poderá realizar oficinas de qualificação
de docentes para aplicação em sala de aula do tema transversal objeto
desta lei.
Art.5º - Esta lei será regulamentada nos termos do artigo 217a da constituição estadual.
Art.6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Justificativa
A presente proposição dispõe sobre a introdução, a partir do
primeiro ano do ensino médio o tema “combate à violência contra
mulher”, no currículo do ensino médio, como tema transversal, na rede
pública e privada de ensino do Estado do Maranhão.
Justifica-se a medida pela importância de enfrentar as
estatísticas de violência contra mulher. Segundo dados do instituto de
pesquisa econômica aplicada (IPEA), a cada hora e meia uma mulher é
assassinada no Brasil
A pesquisa “tolerância social à violência contra as mulheres”
divulgada em 2014, também pelo IPEA e baseado no sistema de
indicadores de percepção social, destaca:
“O tema da violência contra mulher vem ganhando espaço na
mídia e na agenda governamental há alguns anos. Novos serviços de
atendimento foram criados em um importante marco legal, a Lei Maria
da Penha, vigora há mais de sete anos. No entanto, ainda constitui
importantes desafio reduzir os casos de violência contra mulheres,
mazela que segue vitimando milhares de brasileiras todos os anos.
Uma das formas de se alcançar a adminuição deste fenômeno,
além da garantia de punição para os agressores, é a educação.
Transformar a cultura machista que permite que mulheres sejam mortas
por romperem relacionamentos amorosos, ou que sejam espancadas
por não satisfazerem seus maridos ou simplesmente por trabalharem
fora de casa é o maior desafio atualmente (Grifo nosso)”.
Os temas especiais permitem estabelecer a integração entre os
componentes curriculares de uma mesma área do conhecimento e entre
as diferentes áreas que organizam a educação básica, no contexto da
Base Nacional Comum Curricular. Esses temas dizem respeito a
questões que atravessam as experiências dos sujeitos em seus contextos
de vida e atuação em que, portanto, intervém em seus processos de
construção de identidade e no modo como interagem com outros sujeitos
e com o ambiente, posicionando-se ética e criticamente sobre e no
mundo. Trata-se, portanto de temas sociais contemporâneos que
contemplam, para além da dimensão cognitiva, as dimensões política,
ética e estética da formação dos sujeitos, na perspectiva de uma educação
humana integral. Dessa forma sua abordagem nas propostas curriculares
objetiva superar a lógica da mera transversalidade, ao se colocarem
como estruturantes e contextualizadores dos objetivos de
aprendizagem.
Com a intenção de colocar em prática, o que preceitua o artigo
205 da constituição federal: “A educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e da qualificação para o trabalho”,
necessário se faz aprovação deste projeto.
Conforme o exposto, entendemos como de fundamental
importância, submeto aos nobres pares a presente proposta a qual
solicito o devido apoio para sua análise e aprovação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de fevereiro de 2019.
- Ana do Gás - Deputada Estadual
PROJETO DE LEI N° 075 / 19
Institui o Programa Estadual de Segurança Pública
da Mulher; cria a Patrulha Maria da Penha no
âmbito do território do Estado do Maranhão e dá
outras providências.
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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:
Art. 1º - Esta Lei institui o Programa Estadual de Segurança
Pública da Mulher, com o objetivo de assegurar maior efetividade às
ações de prevenção e de combate às violências física, psíquica, moral,
sexual e patrimonial contra as mulheres.
Art. 2º - São instrumentos do Programa Estadual de Segurança
Pública da Mulher:
I - O estabelecimento da patrulha Maria da Penha;
II - O monitoramento eletrônico de agressor de violência
doméstica e familiar;
III - O destacamento de ao menos vinte por cento do efetivo
policial para ações de prevenção e de combate às violências física,
psíquica, moral, sexual e patrimonial contra as mulheres;
IV - O funcionamento ininterrupto, vinte quatro horas por dia,
ao longo de todos os dias da semana, das delegacias de defesa da
mulher, com a presença obrigatória de delegadas mulheres;
V - A capacitação profissional das policiais civis e militares,
assim como das guardiãs municipais;
VI - A educação em direitos fundamentais das mulheres nas
redes de ensino fundamental e médio;
VII - A articulação de ações do Estado com os municípios no
tocante à prevenção e combate às violências contra as mulheres.
Art. 3º - Fica criada a Patrulha Maria da Penha, destinada a
conferir maior efetividade, no âmbito do território do Estado do
Maranhão, às medidas protetivas de urgência previstas no artigo 22 da
Lei Federal n. 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha).
§ 1º - A Patrulha Maria da Penha consiste na realização de
visitas periódicas às residências de mulheres em situação de violência
doméstica e familiar, com o intuito de se verificar o pleno cumprimento
das medidas protetivas de urgência do art. 22 da Lei Maria da Penha,
bem como reprimir eventuais atos de violência.
§ 2º - A gestão do Patrulha será exercida de forma integrada
pelo Estado e Municípios que a ele aderirem, mediante instrumento de
cooperação federativa, conforme dispuser o regulamento.
§ 3º - As ações previstas nesta Lei serão executadas pelos
órgãos de segurança pública do Estado do Maranhão, ou, no caso dos
Municípios, pelas guardas municipais de acordo com o disposto na
Lei Federal nº 13.022, de 8 de agosto de 2014.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão
à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
A Lei Maria da Penha visa assegurar a proteção da mulher
contra a violência doméstica e familiar. Trata-se de um diploma legal
essencial para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária,
em perfeita consonância com os ditames constitucionais e tratados
internacionais de direitos das mulheres assinados e ratificados pelo
Brasil.
Desde a sua edição, porém, a Lei Maria da Penha enfrenta uma
série de desafios para a sua plena aplicação na sociedade brasileira. Há,
por exemplo, obstáculos significativos para a aplicação eficiente das
medidas protetivas de urgência. Por esta razão, alguns estados da
Federação, assim como alguns municípios, instituíram programas de
patrulhamento, comumente denominados patrulhas Maria da Penha,
com o intuito de assegurar o respeito integral aos direitos fundamentais
das mulheres por meio de ações de prevenção e combate às violências
física, psíquica, moral, sexual e patrimonial.
Neste sentido, cumpre destacar algumas experiências estaduais
e municipais que são consideradas bem-sucedidas quanto à aplicação
eficiente das medidas protetivas de urgência. No Rio Grande do Sul,
por exemplo, o monitoramento dessas medidas previstas pela Lei Maria
da Penha é feita por meio da renomada Rede Lilás, da qual a patrulha
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Maria da Penha faz parte. Segundo dados oficiais, essa iniciativa gaúcha
resultou em reduções significativas nos índices de violência contra a
mulher no âmbito do território daquele estado. Também há bons
resultados nos municípios que instituíram programas de patrulha Maria
da Penha, dentre outros, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Manaus,
São Paulo, Porto Alegre e Salvador.
No território do Estado do Maranhão, observa-se a existência
de ações articuladas do Estado com alguns municípios no sentido de
dar maior efetividade aos dispositivos da Lei Maria da Penha. Contudo,
essas iniciativas são ainda incipientes para prevenir e combates as
diversas formas de violência praticadas contra as mulheres. Faz-se
necessário o estabelecimento de um robusto programa estadual de
segurança pública da mulher, instituindo a patrulha Maria da Penha,
assim como outros instrumentos de prevenção e combate às violências
praticadas contra as mulheres.
O presente projeto de lei assegurará às mulheres do Estado do
Maranhão uma maior proteção aos seus direitos fundamentais,
assegurando que os instrumentos previstos na Lei Maria da Penha
sejam plenamente aplicados no âmbito do território do Estado do
Maranhão, notadamente as medidas protetivas de urgência previstas
no artigo 22 da referida Lei. É inegável o interesse público no presente
projeto, motivo pelo qual submeto a esta Casa para aprovação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de fevereiro de 2019.
- Ana do Gás - Deputada Estadual
PROJETO DE LEI Nº 076 / 19
Dispõe sobre a instalação de dispositivo eliminador
ou bloqueador de ar na tubulação do sistema de
abastecimento de água e dá outras providências.
Art. 1º. Ficam obrigadas as concessionárias de abastecimento
de água e esgoto a instalação de dispositivo eliminador ou bloqueador
de ar em tubulação do sistema de abastecimento de água nas novas
unidades consumidoras.
Art. 2º. Nas unidades consumidoras que já estejam regularmente
abastecidas por água até a data da vigência desta lei, será facultado ao
consumidor a solicitação da instalação do dispositivo por meio de
notificação à empresa concessionária.
Parágrafo Único. O prazo para instalação será de 30 (trinta)
dias, contados do efetivo recebimento da solicitação.
Art. 3º. O dispositivo deverá possuir certificado de qualidade
e todas as despesas decorrentes serão custeadas integralmente pelas
concessionárias.
Art. 4º. As informações contidas nesta lei deverão ser enviadas
aos consumidores anexadas nas faturas, de forma clara, precisa e
inequívoca, de, no mínimo, 3 (três) meses seguidos logo após o início
de vigência desta lei.
Art. 5º. O descumprimento das obrigações previstas nesta lei
importará à concessionária a cobrança mensal do consumo não superior
à taxa mínima prevista para o consumo.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor 1 (um) ano após a 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 Constituição Federal de 1988, 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. Em
sendo assim, nesta seara, o presente projeto, visa assegurar, sobretudo,
o respeito aos direitos dos consumidores.
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O presente projeto de lei pretende acabar com um problema
enfrentado em boa parte do nosso estado: a cobrança que ocorre, pelas
concessionárias de água, pelo ar que entra nas tubulações. A explicação
é que quando há abastecimento de água de forma descontínua, o ar
entra nas tubulações, fazendo os ponteiros girarem, como se água
fosse, gerando cobrança por recursos não utilizados pelo consumidor.
A instalação desses aparelhos é uma obrigação das concessionárias e
direito dos consumidores, tendo em vista que eles permitem a real
mensuração do consumo de água, como já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça no AREsp 378182, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho.
A água é um recurso natural, porém é finito. A aprovação desta
lei irá gerar nos consumidores uma sensação de segurança e incentiválos a instalarem hidrômetros. Em consequência, o consumo será
realmente mensurado, coibindo desperdícios e garantindo a devida
contraprestação para a concessionária.
Nesse sentido solicito o apoio dos nobres pares para essa
iniciativa que trará justiça aos consumidores de água.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 06 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 077 / 19
Dispõe sobre a normatização para a verificação
da segurança de barragens de qualquer natureza
e de depósitos de resíduos tóxicos industriais no
Estado do Maranhão e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão Decreta:
Art. 1º. A fiscalização da segurança de barragens de qualquer
natureza e de depósitos de resíduos tóxicos industriais no Estado do
Maranhão, será realizado com base nesta legislação.
Parágrafo único - As disposições trazidas pela presente Lei
se aplicarão às Pessoas físicas e jurídicas de direito privado que sejam
proprietárias ou responsáveis legais de barragens de qualquer natureza
e/ou de depósitos de resíduos tóxicos industriais que se encontrem no
Estado do Maranhão.
Art. 2°. Para efeito desta lei considera-se como barragem
qualquer estrutura localizada em um curso permanente ou temporário
de água criada para fins de contenção ou acumulação de substâncias
líquidas ou de misturas de líquidos e sólidos, compreendendo o
barramento e as estruturas associadas.
Art.3°. A realização de obras e a implantação de estruturas de
barragens e de depósitos de resíduos tóxicos industriais no Estado do
Maranhão ficam condicionadas, sem prejuízo do licenciamento
ambiental previsto em Lei específica, à realização de projeto que
contenha, no mínimo:
I - estudo hidrológico e meteorológico com período de
recorrência mínima de vinte anos e abrangência espacial relacionada
com a bacia hidrográfica a montante do ponto de barramento;
II - estudo geológico e geotécnico da área em que será
implantada a obra;
III - previsão de vertedor de fuga ou outro sistema de
extravasamento capaz de escoar a vazão máxima de cheia sem
comprometer a estabilidade da barragem ou do aterro.
IV - verificação da estabilidade da barragem ou de aterro quando
submetidos às condições provocadas pelas cheias máximas, conforme
os estudos hidrológicos;
V - previsão de impermeabilização do fundo do lago de barragem
destinada ao armazenamento de efluentes tóxicos e de base de depósito
de resíduos tóxicos industriais.
§1° - Ficam obrigados, os proprietários ou responsáveis legais
de barragens e de depósitos de resíduos tóxicos industriais a instalar e
gerenciar o funcionamento de um sistema de alerta para desastres e
catástrofes eventualmente ocasionados pela atividade por eles exercida,
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o qual deverá eficazmente ser capaz de atingir todos os municípios no
raio de 30 (trinta) quilômetros ao entorno da barragem ou depósito de
resíduos tóxicos industriais.
§2°. O disposto no §1° se aplicará somente às barragens para
disposição de rejeitos minerais e depósitos de resíduos industriais
tóxicos cujo reservatório tenha um volume total igual ou superior a
5.000.000 (cinco milhões) de metros cúbicos e às barragens para
acumulação de água cujo reservatório tenha um volume total superior
a 5.000.000 (cinco milhões) de metros cúbicos.
Art. 4°. O projeto a que se refere o art. 2° desta Lei deverá ser
elaborado por profissionais de nível superior, registrados no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/MA, e
acompanhado das respectivas anotações de responsabilidade técnica.
Art. 5°. O proprietário de depósito de resíduos tóxicos
industriais, ou o responsável legal é obrigado a manter disponíveis
para a fiscalização dos órgãos gestores de recursos hídricos e de meio
ambiente.
I - o registro diário dos níveis de águas subterrâneas localizadas
sob o aterro;
II - o registro trimestral dos parâmetros de qualidade das águas
subterrâneas localizadas sob o aterro;
III - o registro semestral do volume e das características químicas
e físicas dos rejeitos acumulados;
IV - o registro anual que demonstre a ausência de contaminação
do solo e registro trimestral que demonstre a ausência de contaminação
do lençol de água no entorno e sob a área ocupada pelos rejeitos.
Art.6°. Os proprietários ou responsáveis legais de barragens e
de depósitos de resíduos tóxicos industriais já implantados na data de
publicação desta lei terão o prazo de 2 (dois) anos, contados da data de
sua publicação, para apresentar aos órgãos gestores, de recursos hídricos
e de meio ambiente, o respectivo estudo técnico realizado por Comissão
composta por técnicos dos órgãos gestores de recursos hídricos, meio
ambiente, SEMA, Defesa Civil, CREA/MA, que comprove a segurança
das obras realizadas, em conformidade com os requisitos dispostos no
art. 2°.
Art.7°. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, e
definirá as sanções decorrentes de descumprimento das determinações
nela dispostas.
Art. 8°. Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua
publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 de fevereiro de
2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
Esta matéria legislativa é fundamentada nas Leis Federais n°.
9.985/2000 n°.12.334/2010 e nº. 12.305/2010 que já dispõem sobre
matéria abrangida pela proposição apresentada dispondo sobre questões
genéricas relacionadas ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza, a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Política
Nacional de segurança de Barragens.
A proposta apresentada visa sanar omissões na legislação
federal aplicável, especialmente com a finalidade de conferir maior
segurança aos cidadãos maranhenses que habitam próximos às barragens
ou depósitos de resíduos sólidos industriais.
Assim, ainda que farta a legislação federal, a competência
residual estadual para este caso é necessária eis que visa complementar
a referida legislação, competência assegurada na carta magna. E essa
competência residual permite que o Estado complemente esta
regulamentação, sobre matéria não abrangida pela legislação federal,
para que não vá de encontro à mesma.
Nossa Constituição Federal, em seu artigo 24, inciso VI, delimita
a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal
para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e
controle da poluição.
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Informamos que proposituras semelhantes já são leis no
Espirito Santo, Pará e Pernambuco, tramitando projetos de leis em
Rondônia e Mato Grosso do Sul. Por esses motivos, solicitamos o
apoio dos nobres deputados para à aprovação da presente propositura
e, ainda, a sanção do Governador do Estado.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 de fevereiro de
2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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REQUERIMENTO Nº 054 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido
o Plenário, seja incluído na ordem do dia da próxima sessão, para
discussão e votação em regime de urgência, o projeto de lei nº 054/
0219, de minha autoria.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 20 de fevereiro de 2019. - JOSÉ
GENTIL - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 25.02.19
EM: 22.02.19
REQUERIMENTO Nº 055 / 19
Senhor Presidente,
REQUERIMENTO Nº 037 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o art. 163, III, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência, que após ouvido o Plenário, seja submetido ao regime
de tramitação de urgência, para discussão e votação em Sessão
Extraordinária a ser realizada logo após a presente sessão ordinária, o
Projeto de Lei nº 24/2019, que 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, de minha autoria.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 13 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 25.02.19
EM: 22.02.19
REQUERIMENTO Nº 050 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o art. 163, III, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência, que após ouvido o Plenário, seja submetido ao regime
de tramitação de urgência, para discussão e votação em Sessão
Extraordinária a ser realizada logo após a presente sessão ordinária, o
Projeto de Lei nº 057/2019, que dispõe sobre a inclusão de dados na
carteira de identidade emitida pelo Estado do Maranhão, e dá outras
providências, de minha autoria.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 18 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 25.02.19
EM: 22.02.19

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 Sessão Extraordinária, a realiza-se logo após a presente
sessão, o Projeto de Resolução Legislativa de minha autoria n°
09/2019, que concede a medalha de mérito legislativo Manuel Beckman
aos Bombeiros Militar do Estado do Maranhão
Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís 20 de fevereiro de 2019. - NETO
EVANGELISTA - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 25.02.19
EM: 22.02.19
REQUERIMENTO Nº 056 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o art. 163, III, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência, que após aprovação do Plenário, seja submetido ao regime
de tramitação de Urgência, para discussão e votação em Sessão
Extraordinária, a realizar-se logo após a presente Sessão, o Projeto de
Lei nº 255/2018, que dispõe sobre a inclusão Escolar de estudantes
com deficiência, com altas habilidades/superdotação e com transtornos
funcionais específicos nas instituições de Ensino público e particulares
no Estado do Maranhão, de autoria do Ex-Deputado Estadual Rogério
Cafeteira, já desarquivado por esta Casa, conforme Requerimento Nº
046/2019.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 20 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 25.02.19
EM: 22.02.19
REQUERIMENTO Nº 057 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o art. 163, III, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa
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Excelência, que após aprovação do Plenário, seja submetido ao regime
de tramitação de Urgência, para discussão e votação em Sessão
Extraordinária, a realizar-se logo após a presente Sessão, o Projeto de
Lei nº 051/2019, que institui o Programa Estadual “Habitar no Centro”,
de autoria do Poder Executivo.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 20 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 25.02.19
EM: 22.02.19
REQUERIMENTO Nº 058 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvido o Plenário, seja encaminhada Mensagem de Aplausos e
Congratulações ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar
do Maranhão, Coronel Célio Roberto Pinto de Araújo, para que o
mesmo parabenize os 22 bombeiros enviados a cidade de Brumadinho,
em Minas Gerais, que trabalharam nas buscas por vítimas da Barragem
Córrego do Feijão, de responsabilidade da empresa Vale.
Nossos sinceros agradecimentos aos bombeiros:
- MAJ QOCBM Patrício Daniel dos Passos Penha
- MAJ QOCBM Nilson da Silva Azevedo Júnior
- CAP QOCBM Jonatan Silva Coutinho
- CAP QOCBM Claudionor Ribeiro Moraes
- 1º TEN QOCBM David Martins Soares
- 1º TEN QOCBM Cleyston José Raimundo Nunes Moreira
- 2º TEN QOCBM Elenilton Ribeiro de Souza
- ST BM Adelson Vales Santos
- 1º SGT BM Marcos Aurélio Ribeiro
- 1º SGT BM Alexsandra Lisboa Rodrigues Galvão
- 2º SGT BM Carlos Arnoldo Cardoso Silva
- 2º SGT BM Antônio Cláudio Silva Santos
- 2º SGT BM Jorge Luís da Conceição Bottentuit
- 3º SGT BM Elismar de Souza
- 3º SGT BM Christiano Cabral Oliveira
- 3º SGT BM Rafael Gustavo Ribeiro Ramos
- 3º SGT BM Anderson Max Silveira de Oliveira
- CB BM Brenda Aline Barros Matos
- CB BM Julyano Edino de Freitas Nascimento
- SD BM Jefferson Mauro Serra Rabelo
- SD BM Wanderson dos Santos Neves
- SD BM Alex dos Anjos
Nesse momento tão difícil para a cidade de Brumadinho, que
causou comoção em todo o país, os nobres bombeiros do Maranhão
deram exemplo de solidariedade e de dedicação ao Brasil, orgulhando a
todos os maranhenses.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 20 DE FEVEREIRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 25.02.19
EM: 22.02.19
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REQUERIMENTO Nº 059 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvido o Plenário, seja encaminhada Mensagem de Aplausos e
Congratulações ao Comandante da 3ª Companhia Independente de
Bombeiro Militar do Maranhão com sede em Itapecuru-Mirim, Major
Patrício Daniel dos Santos, para que o mesmo parabenize os 9
bombeiros da cidade de Itapecuru-Mirim que foram enviados a cidade
de Brumadinho, em Minas Gerais e que trabalharam nas buscas por
vítimas da Barragem Córrego do Feijão, de responsabilidade da empresa
Vale.
Nossos sinceros agradecimentos aos bombeiros:
- MAJ QOCBM Patrício Daniel dos Passos Penha
- MAJ QOCBM Nilson da Silva Azevedo Júnior
- CAP QOCBM Jonatan Silva Coutinho
- 1º TEN QOCBM Cleyston José Raimundo Nunes Moreira
- 2º TEN QOCBM Elenilton Ribeiro de Souza
- 3º SGT BM Anderson Max Silveira de Oliveira
- SD BM Jefferson Mauro Serra Rabelo
- SD BM Wanderson dos Santos Neves
- SD BM Alex dos Anjos
Nesse momento tão difícil para a cidade de Brumadinho, que
causou comoção em todo o país, os nobres bombeiros da cidade de
Itapecuru-Mirim deram exemplo de solidariedade e de dedicação ao
Brasil, orgulhando a todos os maranhenses.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 20 DE FEVEREIRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 25.02.19
EM: 22.02.19
REQUERIMENTO N° 060 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência de que, após
ouvir o Plenário desta Casa, seja realizada Sessão Especial na data de
07 de março de 2019, às 11 horas, no Plenário Deputado “Nagib
Haickel”, em homenagem à passagem do “Dia Internacional da Mulher”.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de fevereiro de 2019.
- Ana do Gás - Deputada Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 25.02.19
EM: 22.02.19
REQUERIMENTO Nº 061 / 19
Senhor Superintendente,
Nos termos do art.158, VII, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, solicitamos que o presente
Requerimento seja encaminhada ao Superintendente Regional da Caixa
Econômica Federal, no sentido de requerer informações acerca do
fechamento da única Casa Lotérica localizada no Município de Arame/
M A.
A presente solicitação de informações dá-se em razão da
dificuldade que a população local está passando, vez que se trata de
um serviço essencial, qual seja o serviço bancário, prestado pela única
Casa Lotérica do Município.
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Desta forma, reitero pedido de informações acerca da suspensão
das atividades da concessionária da Caixa Econômica Federal em Arame/
MA, bem como solicito sua imediata reabertura e retorno do
funcionamento das atividades bancárias.
Certo de sua presteza e colaboração, agradeço desde já.
Endereço Superintendência da CEF: Jardim Renascença, CEP
65075-370, São Luís/MA.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 19 de fevereiro de
2019. - FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 25.02.19
EM: 22.02.19
REQUERIMENTO Nº 062 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o artigo 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada mensagem de pesar à família do Senhor Manoel da Câmara
Guimarães, popularmente conhecido como Manoel Doutor, por
ocasião do seu falecimento no dia 19 do mês em curso.
Manoel Doutor era de Sucupira do Norte (MA), lutou pela
emancipação da cidade em 1962. Foi vereador em Mirador (MA).
Importante liderança política naqueles municípios.
Com o seu falecimento deixou a família enlutada e grande
consternação nos municípios de Sucupira do Norte e Mirador, onde
era muito estimado. Político reconhecido, pela seriedade dos seus
trabalhos e ilibada conduta, deixa um legado de honradez irrefutável,
predicado que o fez um político muito conceituado e respeitado em
todas as camadas sociais daqueles municípios.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 de fevereiro de
2019. - Daniella Tema - Deputada Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 25.02.19
EM: 22.02.19
REQUERIMENTO Nº 063 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja concedido o abono das faltas, durante minha
ausência nas Sessões dos dias 11, 12, 13 e 14 de fevereiro do ano em
curso, em decorrência da impossibilidade do meu comparecimento
nesta Casa, conforme se verifica no atestado médico em anexo.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
8eckman” em São Luís, 21 de fevereiro de 2019. – RILDO AMARAL
– Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 25.02.19
EM: 22.02.19
REQUERIMENTO Nº 064 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 130, § 4º do Regimento Interno, solicitamos
a Vossa Excelência que seja retirado de pauta o Projeto de Lei nº 032/
2019, de minha autoria.

SEGUNDA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE 2019

9

São Luis, em 19 de fevereiro de 2019. - Duarte Júnior Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 25.02.19
EM: 22.02.19
REQUERIMENTO Nº 065 / 19
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa. que após aprovação do Plenário, seja convocada uma
Sessão Solene, a ser realizada no dia 14 de março de 2019, às 11:00
horas, para homenagear os 38 anos de fundação da Juventude Socialista
do Partido Democrático Trabalhista – PDT.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 19 DE FEVEREIRO DE
2019. - Márcio Honaiser - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 25.02.19
EM: 22.02.19
REQUERIMENTO Nº 066 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 256/2018, de autoria do Poder
Executivo.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 21 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. 25.02.19
EM: 22.02.19
REQUERIMENTO Nº 067 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
sessão ordinária, o Projeto de Lei Complementar nº 004/2019, de
autoria do Poder Judiciário.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 21 DE FEVEREIRO DE
2019. - ADELMO SOARES - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 25.02.19
EM: 22.02.19
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INDICAÇÃO Nº 222 / 19
Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Educação, Senhor Felipe
Camarão, solicitando a doação de um ônibus escolar para o
Município de Barra do Corda, com intuito de viabilizar o transporte
de alunos carentes da zona rural que necessitam de locomoção diária
até a escola.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 19 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 223 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Esportes e Lazer, Senhor
Hewerton Pereira, solicitando a implantação de refletores no
Campo de Futebol da cidade de Itaipava do Grajáu. Vale ressaltar
que o Campo de Futebol Manoel Barbosa da Silva está localizado à
Rua São Sebastião, Centro, Itaipava do Grajaú/MA e é o Campo
principal do Município. Assim, solicita-se, urgentemente, a implantação
da iluminação no referido local, com intuito de fomentar o esporte e
lazer da população local.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 19 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 224 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, solicitando a continuação das obras do Hospital Estadual do
Município de Pedreiras/MA, que se encontram paralisadas há quase
um ano. Vale ressaltar que o prazo para conclusão da obra era de 330
dias, ou seja, não fosse a paralisação, já estaria pronto o Hospital.
Desta forma, reitera-se mais uma vez o pedido de continuação das
obras do mencionado Hospital, com intuito de melhorar o acesso à
saúde da população do Município de Pedreiras/MA.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 19 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 227 / 19
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alunos carentes da zona rural que necessitam de locomoção diária até a
escola.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 19 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 230 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Educação, Senhor Felipe
Camarão, solicitando a doação de 500 (quinhentas) carteiras
escolares para o Município de Apicum-Açu, com intuito de reforçar
o mobiliário e garantir a educação para novas demandas de alunos da
rede escolar do citado Município, principalmente em novas escolas
localizadas na zona rural.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 19 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 231 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Saúde, Senhor Carlos Lula,
solicitando a implantação de 05 (cinco) leitos de Unidade de
Terapia Intensiva (UTI), no Hospital Regional de Grajaú, com
intuito de melhorar a assistência à saúde no mencionado Município e
nas cidades vizinhas.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 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 234 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Educação, Senhor Felipe
Camarão, solicitando a doação de 800 (oitocentas) carteiras
escolares para o Município de Barra do Corda, com intuito de
reforçar o mobiliário e garantir a educação para novas demandas de
alunos da rede escolar do citado Município, principalmente em novas
escolas localizadas na zona rural.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 19 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.

Senhor Presidente,
INDICAÇÃO Nº 236 / 19
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Educação, Senhor Felipe
Camarão, solicitando a doação de um ônibus escolar para o
Município de Apicum Açu, com intuito de viabilizar o transporte de

Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
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encaminhada ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, solicitando a construção de uma ponte ligando o centro
da cidade de Tuntum-MA ao Bairro Mil Réis, em substituição da
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 que banha a cidade de 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 19 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 237 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Saúde, Senhor Carlos Lula,
solicitando a doação de 01 (uma) ambulância para a Prefeitura Municipal
de Itaipava do Grajaú/MA, com intuito de melhorar o acesso à saúde
do mencionado Município.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 19 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 241 / 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 19 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 245 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula, solicitando, em caráter de
urgência, a destinação de uma AMBULÂNCIA para o Município de
São Bernardo.
A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
os moradores dessa importante cidade maranhense, melhorando assim
a qualidade da saúde em toda a região.
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PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 13 DE FEVEREIRO DE
2019. - wendell lages - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 246 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Educação do Estado, Felipe Costa Camarão, solicitando
a destinação de um ÔNIBUS ESCOLAR para o Município de ItapecuruMirim.
A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
os estudantes dessa importante cidade maranhense, facilitando o acesso
às unidades de ensino e possibilitando também o combate à evasão
escolar.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 19 DE FEVEREIRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 247 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Educação do Estado, Felipe Costa Camarão, solicitando
a destinação de um ÔNIBUS ESCOLAR para o Município de Matões
do Norte.
A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
os estudantes dessa importante cidade maranhense, facilitando o acesso
às unidades de ensino e possibilitando também o combate à evasão
escolar.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 19 DE FEVEREIRO DE
2019. - WENDELL LAGES - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 248 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO ILUSTRISSIMO
DIRETOR GERAL DO DENIT, GENERAL ANTONIO LEITE
DOS SANTOS FILHO, solicitando providências, urgentes,
urgentíssimas, no sentido de determinar a RECUPERAÇÃO DA
CAMADA ASFÁLTICA DA BR 135, NO TRECHO MIRANDA DO
NORTE A SÃO MATEUS (MA), considerando que o estado de
conservação do trecho da referida BR não é dos melhores e as chuvas
que caem sobre o Estado do Maranhão, têm contribuído para aumentar
o número de buracos sobre a rodovia, tornando quase que intrafegável..
Infraestrutura em estradas tem um imenso valor econômico,
assim como tem importância para a segurança do transporte modal
rodoviário de cargas e de passageiros.
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A BR 135 é a espinha dorsal do sistema rodoviário, além da
importância econômica pode-se acrescentar o indiscutível valor social
e político para essas cidades.
A BR 135 é uma importante via de escoamento de produtos
via modal rodoviário, assim como para a entrada de bens e serviços de
outras regiões e do resto do mundo.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 19 de
fevereiro de 2019. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL – PR
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 249 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Art. 152, 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
DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, DR. JEFFERSON
PORTELA, solicitando que seja nomeada uma Delegada de Polícia
para assumir a Delegacia da Mulher de Viana, que se encontra sem a
titular.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 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 250 / 19
Senhor Presidente
Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida
a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador
Flávio Dino, bem como ao Ex. Sr. Jhonatan Almada, Reitor dos IEMAS,
solicitando a implantação de uma escola técnica agrícola no município
de ITINGA/MA.
A presente indicação tem como foco demonstrar a necessidade
de construção de uma escola técnica agrícola no município de Itinga/
MA, que conta com aproximadamente 26 mil habitantes, tendo em
vista que muitos jovens encerram os estudos e ficam sem ter uma
profissão, uma carreira a seguir. Uma escola técnica agrícola irá oferecer
a oportunidade de formação e qualificação no segmento da agropecuária,
que é forte e vem se expandindo na região.
A construção de escolas, se faz necessária visando de forma
permanente, garantir o cumprimento do direito fundamental de acesso
à educação. Neste contexto e nos valendo das políticas públicas do
estado que cada vez mais tem investido em educação no Estado do
Maranhão, é que procuramos encontrar soluções para tal solicitação.
Diante de todo o exposto, apresento a presente matéria contando com
o apoio ilustre Governador Flávio Dino, no acolhimento da presente
reivindicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 20 de fevereiro de 2019. - MÁRCIO
HONAISER - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 251 / 19
Senhor Presidente
Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida
a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador
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Flávio Dino, bem como ao Ex. Sra. Flávia Alexandrina Coelho
Almeida Moreira, Secretária de Estado das Cidades e
Desenvolvimento Sustentável, e ao Ex. Sr. Clayton Noleto Silva,
Secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando a construção de
uma Praça no Largo da Igreja Matriz do município de São José dos
Basílios - MA.
A presente indicação tem como foco demonstrar a necessidade
de construção de um praça na sede do município de São José dos
Basílios - MA, mas precisamente no largo da Igreja Matriz, visando
anteder as necessidades do município, tendo em vista que a cidade
recebe diariamente um grande fluxo de veículos e transeuntes que por
ali trafegam, além de ficar numa área estratégica da cidade, onde residem
moradores que estão ali desde a fundação da cidade, e que tanto sonham
com a urbanização e desenvolvimento do município.
A construção de praças é de extrema importância para o
desenvolvimento das cidades, garantido a urbanização e embelezamento
das mesmas, contribuindo desde bem-estar individual e coletivo até a
comunicação e interação entre os munícipes, melhorando a qualidade
de vida de quem usa esses espaços públicos, para lazer, descanso e até
mesmo de práticas esportivas, culturais e de bem-estar. Pensando nisso
e priorizando a qualidade de vida de seus moradores é que solicitamos
a união de esforços para a construção e arborização dessa Praça, dotandoa de equipamentos para práticas esportivas e de lazer, bem espaços
culturais pois, já se tornou uma opção de rotina a utilização dessa área
para os praticantes de caminhadas e outros esportes, bem como para
realizações de eventos culturais.
Diante de todo o exposto, apresento a presente matéria
contando com o apoio ilustre Governador Flávio Dino, no acolhimento
da presente reivindicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 20 de fevereiro de 2019. - MÁRCIO
HONAISER - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 252 / 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
encaminhada indicação ao Prefeito Municipal de São Luís, Exmo. Senhor
Edvaldo Holanda Junior e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos, Senhor Antonio Araujo, solicitando iluminação pública na
Avenida dos Portugueses (onde encerra a zona urbana) até o Porto do
Itaqui.
Este trecho da Avenida dos Portugueses, à altura do final da
zona urbana do bairro Anjo da Guarda até o Porto do Itaqui tem
aproximadamente 4,42 km de extensão sem iluminação pública. Por
ali, diariamente trafegam milhares de pessoas. Em período de feriados,
onde os maranhenses fazem a travessia São Luís-Cujupe, já se chegou
a registrar mais de 1000 veículos trafegando em um só dia.
Considerando o grande tráfego na região e que a falta de
iluminação pública, além de trazer insegurança à população, causa
acidentes de trânsito, solicitamos que sejam tomadas providências no
sentido de instalar 4,42 km de iluminação pública na Avenida dos
Portugueses até o Porto do Itaqui.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 20 de fevereiro de 2019. - “É de Luta, É da Terra!” – Zé Inácio Deputado Estadual – PT
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 253 / 19
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Expediente lido. À publicação.

Senhor Presidente,
III - PEQUENO EXPEDIENTE.
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Estado da Infraestrutura, Sr. Clayton Noleto, em caráter
de urgência, a pavimentação asfáltica (10 km) das ruas dos bairros
Mil Réis, Maria Helena, Campo Velho, Vila Bento, Ana Isabel e
Vila Nova, na cidade de Tuntum, tendo em vista o estado de
deterioração do asfalto, causada pelas fortes chuvas no ano
passado.
A referida obra é de grande importância, pois as precárias
condições de trafegabilidade em decorrência do intenso período chuvoso
no ano de 2017, causaram permanentes transtornos, aos moradores
que lá residem e aos condutores de veículos que por ali trafegam e
convivendo diariamente com a grande dificuldade de acesso.
Diante dos problemas que a população vem enfrentando pela
falta desse serviço, que se constitui um direito social do cidadão,
solicitamos especial atenção do Excelentíssimo Senhor Governador no
sentido de atender ao nosso pleito, pois a efetivação desse investimento
estrutural será assegurado, aos moradores daqueles bairros, o direito a
uma melhor qualidade de vida.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 de fevereiro de
2019. - Daniella Tema - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 254 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida
a Mesa, seja encaminhada Indicação ao Exmo. Sr. Governador Flavio
Dino de Casto e Costa, a fim de que providencie as seguintes indicações
a serem realizadas no Município de Timbiras.
01- Que providencie 14 km de estrada vicinais, distribuídos
da seguinte forma: Trecho que liga o Povoado Jacaré ao Povoado São
Domingos, passando pelas localidades dos povoados Jenipapo,
Pitombeira, Massaranduba e Poção o total de 10 km; O trecho do
povoado Capoeiras do Dico Cosmo ao Povoado Boa Hora no total de
04 km.
02- A disponibilização de máquina de escavação de açude/
barreiro no total de 40 horas maquinas.
03- Perfuração de 01 sistema simplificado de abastecimento
de água no Povoado Lagoa do São José
As presentes indicações, tem o condão de melhorar os
deslocamentos da população e escoamento da produção dos povoados
supracitados e oferecer um melhorar o abastecimento de água na região,
assim levando mais qualidade de vida para a população do campo do
Município de Timbiras.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 20 de fevereiro
de 2019. - Deputado Adelmo Soares - Deputado Estadual – PCdoB
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE - Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso transferido da Sessão de
ontem. Deputado Fernando Pessoa, por cinco minutos, sem apartes.
Enquanto o Deputado Fernando Pessoa se desloca a tribuna, Senhores
Deputados, Senhoras Deputadas, quero lembrá-los que na segundafeira não haverá Sessão ordinária. Haverá uma Sessão Solene em
comemoração aos 184 anos da Assembleia. Vai ser uma bela Sessão e
gostaria de contar com a presença de todos e todas para comemorar
além do aniversário da Assembleia, o Dia do Poder Legislativo, às 16h.
Deputado Fernando Pessoa, V. Ex.ª está com a palavra, por cinco
minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, todos que nos acompanham
pela TV Assembleia, pela Rádio Assembleia. Hoje, Senhor Presidente,
a nossa vinda aqui é para defender as Indicações que fizemos. Fizemos,
Senhor Presidente, a indicação para o município de Itaipava do Grajaú,
município esse que fica a 100km da cidade de Grajaú, Senhor Presidente,
e lá nós temos a necessidade de ter uma ambulância naquele município.
Aquele município que é um município pequeno, mas que está com a
carência de uma ambulância, lá no município de Itaipava do Grajaú.
Senhor Presidente, então pedimos a sensibilidade do nosso Governador,
a sensibilidade do nosso Secretário de Saúde Carlos Lula, que possa
encaminhar uma ambulância na maior brevidade possível para o Prefeito
Joaozinho do Dimaizão, para atender todo o município de Itaipava do
Grajaú. Também ao município de Itaipava do Grajaú, estivemos lá na
nossa campanha, na campanha de 2018, estivemos com o vereador
Biolo da cidade de Itaipava onde vários desportistas daquele município
nos pediu que quando estivéssemos aqui na Assembleia, tentássemos
conseguir para o município de Itaipava do Grajaú a iluminação do
campo, lá do município de Itaipava do Grajaú, porque é onde as pessoas
de Itaipava podem brincar, é onde as pessoas de Itaipava podem se
confraternizar. Então, Senhor Presidente, estes dois pedidos que
estamos fazendo para a cidade de Itaipava do Grajaú. Senhor Presidente,
também estamos aqui para falar do município de Grajaú, município
esse que estivemos juntos na campanha de 2018, estivemos apoiados
pelo mesmo grupo político, grupo de oposição. E, Senhor Presidente,
estamos aqui para reforçar o nosso compromisso com a cidade de
Grajaú e o pedido que temos para o Hospital Regional de Grajaú. O
Hospital Regional de Grajaú, que é um hospital que atende toda aquela
região, atende o município de Formosa, atende o município de Itaipava,
atende o próprio município de Grajaú, é um hospital muito grande,
mas lá se tem a necessidade de alguns leitos de UTI. Inclusive no dia
que o Governador Flávio Dino esteve na cidade de Grajaú, lá faleceu
um rapaz, um rapaz que trabalhava em uma churrascaria, por falta de
um leito de UTI. Então estamos aqui também pedindo que o Governador
Flávio Dino possa, com o Secretário Carlos Lula, implantar alguns
leitos de UTI ali naquele hospital de Grajaú, para atender toda aquela
região. E aqui, Senhor Presidente, também passamos para parabenizar
todas as damas ontem, que se apossaram. Parabenizar a nossa primeiradama Ana Paula por mais uma vez presidir o GEDEMA. Queria
parabenizar, em nome da nossa Presidente Ana Paula, todas as esposas
de todos os deputados desta Casa. Não tenho dúvidas de que a Dra.
Ana Paula irá continuar fazendo um belo trabalho à frente do
GEDEMA, porque ela tem competência e mostrou que sabe fazer,
mostrou que sabe trabalhar à frente do GEDEMA. Então mais uma
vez eu queria parabenizar aqui todas as mulheres dos deputados que
ontem tomaram posse. No mais, Senhor Presidente, falar sobre a nossa
viagem a Brasília onde estivemos com o Ministro da Saúde e com a
nossa presidente estadual dos Agentes Comunitários de Saúde que
também nos honra por ser tuntuense, Dona Marleide, que foi candidata
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à deputada estadual na última eleição. Então lá estivemos eu e o
Deputado Rildo Amaral, Deputada Helena Duailibe. Tivemos uma
boa conversa, um bom diálogo. Não tenho dúvidas de que dias melhores
também estão por vir para os ACSs aqui do Maranhão. No mais,
Senhor Presidente, satisfeito.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Daniella Tema, por cinco minutos, sem apartes.
A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
imprensa maranhense, telespectadores da TV Assembleia, da Rádio
ALEMA, maranhenses. Estou aqui neste momento, nesta tribuna,
para fazer um breve resumo de algumas indicações que nós fizemos no
decorrer desta semana. Não tenho dúvidas de que essas indicações
beneficiarão muito os nossos municípios maranhenses. A gente começou
esta semana com uma indicação muito pertinente ao município de
Tuntum acerca da implantação do IEMA no município. Essa indicação
já está pleiteada também pelo prefeito do referido município, do Prefeito
Tema, que já fez a aquisição e a doação do terreno para o Governo do
Estado. Estamos aguardando após a indicação e temos certeza de que
com a sensibilidade do nosso governador, do nosso Secretário Felipe
Camarão, nós teremos atendida essa reivindicação que muito beneficiará
os jovens dos nosso querido município de Tuntum. Também quero
aproveitar a oportunidade para parabenizar a Deputada Ana do Gás
pela Indicação feita por ela para implantação de um Centro de
Hemodiálise no município de Presidente Dutra. O centro atenderá
toda aquela região central do Maranhão, região sofrida com as longas e
distantes viagens que os pacientes têm percorrido. Aproveitando o
ensejo da indicação da Deputada Ana do Gás e entendendo também as
dificuldades que o nosso Estado vem passando quando o quesito é
saúde, a gente fez uma Indicação sugerindo ao Excelentíssimo
Governador Flávio Dino, ao nosso Excelentíssimo Senhor Secretário
Carlos Lula a ampliação de um serviço que já existe dentro do Socorrão
de Presidente Dutra. Lá nós já temos uma serviço de hemodiálise que
atende somente hoje as urgências e as emergências. São apenas três
máquinas de hemodiálise. Mas já existe uma estrutura, já existe uma
usina de tratamento de água no referido hospital. Existe também um
local físico com o qual nós podemos ampliar e estender o serviço,
tendo em vista que nós já temos equipe médica alocada dentro da
unidade. Então nós estamos pleiteando que esses serviços de
hemodiálise existente no Socorrão de Presidente Dutra, que hoje atende
somente as urgências e as emergências, sejam ampliados para que nós
tenhamos acesso a esse serviço na nossa região com a maior brevidade
possível. É claro que não tirando a importância de um centro feito pela
indicação da Deputada Ana do Gás. Mas até que a gente consiga
construir e ter a aquisição desse centro, eu sugiro e indico ao nosso
Governador e ao nosso Secretário que sejam ampliados os serviços que
existem dentro do Socorrão de Presidente Dutra. Nós também nos
sensibilizamos. Eu também sou filha de Presidente Dutra. A gente fez
uma indicação da pavimentação asfáltica de uma das principais avenidas
da cidade, que é a Avenida Tancredo Neves. E não tenho dúvidas que,
diante da importância dessa avenida, a importância de melhorar as
condições de tráfego de uma avenida tão importante do município,
também será atendida. E nós estamos aqui, hoje, para buscar junto ao
Governo do Estado que todas essas indicações de extrema e importante
relevância para a nossa região sejam brevemente atendidas por ele.
Assim como já existe um centro de imagens no município de Tuntum,
que atende toda aquela região, a gente vem aqui, humildemente, solicitar
a nossa Excelentíssimo Governador Flávio Dino que seja implantado
também um aparelho de ressonância magnética para atender os
pacientes de toda aquela região. Tanto os pacientes que precisam ser
acompanhados em caráter de urgência, pacientes do Socorrão de
Presidente Dutra que passam pela unidade, pacientes que passam pela
unidade de Barra do Corda, que passam por todas as unidades da
região e que também têm que percorrer muitos quilômetros para ter
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acesso a esse serviço. A gente vem aqui solicitar ao Governador que
seja implantado também o serviço de ressonância magnética no centro
de imagem de Tuntum. Sem mais para o momento, venho agradecer a
atenção de todos os colegas e dizer que nosso mandato é um mandato
participativo, que a participação de todos os cidadãos maranhenses é
de extrema importância para que a gente possa fazer um mandato de
fato efetivo. Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, sem apartes.
Deputado Márcio Honaiser vai permutar com o Deputado Rafael.
O SENHOR DEPUTADO MÁRCIO HONAISER (sem
revisão do orador) - Bom dia, Senhor Presidente, Deputados,
Deputadas, telespectadores da TV Assembleia. Eu venho destacar
aqui, como parte da nossa atuação, algumas Indicações que realizamos
durante esta semana. Elas são de fundamental importância para a
população maranhense. Hoje estamos protocolando a Indicação, a
pedido do Prefeito Faria Paé, da construção da praça da Matriz, em
São José dos Basílios. Um equipamento importante que vai beneficiar
o lazer, a convivência e o bem-estar daquela população. Atendendo
também uma demanda do município de Benedito Leite, estamos fazendo
aqui a solicitação para a retomada da implantação do sistema de
abastecimento de água de 2 povoados, povoado Saco Grande e povoado
Olho D’água. Os serviços da CAEMA na sede já foram concluídos,
mas a CEMAR ainda não fez a ligação deixando, portanto a população
angustiada esperando por essa água chegar. Aproveitamos também
este momento e estamos fazendo a Indicação para a construção da
praça do Centenário. Este ano, Benedito Leite comemora seus 100
anos. E a gente gostaria que o governo presenteasse a cidade com uma
praça, onde houvesse espaço para a cultura, para o lazer, para o
entretenimento e para o esporte. Um pedido do nosso Prefeito Ramon,
dos Vereadores, e da comunidade daquele local. Eu me estendo agora à
cidade vizinha de São Domingos do Azeitão, onde também fizemos a
Indicação para a construção do Parque Ambiental no balneário daquela
cidade. Um espaço que, com certeza, vai preservar o meio ambiente,
mas também vai levar lazer com segurança e com a necessidade que
aquela população tem de se divertir, principalmente nos fins de semana
preservando o ambiente. Aproveito também para destacar que esta
semana estive com o Prefeito de Loreto, Prefeito Mafran, protocolando
na Secretaria de Saúde um pedido de um convênio. O hospital da
cidade está sendo concluído. As obras vão ficar prontas nos próximos
meses e foi feito agora um pedido de convênio para que se pudesse
levar os equipamentos. Não adianta só ter a obra física muito bemfeita, mas precisa também fazer o aparelhamento deste hospital. O
Secretário Carlos Lula, que nos recebeu, se prontificou e vai dar os
encaminhamentos necessários. E para encerrar aqui, eu queria aproveitar
e destacar que, na próxima semana, estaremos em mais uma agenda no
Sul do Maranhão. Dessa vez junto novamente do Secretário de
Educação, Felipe Camarão, nós iremos a Alto Parnaíba e a Tasso
Fragoso. Vão ser dadas lá as ordens de serviço da reforma das duas
escolas de ensino médio. Portanto, eu quero dizer aqui o compromisso
que este Governo do Estado tem com a educação. Em apenas duas
semanas, cinco obras sendo entregues ou ordem de serviço, mostrando
na área da educação, mostrando o compromisso que se tem com a
nossa juventude, com as nossas crianças e com o futuro delas. Muito
obrigado, Senhor Presidente, deixo aqui o meu abraço a todos os colegas.
E nós continuamos aí defendendo a população maranhense.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente Othelino Neto, Senhoras e
Senhores Deputados, galeria, imprensa, povo do Maranhão. Senhor
Presidente, o que me traz a tribuna hoje, é informar a esta Casa e ao
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povo do Maranhão, que, amanhã, às 9h, o Governador Flávio Dino e o
Secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto, entregarão mais uma
grande obra para o estado do Maranhão. Refiro-me a pavimentação
implantação de 8,57km de rodovia estadual. Mas por que esse trecho
que, embora pequeno, é tão importante? Porque liga, mais uma vez, o
estado do Maranhão ao estado do Piauí, por meio do município de São
Bernardo com o município de Luzilândia. Um sonho antigo do Baixo
Parnaíba, que a ponte foi concluída e entregue, mas infelizmente não
tinha interligação dos dois municípios. Mais uma grande obra, uma
grande rodovia estadual sendo entregue ao povo do Maranhão. Diante
de tantas outras que já foram construídas pela gestão Flávio Dino,
principalmente na região do Baixo Parnaíba, pois ali muito se vendia
há bastante tempo, se propagava a questão, por exemplo, da Rota das
Emoções e que foi concluída recentemente com o Governador Flávio
Dino o trecho Barreirinhas/Paulino Neves, possibilitando que o turismo
do nosso Estado, dos estados do Piauí, do Ceará pudessem ser
interligados de verdade e de fato. E, agora, com essa inauguração amanhã,
mais uma rota, mais uma ligação entre o Estado vizinho do Piauí. E
aqui quero destacar a seriedade e o compromisso do Secretário Clayton
Noleto com as rodovias do estado do Maranhão, com as implantações
feitas nessa gestão, com a recuperação de tantos outros quilômetros de
rodovias estaduais do nosso Estado. E sempre alertando, sempre dando
as informações necessárias, sempre muito solícito não só com os
Deputados aqui presentes, mas também com os Prefeitos. E queria
citar algumas outras obras importantes do nosso Estado com relação
às rodovias estaduais. Amarante/Sítio Novo, que está em fase de
conclusão. Doca Bezerra a Barra do Corda, que também está em fase
de conclusão. Balsas, no povoado Ouro, o primeiro trecho do Anel da
Soja que foi concluído, meu amigo, Márcio Honaiser que acabou de
sair da tribuna. O Buriti-Bravo, Café Buriti que foi concluída. A
interligação, Deputado Zé Gentil, Deputado Adelmo, Deputado
Carlinhos, do povoado Paiol do Centro a MA-034. Santa Luzia a
Altamira que está em andamento. Também não posso esquecer a famosa
Paulo Ramos/Vitorino Freire. Ou seja, por onde a gente vai, Deputado
Marco Aurélio, há marca do Governo do Estado nas rodovias estaduais.
As críticas aqui proferidas há alguns dias atrás, chegam até ser injustas
diante de tanta dificuldade que o país atravessa com relação ao
desenvolvimento econômico, a crise econômica e, principalmente, onde
está o maior recurso, Deputado Edivaldo Holanda, que é no Governo
Federal. Até parece que nós maranhense não precisamos das rodovias
federais. Eu particularmente preciso e muito, porque eu venho segundafeira, retorno quinta-feira ou sexta-feira pela BR-135 e todos nós
sabemos que ela está realmente intrafegável. E tenho certeza absoluta
de que o Governo do Estado tem um olhar sensível para todos as suas
competências e amanhã essa responsabilidade do Governo do Estado
se concretizará em mais uma grande entrega para aquela região. Alguns
inclusive fazem política naquela região, inclusive existem também alguns
municípios que nos ajudaram a ser reconduzido aqui para esta Casa e
com certeza estarão em festa, Deputado Marco Aurélio, porque era
um sonho antigo. Com certeza o Governador Flávio Dino, além de
outras estradas, como, por exemplo, Grajaú-Arame, 17, lá no Triângulo,
a recuperação está em andamento, outras recuperações como também
a da 034, ligando Baú a Coelho Neto, o trecho de Buriti à quase estrada
que liga Chapadinha também já vai ser iniciada, ou seja, há um
compromisso efetivo e responsável da Secretaria de Infraestrutura do
Estado com relação às rodovias estaduais. E amanhã, não é falácia, não
é gogó e nem palavras ao vento, amanhã haverá uma inauguração de
verdade e toda esta Casa e a população do estado do Maranhão está
convidada a participar desta grande obra, deste grande ato no município
de São Bernardo. Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Bom dia, Senhor Presidente, senhores deputados e senhoras
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deputadas, galeria, telespectadores da TV Assembleia, servidores desta
Casa, imprensa, maranhenses. Senhor Presidente, hoje, eu subo nesta
tribuna mais uma vez para fazer uma denúncia da área de educação,
mas desta vez no município de Açailândia. Senhor Presidente, o
município de Açailândia virou um caos sob a administração do Prefeito
comunista Juscelino. A cidade, que é uma grande cidade, um polo, um
grande município de toda a Região Tocantina, hoje está sofrendo o
descaso deste prefeito comunista aliado do Governador Flávio Dino.
Os professores que ali estão reclamam, sobretudo, do aumento de
carga de trabalho, da retirada da gratificação sobre a jornada extra de
um terço, garantia confirmada por lei federal para cada um desses
professores que está sendo desrespeitada, além da não reformulação
do plano de cargos, carreiras e salários da educação, a readequação da
legislação municipal vigente à nova realidade fática e jurídica do
município nacional, um terço de férias. Há denúncias de que os
servidores recebem apenas seis meses depois que saem de férias, eleição
para escolha dos diretores, descumprindo uma das metas do plano
municipal de educação, irregularidades no instituto de previdência, no
IPSEMA, pois a prefeitura não estaria cumprindo com os repasses.
Também o não repasse do auxílio-transporte e o reajuste salarial
defasado. Como se isso não bastasse, Senhor Presidente, o caos na
educação daquele município. O Prefeito ainda está sendo acusado de
desvio de recursos do Instituto de Previdência. Há denúncias na Justiça
de supostos desvios de aproximadamente vinte milhões de reais. Postos
de saúde também abandonados e a situação do único hospital da cidade
é de caos total. Licitações, existem, inclusive, uma série de processos
na justiça. E me foi trazida aqui ao meu gabinete essa denúncia de
corrupção envolvendo problemas de licitação direcionada naquele
município de Açailândia. O município de Açailândia com tantos
problemas - pasmem, senhoras e senhores deputados - recebeu em
2017/2018 mais de trezentos milhões de reais de transferências federais.
Trezentos milhões de reais para um município do tamanho de Açailândia.
Isto sem contar o ISS, recursos estaduais e outros convênios. O que
este prefeito comunista Juscelino está fazendo com tanto dinheiro que
chegou naquele município? Se, como eu já disse há pouco, há
desrespeito com a educação, há desrespeito com a saúde, há indícios
de corrupção em licitações, então, Senhor Presidente, este é um assunto
sério. O caos está instalado no município de Açailândia. E nós como
deputados e deputadas, representantes do povo, vamos, sim, dar
entrada aqui a um requerimento, solicitando informações sobre cada
ponto que eu listei aqui nesta tribuna, para que o Prefeito e sua
administração em Açailândia expliquem onde foram investidos e
aplicados esses trezentos milhões. Por que o desrespeito com a área
educacional que cuida do futuro do município, do futuro do Maranhão
e do futuro do Brasil? Vamos entrar aqui com este requerimento. E
gostaria, não eu, mas o povo do Maranhão, principalmente o povo de
Açailândia, o apoio de todos os deputados e deputadas, para que a
gente possa aprovar o requerimento de solicitação de informação que
darei entrada ainda, hoje, aqui nesta Casa. E também entrarei com uma
solicitação para fazermos uma audiência pública no município de
Açailândia. Peço ao futuro Presidente da Comissão de Educação que
organize uma audiência pública no município de Açailândia para que a
gente possa discutir e debater e dar mais transparência no caos que se
instalou em Açailândia. Senhor Presidente, para finalizar, aproveitando
aqui a presença do Prefeito Domingos Dutra, na vez passada que subi
aqui a esta tribuna, fiz aqui uma crítica ao Prefeito e a sua gestão. E
disse que entraria com um requerimento de solicitação de informação.
E ele, hoje, veio aqui a esta Casa e trouxe pessoalmente as informações
que eu iria solicitar aqui à Casa. Então ele trouxe. Está aqui em minhas
mãos. Ele está dando para cada um dos deputados. Vamos analisar este
documento. Vamos discutir na Comissão de Educação. E já o convidei
para outra situação aqui, que é um outro requerimento que nós vamos
dar entrada para fazer uma audiência pública no município de Paço do
Lumiar. E ele prontamente aqui disse que vai participar ou vai mandar
algum responsável da Prefeitura para participar. Eu acho que isso é
bom para a oposição e para os professores do Movimento (MO.VA.SE),
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que está lá para dar mais transparência, mas também é muito bom para
a gestão municipal que pode também ali junto à imprensa, a todo o
povo do Paço do Lumiar e do Maranhão e também falar a sua versão.
Então, eu acho, prefeito, essa foi uma boa iniciativa de V. Ex.ª vir a esta
Casa, é um respeito a esta Casa. E também esperamos a presença da
gestão municipal nessa nossa audiência pública. Muito obrigado. Senhor
Presidente, eu retornarei no Tempo dos Blocos para falar sobre o
Projeto de Lei nº 257, que o Governador entrou nesta Casa mudando e
alterando o objeto social da EMAP. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rildo Amaral, por cinco minutos, sem apartes. O
Deputado Rildo, Deputado Wellington, estava inscrito antes do
Deputado Adriano, e eu por equívoco chamei o Deputado Adriano
antes, mas V. Ex.ª é o próximo.
O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão
do orador) – Bom dia a todos. Bom dia, Maranhão. Cumprimento o
povo maranhense, na pessoa do prefeito de São Francisco do Brejão,
Adão Carneiro, que se faz presente aqui junto com os amigos da região,
o amigo Johnson, e a professora Raicke, que estava agora há pouco
aqui, irmã do Márcio Papel, lá de Imperatriz, membro do PCdoB, que
já se foi. Eu queria agradecer, Senhores Deputados, aos senhores que
demonstraram preocupação com a minha internação na semana passada.
Vários colegas se prontificaram a ajudar. Quando eu cheguei no hospital
já tinha ligação de vários deputados pedindo para que me atendessem
da melhor forma possível. E agradeço a todos os servidores dessa Casa
pelo primeiro atendimento que tive aqui na Assembleia, Presidente. E
em nome do senhor e do meu amigo deputado Marco Aurélio e do líder
do bloco da situação do governo, Rafael, que foram lá prestar todo o
carinho e todos os cuidados que se faz com os amigos, com os colegas
quando necessários. Cumprimento os três. E agradeço a todos os
outros Deputados que se prontificaram, que ligaram. E que, acima de
tudo, que se preocuparam com a nossa saúde. Eu vim hoje à tribuna
por conta, Deputado Edivaldo, da minha presença ontem em Brasília.
Estive em Brasília. E muito se fala das reformas que o país passa, mas
me preocupou muito a forma desastrosa que tenta se fazer a Reforma
da Previdência. Uma reforma que não está só reformando não, está
atrapalhando. Vai atrapalhar o cidadão, vai atrapalhar o trabalhador. E
o único acerto, que é unânime no país, é que as aposentadorias dos
políticos têm que ser iguais do cidadão comum. Não pode ser
diferenciado, aqui nós já somos beneficiados, como disse o próprio
governador, no dia da nossa posse. Nós já somos escolhidos, não
podemos ter benefícios, além do que o cidadão comum tem porque
aqui ele já nos deu esse benefício de estarmos aqui. Mas duas classes
me fazem vir hoje aqui, posteriormente, virei falar das outras. A primeira
é dos professores. Sou professor de Educação Física. E a nova Reforma,
de maneira desastrosa, de maneira a exterminar ainda mais o futuro que
no país ninguém quer mais ser professor. E a nova Reforma traz com
que os professores se aposentem independente da região. E é um país
em que a gente sabe que a expectativa de vida no Maranhão não é a
mesma lá no Paraná. Que os professores, independente de ser homem
ou mulher, e a gente sabe que biologicamente, inclusive a própria
Reforma da Previdência diz isso que quando nas outras categorias vai
se aposentar com idade diferente. E é com 60 anos que se foi para ser
votado. Isso é um açoite à inteligência, é a gente brincar com um país
que para mudar, que para ser melhor passa pela educação, passa pelos
educadores. Então, ontem, no nosso encontro partidário, solicitei que
a Bancada dos Deputados Federais do Solidariedade, no Partido, no
qual eu, a Deputada Helena e o Deputado Fernando Pessoa fazemos
parte, solicitamos para que a reforma da Previdência seja respeitada
pelo nosso bloco, que não se vote contra professor. Não podemos nos
colocar contra uma categoria que vai passar o futuro desse país. E a
outra categoria, no qual também solicitei que seja revisto, de tão confusa
que é a reforma da Previdência, por enquanto ainda exclui do papel
para a reforma dos policiais e bombeiros militares, ignorando as possíveis
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tendências de não saber que bombeiro e nem policial militar ganham
hora extra. Bombeiro e policial militar não ganham insalubridade,
bombeiro e policial militar não ganham periculosidade. Bombeiro e
policial militar não ganham adicional noturno. Nós tivemos Governo,
Senhores, em que o zelador... não que o zelador não tenha que ganhar,
mas o zelador da Secretaria de Segurança Pública ganhava periculosidade
e o policial militar, que está diretamente no combate aos marginais
deste Estado, não ganhava nada de benefício para a categoria. Então
solicitei que se tiver que reformar a Previdência que seja em benefício,
não prejudicando essas duas categorias, não prejudicando por quem
vai passar o futuro deste país, não prejudicando quem já é prejudicado.
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar têm que ser
reformados para beneficiar. Agora mesmo na tragédia de Brumadinho
os bombeiros militares do Maranhão foram, correndo o risco da própria
vida, mas foram lá e cumpriram a sua missão. E é por isso, Senhor
Presidente, Senhores Deputados, que solicitei para a Bancada Federal
do Solidariedade para que respeite essas categorias, porque se não
respeitar a gente vai fazer inclusive uma moção de protesto contra o
próprio Partido. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos sem
apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
aproveitando que o Prefeito de Paço do Lumiar se encontra nesta
Casa, ex-Deputado estadual e ex-Deputado federal, vou aproveitar
para dirigir a palavra ao Prefeito de Paço do Lumiar e me coloco à
disposição, logo após o meu pronunciamento, para que possamos
discutir. Inclusive o documento que V. Ex.ª trouxe a esta Casa, e aí vou
trazer do mais distante para o mais próximo. Do mais distante é com
relação a Odebrecht. A maior maldade praticada com a população de
Paço do Lumiar. Realizamos duas audiências públicas, inclusive V.
Ex.ª estava nessas duas audiências públicas contra a Odebrecht. Eu me
armei e me preparei contra a Odebrecht, trouxe a pauta da Odebrecht,
um contrato que prejudica a população de Paço do Lumiar. V. Ex.ª
participou de duas audiências e nessas duas audiências V. Ex.ª foi
enfático que era candidato a Prefeito de Paço do Lumiar e ao ganhar a
Prefeitura de Paço do Lumiar V. Ex.ª ia rescindir o contrato que na
verdade é um malvado e perverso com a população. Sobre a Odebrecht,
logo após o pronunciamento, eu converso com V.Ex.ª. Estamos na luta
ainda pra retirar essa empresa que está na Lava Jato e tem prejudicado
o maranhense. O caso da Odebrecht era até caso de CPI, porque onde
foram parar todos os materiais da Caema? Quem cedeu, quem concedeu,
quem entregou esse material? É uma vergonha e um descaso com a
população de Paço do Lumiar. Desde o primeiro ano, no início do
nosso mandato, nós armamos a nossa trincheira contra a Odebrecht.
Mesmo sendo toda poderosa, fomos inclusive ameaçados, mas nós
não arredamos um só instante, não arrefecemos um só instante e
partimos para cima. Falei nesta Casa que para mim foi uma decepção,
que V.Ex.ª disse que ia rescindir o contrato com a Odebrecht, que
V.Ex.ª chamava de “odepeste”, mas até agora V.Ex.ª não rescindiu o
contrato. Então, logo após, eu fico à disposição para a gente tratar
sobre a Odebrecht, mas vou tratar de outro caso também, que é sobre
a educação de Paço do Lumiar, aproveitando a presença de V.Ex.ª
também nesta Casa. Eu estou vindo agora do Ministério Público Federal,
acompanhando professores de Paço do Lumiar, estaremos fazendo
uma representação junto ao Ministério Público Federal e Ministério
Público Estadual da Prefeitura de Ribamar. Eu já estou comunicando
V.Ex.ª, logo de corpo presente, estamos fazendo representação da
Prefeitura de Paço do Lumiar, tanto no Ministério Público Estadual
como Ministério Público Federal. Eu quero me reportar ao documento
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que V.Ex.ª traz à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e que
diz que desta forma não há amparo legal para reduzir de 40 para 30
horas a carga horária dos professores de educação que se submeteram
às regras do concurso de 40 horas semanais com remuneração fixada.
Essa reivindicação, além de prejudicar pais e alunos, implica a existência
de dotação orçamentária para a contratação de mais professores, a
prática de improbidade administrativa e assim por diante. Vossa
Excelência ainda diz que os professores reivindicam a redução e 40
para 30 horas da carga horária que existe em outros municípios e que
os professores de Paço do Lumiar apenas fazem um bico. Eu não vejo
dessa forma, respeito o documento que V. Ex.ª trouxe, o senhor tem
todo direito, mas no meu ponto de vista, o meu pensamento é em
defesa dos professores e eu farei isso. Há uma incoerência dessas 40
horas que Vossa Excelência fala de redução de 30 horas. Eu estou aqui
com uma decisão judicial proferida, no dia 18 de fevereiro, pela Juíza
Lewman de Moura Silva, Juíza titular da 1ª Vara, que, inicialmente,
define os benefícios da justiça gratuita e concede o que é pleiteado
pelos professores. Eu quero só rapidinho contestar e mais uma vez eu
também me coloco à disposição de V. Ex.ª, do Secretário de Educação
e dos professores para que a gente possa intermediar. Em momento
algum o meu objetivo é constranger a Prefeitura, é constranger V. Ex.ª,
mas alguns pontos aqui são antagônicos e a gente precisa esclarecer.
Primeiro, existe a Lei Federal 11.738/08 que institui o piso nacional de
salário para o Magistério Público da Educação e no seu parágrafo 4º,
inciso IV, na composição de jornada de trabalho, o limite máximo é de
2/3 da carga horária, o limite máximo é de 2/3, a lei federal diz isso. Há
também o parecer do Conselho Nacional de Educação 18, de 2012,
que, de quarenta horas semanais, tem que respeitar vinte e seis horas
de interação com os estudantes. Só o que acontece? A lei federal fala
desses dois terços. Uma resolução do parecer do Conselho Nacional
fala que tem que haver pelo menos vinte e seis horas de interação. E o
expediente, não sei se V. Ex.ª tem conhecimento, o expediente expedido
pela SEMED 002/2019 exige trinta e duas horas, então esse é o pedido.
Os professores não estão pedindo para reduzir de quarenta para trinta
horas. É que o expediente que foi baixado pela SEMED exige trinta e
duas horas. E a legislação e o Parecer do Conselho são bem claros: é
vinte e seis horas de interação. Com isso, a juíza Leuma Moura Silva
deferiu o pedido de um dos professores. Com base em um pedido de
um dos professores, com base na solicitação, nós estamos provocando
o Ministério Público para que ele possa se posicionar e se pronunciar
a respeito, bem como também o Ministério Público Estadual lá na
cidade de Paço do Lumiar, para que eles também possam se posicionar
e se pronunciar a respeito do flagrante desrespeito à legislação federal
e ao parecer do Conselho. Porque, no nosso ponto de vista, o que nos
parece é que esse expediente da SEMED contraria a legislação federal
e o parecer do Conselho. Não sei se V. Ex.ª tem conhecimento disso,
porque o documento que V. Ex.ª traz aos demais parlamentares não faz
referência a Lei nº 11.738 e muito menos ao parecer do Conselho
Estadual. Mas eu estou à disposição para os esclarecimentos. E, mais
uma vez, não é uma afronta à Prefeitura de Paço do Lumiar e muito
menos a V. Ex.ª. Eu tenho um lado e estou defendendo os professores,
a educação e a população de Paço do Lumiar. Era o que tinha para o
momento, Senhor Presidente.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Requerimento à deliberação do Plenário: Requerimento nº
049/2019, de autoria da Deputada Helena Duailibe (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento nº
051/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso, (lê). Como
vota a Deputada Andréia Rezende?
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – Pelo deferimento.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Como vota a Deputada Cleide Coutinho?
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DR.ª DEPUTADA
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deferido. Requerimento nº 052/2019...
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, Deputado Wellington do Curso. Questão de ordem,
por gentileza.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Tem um requerimento de nossa autoria e já fiz,
inclusive, a inscrição para discussão do requerimento, por gentileza.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Quando eu chamar o requerimento, V. Ex.ª pode pedir para
discutir. Requerimento nº 052/2019, de autoria do Deputado Rigo Teles,
(lê). Deferido. Requerimento nº 053/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso. O Deputado se inscreveu para discutir. Terá dez
minutos com direito a apartes. Enquanto o Deputado se desloca até a
tribuna, registro a presença do ex-Vereador, ex-Presidente da Câmara
de Pinheiro, Jaelson, a pedido do Deputado Dr. Leonardo Sá. Seja
bem-vindo, Vereador Jaelson.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, permita-me enquanto o Deputado se encaminha.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pois não, Deputado Marco Aurélio.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Também reiterar aqui as presenças do Prefeito Adão Carneiro, de São
Francisco do Brejão e Johnson Alves, liderança de Imperatriz.
Obrigado.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia,
nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
um dos mais memoráveis discursos proferidos pelo Deputado
Wellington, na primeira legislatura, nosso primeiro mandato, eu me
recordo bem que foi no início de abril, quando estávamos chegando de
uma visita de inspeção ao Hospital Socorrão II. Por que memorável?
Porque, naquele momento, nós estávamos saindo de uma visita do
Hospital Socorrão I. E na mesma semana fomos ao hospital Socorrão
II. Eu fui sargento do Exército durante 15 anos. E durante esse tempo
no Exército, 10 anos foram no serviço de inteligência, mas alguns com
treinamentos e treinamentos de guerra. Tudo bem, é compreensível
que não tenhamos atuado num campo de batalha, num campo de guerra.
Simulações jamais poderão mostrar a realidade, mas ao chegar no hospital
Socorrão II, no início de abril de 2015, nos deparamos com uma cena
horrenda. Pessoas nos corredores do Socorrão II. E inclusive uma cena
que ficou marcada na minha memória, na minha mente, até hoje. Uma
idosa de 75 anos de idade, o filho de 56 anos de idade segurando o soro
daquela senhora no corredor do Socorrão porque nenhum aparador de
soro tinha. Uma cena lamentável. Uma cena deprimente. E uma cena
que me percorre a memória, até hoje. E daquele dia em diante, eu tenho
travado uma luta em busca da saúde, em defesa da saúde, mas uma
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saúde pública de qualidade que realmente possa atender os maranhenses.
E é de cortar o coração, receber uma mensagem como eu vou ler para
vocês agora: “Olá, deputado, deputado precisamos da sua ajuda tem
um paciente internado no Hospital Carlos Macieira, residente do interior
da cidade de Arari, faz praticamente dois meses que a paciente internada
para fazer uma cirurgia na qual não foi realizada por falta de material.
Conto com a sua ajuda, deputado, os familiares são pobres, são
humildes. Família e parentes revoltados com a situação. Sei que V. Ex.ª
é um Deputado atuante, tem lidado e tratado a questão da saúde,
então, por gentileza, são pessoas carentes e que lutam por mais saúde,
que o Governador Flávio Dino diz que tem, mas na realidade nós
padecemos. Ajude essa família humilde do interior que não está tendo
nenhuma informação concreta quanto a cirurgia. Para que não fosse
leviano, eu não fui lá colocar no grupo dos Deputados solicitar apoio
do meu Presidente, que sempre foi muito solícito, tenho respeito ao
Presidente Othelino que sempre foi muito solícito em todas as
demandas, mas não fui ocupar o grupo dos Deputados e ao meu
Presidente para solicitar uma intervenção de uma pessoa na Saúde.
Não tem como fazer intervenção em uma pessoa, duas pessoas, três
pessoas. Que saúde é essa que precisamos atender um cidadão, atender
um paciente. Tem que ter intervenção de uma liderança, de um Vereador,
de um Secretário, de um Deputado! E aquele que não tem o Q.I? E
aquele que não tem “Quem Indique”? É lamentável. E apelo para a
administração pública. Apelo para os princípios norteadores da
administração pública, que estão elencados no artigo 37 da Constituição
Federal, dentre eles a transferência. E é por isso que solicitamos hoje a
relação completa de todas as empresas, Organizações Sociais (OSs) e
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), que tem
vínculo com a SES e com a Emserh, bem como a modalidade de
contratação. Cópias dos contratos de gestão ou termo de parceria, com
suas respectivas notas de empenho e valores pagos. Além das unidades
geridas entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de janeiro de 2019. Uma
solicitação, um pedido do Deputado Wellington remetido pela
população. Deputado Wellington, como é a gestão pela SES? Como é
a gestão pela Emserh? Como é que são esses contratos? Como é feita
essa contratação? Nós temos muitas denúncias de contratações, muitas
denúncias de seletivos. Eu não vou citar agora mais aqui, que nem cabe
para o momento: o seletivo da cidade de Carolina, que apareceu igreja
evangélica dentre os relacionados. Apareceu um cidadão com o nome
Alfredo, o Edital era bem claro, não podia ter pessoa jurídica, não era
CNPJ, era CPF e o nome completo. Representamos o Governo do
Estado na cidade de Carolina. E exemplos como esse tem muitos outros
que temos denunciado aqui nesta Casa, só estamos pedindo
transparência. Que a Mesa possa aprovar o nosso requerimento diante
de tantas denúncias, de tantos descasos. E já falei aqui e vou repetir, o
Governador Flávio Dino tem exterminado, de forma silenciosa, os
mais pobres do nosso Estado. Quantos estão saindo dos seus interiores
para vir fazer tratamento de hemodiálise em São Luís? Tem gente que
já morreu na estrada. Péssimas condições, cheias de buracos e uma
família inteira foi dizimada vindo fazer o tratamento de hemodiálise
em São Luís. Cadê o Centro de Tratamento de Hemodiálise, lá de
Pinheiro? De São Luís? E todos os demais? Antes era muito fácil
colocar a culpa no passado, em outras gestões, só que isso não cabe
mais. O Governador Flávio Dino foi eleito com o único objetivo, de
trazer a mudança para o estado do Maranhão, mas o sonho, o desejo
das pessoas era que fosse para melhor, não para pior. E a Saúde, nós
vivenciamos, nós acompanhamos, e eu não sou de denunciar somente
por denunciar, liguei para a família hoje, vou fazer um pronunciamento,
vou falar da senhora: “A senhora tem previsão de cirurgia para quando?
Deputado, não tem previsão. Lhe falaram quando? Não tem previsão.
Não me falaram nada. Não falaram nada”. Recebi um servidor do Viva
Procon nesta semana, em nosso gabinete, que existem exames marcados
para julho e outubro, servidor do Estado, para julho e outubro de
2019. Dependendo da enfermidade, os médicos que estão no exercício
do mandato podem concordar comigo, podem chegar vivos até lá.
Então é um descaso na saúde, a falta de atenção na saúde. Eu verifico,
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eu vou ao local, eu vou ao Socorrão I e II, eu vou ao Hospital da
Criança, vou ao Carlos Macieira e utilizo as minhas prerrogativas
parlamentares. Caso não seja possível, eu aciono de imediato o meu
presidente, presidente do Poder Legislativo, do Parlamento estadual,
para que tenha acesso, para que eu possa fiscalizar, para que eu possa
verificar in loco. Fui à cidade de Matões, não foi necessário acionar a
Comissão de Saúde, porque não estava ainda estabelecida, nem o
presidente desta Casa, porque não precisa nem entrar, o hospital está
fechado, mas fecharam o hospital e não falaram nada para técnicos,
para médicos, ninguém sabia de nada, nem a população. O Governador
Flávio Dino, durante a campanha em 2018, não anunciou: vamos fechar
alguns hospitais, inclusive de Matões. A população de 14 municípios,
mais de 400 mil habitantes, estaria sabendo o que está acontecendo.
Então não faço denúncia leviana, eu trago informações. Solicitei a
instalação de uma CPI aqui nesta Casa. Recebi denúncia, o cidadão
ligou: “Deputado Wellington, eu não vou à Assembleia porque está
cheio de câmara, o Senhor pode me encontrar aqui na Ceasa?”. Fui
encontrar na Ceasa. “Deputado, o depósito foi entregue no Palácio
dos Leões”. Falei isso aqui na Assembleia. Precisamos investigar isso.
Duas operações da Polícia Federal, desvio de mais de 18 milhões de
reais. Eu já questionei quantas vezes aqui? Várias. Quando vão devolver
os 18 milhões desviados da Saúde? Onde foram parar os 18 milhões
desviados da Saúde? E eu atento, pesquisando o tempo todo
permanentemente. Processo que se iniciou no dia 10 de novembro de
2016, para quem não sabe, no dia 13 de fevereiro de 2019, semana
passada, concluso para a sentença, as duas operações da Polícia Federal,
conclusas para a sentença. A qualquer instante teremos aí surpresas,
não tem nem informação privilegiada, informação pública. E qual o
nosso desejo? Que os culpados sejam identificados, punidos e que
devolvam para os cofres públicos o dinheiro desviado da Saúde no
Estado do Maranhão. E o meu pedido hoje por transparência é para
que a Mesa possa nos conceder o deferimento do Requerimento nº
053/2019, que solicita a relação completa de todas as empresas e
organizações sociais, organização da sociedade civil e interesse que
tem vínculo com a SES, com a Emserh, bem como a modalidade de
contratação, cópias de todos os contratos de gestão e termo de parceria
com suas respectivas notas de empenho, valores pagos, além das
unidades geridas entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de janeiro de 2019.
Era o que eu tinha para o momento, Senhor Presidente. Que Deus
abençoe a todos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores Deputados, aliás, o requerimento é à deliberação da
Mesa. Requerimento nº 053, de autoria do Deputado Wellington do
Curso. Como vota a Deputada Andreia Rezende?
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE - Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Como vota a Deputada Cleide Coutinho?
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – Pelo indeferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Indeferido.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Senhor Presidente, questão de ordem, Deputado Wellington, por
gentileza, contando com a sua benevolência.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao Deputado Wellington.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Senhor Presidente, só respeito a decisão da Mesa, mas quero solicitar
a V. Exa. que coloque para a pauta, não de segunda-feira. Nós temos
uma Sessão Solene na segunda-feira. Mas o senhor coloque na pauta na
próxima terça-feira para que a gente possa ouvir, apreciar pelo Plenário,
os Deputados desta Casa, por gentileza.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington estará na Ordem do Dia da sessão de
terça-feira. Senhores Deputados, além do recurso do Deputado
Wellington ao Plenário estão incluídos na Ordem do Dia da Sessão
Ordinária de terça-feira, Requerimentos 050/2019 e 064/2019, de autoria
do Deputado Duarte Júnior, Requerimento nº 054/2019, de autoria do
Deputado José Gentil, Requerimento nº 055/2019, de autoria do
Deputado Neto Evangelista; Requerimentos 056/2019 e 057/2019, de
autoria do Deputado Duarte Júnior; Requerimentos 058/2019 e 059/
2019, de autoria do Deputado Wendell Lages; Requerimento 060/2019
de autoria da Deputada Ana do Gás; Requerimento 061/2019, de autoria
do Deputado Fernando Pessoa; Requerimento 062/2019, de autoria da
Deputada Daniela Tema; Requerimento 063/2019, de autoria do
Deputado Rildo Amaral; e Requerimento 065/2019, de autoria do
Deputado Márcio Honaiser.
V - GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempos dos Partidos ou Blocos.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Adriano.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Gostaria de utilizar
o tempo da liderança do Partido Verde, por favor.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano, Vossa Excelência tem cinco minutos, sem
apartes, pela liderança do bloco de Oposição. Registro a presença do
vereador Pereirinha, ex-presidente da Câmara de São Luís. Seja bemvindo, Vereador.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
- Bom dia, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados e
deputadas, galeria, telespectadores da TV Assembleia, imprensa,
funcionários desta Casa, maranhenses. Senhor Presidente, retorno hoje
a esta tribuna para publicitar um Projeto de Lei do Governo do Estado
que foi apresentado, foi dado entrada a esta Casa, no final do ano
passado, mas sem muito alarde - sem muito alarde. E trata-se de uma
questão várias vezes discutida por mim aqui na Assembleia Legislativa,
que é a questão da EMAP, do Porto do Itaqui. Esse Projeto de Lei, de
nº 257/2018, institui o Complexo Industrial e Portuário do Maranhão.
Autoriza a modificação do objeto social quanto a Empresa Maranhense
de Administração Portuária, EMAP, e dá outras providências. Em
suma, Senhor Presidente, esse Projeto de Lei que está tramitando nesta
Casa muda o objeto social da EMAP. O objeto social da EMAP era
única e exclusivamente para tratar do Porto do Itaqui. E esse Projeto
de Lei altera para que a EMAP possa também administrar, operar,
explorar e desenvolver o cais de São José de Ribamar, os terminais de
ferryboat da Ponta da Espera e do Cujupe, o Porto Grande em São
Luís e o Complexo Industrial e Portuário do Maranhão. Muito bem.
Muito me admira um projeto desse chegar aqui em um momento em
que o Governador Flávio Dino está quase para perder a concessão do
Porto do Itaqui. Concessão esta que já está a cargo do Governo do
Estado do Maranhão há décadas. E o grande legado desse governo,
provavelmente, vai ser, por irresponsabilidade, por burlar o convênio
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que tem com o Governo Federal, de ser obrigado devolver a concessão
e a administração do Porto do Itaqui, Deputado César. Esse vai ser o
legado do comunista pelas suas irresponsabilidades de utilizar recursos
do Itaqui, que, segundo o convênio teriam que ser reinvestidos no
próprio Porto do Itaqui, o Governador, simplesmente, desviou estes
recursos para serem utilizados pelo Tesouro Estadual. Provavelmente,
para despejar dinheiro nas eleições do governo, no ano passado, quase
R$ 200 milhões que saíram do Porto do Itaqui, que tinham que ser
investidos no Porto do Itaqui, por convênio federal, foram desviados
do Porto do Itaqui para o Tesouro, para cobrir rombo e para ser utilizado
em obras eleitoreiras no ano passado. Esse projeto de lei é uma carta
do Governador Flávio Dino que admite, admite a iminência da perda da
concessão do Porto. Aqui ele admite que vai perder o Porto do Itaqui
e para que a EMAP não fique sem valor algum, o Governador quer
modificar o objeto social da EMAP para que a EMAP não deixe de
operar. Está aqui a prova cabal, o Governador Flávio Dino admite que
cometeu irresponsabilidades administrativas, que burlou o convênio
com o governo federal e que vai perder a concessão do Porto do Itaqui.
E é por isso que ele enviou esse Projeto de Lei n.º 257, para alterar o
contrato social da EMAP. Então, Senhor Presidente, mais uma vez,
quero aqui deixar o registro da oposição de que denunciamos inúmeras
vezes. Inclusive existe hoje um processo na Justiça de um importante
escritório de Advocacia tramitando, existe uma investigação da ANTAq
e muito provavelmente o Governo do Estado perderá a concessão e é
por isso que o Governador quer assim que a EMAP administre outros
cais, portos e terminais no estado do Maranhão. Então esse projeto de
lei, Senhores e Senhoras Deputados e Deputadas, para finalizar, Senhor
Presidente, tem que tramitar nesta Casa de forma correta, de forma
adequada. Vamos debater esse projeto de lei, vamos debater o que
ocorreu com a EMAP, as irresponsabilidades. Décadas, décadas de
administração do Porto do Itaqui agora serão perdidas. Esse é o grande
legado do comunista, que é o de perder a concessão. Vamos debater
esse projeto de lei. Não vamos deixar isso aqui passar em branco.
Vamos fazer nosso papel de Deputado, vamos analisar, vamos emendar,
vamos chamar aqui a EMAP, vamos chamar aqui membros do governo
estadual, vamos nos valorizar como Deputados e Deputadas. Não
vamos fechar os olhos para um dos maiores bens estratégicos que este
estado do Maranhão tem, que é o Porto do Itaqui, que foi formulado,
planejado e articulado por José Sarney, o maior homem político que
este Estado já teve. Então, Senhor Presidente, essas eram as minhas
palavras. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar PR/ PMN. Deputado Vinícius Louro.
Declina. Bloco Parlamentar de Oposição. Com a palavra, o Deputado
César Pires, por oito minutos, com direito a apartes.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe todos nós. Senhor Presidente, galeria,
imprensa, senhores servidores. Presidente, antes de ontem, estive aqui
para poder declinar diante de todos os meus pares a real situação das
estradas maranhenses, sobretudo, as MAs. Alertava os meus pares de
que as reivindicações estavam sempre em cima das BRs, às vezes
perdendo de vista a questão das MAs. Para surpresa minha, mas uma
surpresa positiva, o Jornal da Mirante hoje colocou para que todos
possam observar como está a trafegabilidade precária, primitiva lá na
região da Baixada, sobretudo na estrada que liga Bacurituba a São
Bento. São feitas a toque de caixa barragens improvisadas porque a
ponte, há quatro anos, quando eu fiz política naquele município, estava
do jeito que está hoje: intrafegável. E não pode haver contestação de
nenhum colega aqui presente porque os fatos, as fotos, as filmagens
foram bem claras em relação a isso, as reivindicações também. Ontem,
nos meios de comunicação: Cajapió intrafegável, São Vicente de Ferrer
intrafegável, a questão para Pinheiro, em parte intrafegável. Às vezes
se reclama da 135, mas ninguém fala nada dessas entradas. Hoje quem
quiser pode acessar o G1 que vai encontrar lá as fotos, as filmagens da
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precariedade, da forma como as pessoas estão trafegando. Carro grande
não passa e daqui uns dias, quando chegar março, nem mesmo aquela
barragem improvisada vai resistir às chuvas, as águas vão criar um
processo de isolamento naquele município. Eu vi aqui o esforço do
líder do governo que, de forma decente e educada, como sempre é, e
cumprindo o seu papel como cumpre sempre, mas é preciso que a
gente alerte todos para que nós, da Oposição, também façamos a nossa
parte em relação a isso. Se o meu alerta lá atrás às vezes poderia criar
dúvidas em relação a meu pronunciamento, a televisão hoje não deixou
dúvidas em relação àquilo. Onde estão as tão alardeadas, as tão
verbalizadas estradas do Maranhão em estado bom? A Baixada bem
aqui é um testemunho vivo. Quantos colegas nossos aqui da Baixada
aqui podem dar o seu testemunho ou dar até o seu próprio silêncio
atendendo aos apelos do governo de não falar sobre isso. Mas não é o
silêncio desta Casa, não é o silêncio da maioria, não é a intenção de
tentar maquiar os resultados que vai negar os fatos que estão
acontecendo aí. Portanto, fica aqui o meu apelo para o Governo, para
a SINFRA olharem para aquela região. E fica também o meu apelo aos
colegas deputados, sobretudo os votados naquelas regiões, que não
utilizem só aviões, utilizem os carros. E não se aventurem a ultrapassar
em carros que não são traçados sob pena de ter que buscarem tratores
para, assim, puxá-los. Assim, Senhor Presidente, eu quero deixar aqui
o meu registro e dizer que todas as vezes que eu vier a esta tribuna, ou
com rodapé ou com os fatos. E agradeço à TV Mirante por ter
patrocinado mais essa assertiva minha em relação às estradas. Por
outro lado, tratarei mais tarde, na outra semana, do Projeto de Lei nº
064, que faz doações de escolas do Estado para o Município. Sou até
favorável, mas acho que devemos ter observância em algumas situações,
sobretudo a cadeia dominial dessas escolas, que tem que ser parte de
cartório e não simplesmente só de doações sem ter a parte cartorial.
Mas isso é um assunto para o próximo debate. O que eu queria, no
tempo da Oposição, era justamente dizer que o que disse dois dias
atrás a TV Mirante, sem muito esforço, comprovou hoje no Bom Dia
Mirante. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar Solidariedade/PP. Declina. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputada Mical Damasceno, por
dez minutos, com apartes.
A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem
revisão da oradora) – A Deus seja a glória! Senhor Presidente, senhoras
e senhores deputados, amigos da imprensa, funcionários da Casa,
telespectadores da TV Assembleia, nossos amigos militares que fazem
a segurança desta Casa, internautas. Esta semana nós entramos com
três Indicações de suma importância para o nosso povo da Baixada.
Solicitamos, Presidente, ao Governador Flávio Dino e ao Secretário de
Infraestrutura, Clayton Noleto, a recuperação da MA 014, que liga o
trecho de Vitória do Mearim a Viana, pois há vários anos esse trecho
está precário, com muitos buracos. O que dificulta o tráfego e à noite
também facilita a ação de bandidos. Um trecho em que, às vezes, a
gente, quando está em boa via, de boa qualidade, gastam-se 20 minutos,
e quando está em más condições, mais ou menos 40 minutos. Nessa
outra indicação também, Senhor Presidente, solicitamos que seja
incluído o Programa Mais Asfalto à estrada que liga o povoado de
Santeiro à cidade de Pedro do Rosário. Aproximadamente esse trecho
é de 38km, por se encontrar em péssimas condições para o tráfego de
veículos automotores. E também beneficiará mais ou menos 31
povoados, mais de 30 povoados. Então se o nosso Governador com o
Secretário de Infraestrutura atender o nosso pedido, o percurso,
adentrando, indo por dentro, entre Viana até Zé Doca, diminuirá muitos
quilômetros. E beneficiará mais de 50 famílias, sendo que, no caso
como eu já falei, são mais de 31 povoados. Também nós entramos com
uma indicação também de um Plano de Ação de Preservação e
Conservação do Patrimônio de Viana. Uma proposta de defesa do
Patrimônio Histórico e Artístico de nossa cidade. Os casarões históricos
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de Viana precisam urgentemente de um plano de preservação deste
acervo. E assim, nós esperamos que possam ser atendidas as nossas
solicitações. Este é o nosso pedido, Senhor Presidente, muito obrigada.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Dr. Yglésio, por 10 minutos, com apartes.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Bom dia a todos, agradeço aqui a oportunidade. Cheguei
agora da reunião na Secretaria de Saúde, passando aqui para dar alguns
informes, manifestando o pesar também pela Reforma da Previdência,
proposta de Reforma de Previdência, oferecida do Presidente Bolsonaro
ao Presidente Rodrigo Maia, ontem. Preocupante no sentido de que é
uma reforma que vai elevar o empobrecimento do trabalhador,
principalmente do mais pobre trabalhador brasileiro. Vai colocar em
risco todos os trabalhadores rurais que passam agora ter a necessidade
de contribuir por 20 anos, em vez de 15 para ter direito à aposentadoria.
Dentre outras aberrações que vamos comentar com mais propriedade
em outros posicionamentos, aqui nesta tribuna. Trato aqui da reunião
que tivemos, agora pouco, com o Secretário Carlos Lula, 14 Secretários
Municipais de todo entorno, o Deputado Wendell Lages, inclusive
participou da última reunião. Apresentamos uma proposta aqui da
formação de um consórcio, não é um modelo novo para nós. No Brasil,
esse modelo de Consórcio Intermunicipal é um modelo que já existe em
Estados como Bahia e Ceará, inclusive a reunião contou com a presença
do ex-secretário de Saúde do Estado do Ceará, Henrique Javi, secretário
de 2015 a 2018. A proposta é uma proposta que, a nosso ver, é
interessante, pois torna o Estado responsável a manter um custeio de
atividades ainda de cerca de 40 % de todo o custo do hospital para a
região. E divide para os municípios, para 14 municípios, cerca de 60%
do recurso. Esses recursos, obrigatoriamente são feitos a partir da
fração de 25% do ICMS que o Estado repassa mensalmente aos
municípios e a nosso ver o que ficou avaliado na reunião, com os dados
que a gente teve do Secretário de Saúde do Ceará, do Henrique Javi, foi
que a parcela chega de 2% a 10% no máximo do que os municípios
teriam obrigatoriedade de repassar do ICMS mensal. Então não é
nenhum absurdo, convém lembrar que os municípios têm
responsabilidade sobre o sistema também, de atendimento de urgência
e emergência. O consórcio passa a ser uma autarquia constituída
plenamente com poderes para realizar contratação de pessoal, concurso
público, dar seletivos da forma que eles quiserem, impulsionando de
toda a forma o mercado de trabalho e a oferta de serviços dentro da
região. Então voltamos com esperança realmente de, após constatar
que a experiência do Ceará foi bem-sucedida, a partir da análise dos
dados que nos foram apresentados hoje, a gente sai realmente otimista
com esse modelo de consórcio para que inclusive ele possa ser realizado
em outras regiões do Maranhão. Por quê? Porque a gente tem que
garantir um Estado realmente com condições de fazer a gestão do
sistema de forma plena, sustentada, recursos mantidos em longo prazo
e acreditamos que esse modelo realmente possa garantir isso. São estas
as considerações.
VI - EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Inscrito o Deputado Arnaldo Melo, por dez minutos com
apartes.
O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Senhor
Presidente, eu agradeço e declino.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há mais nenhum orador inscrito no Expediente Final.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

Resumo da Ata da Décima Sessão Ordinária da Primeira
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia vinte 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 Yglésio, Doutora
Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Felipe dos Pneus,
Hélio Soares, Márcio Honairser, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Roberto Costa, Vinícius Louro,
Wellington do Curso, Wendell Lages e Zé Gentil. Ausentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as): Doutor Leonardo Sá, Doutora Helena
Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Edson Araújo, Fábio Macedo,
Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Paulo Neto, Ricardo Rios, Rildo
Amaral e Zé Inácio Lula. O Presidente declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior e do Expediente, que foi encaminhado à publicação e concedeu
a palavra os (as) Senhores (as) Deputados (as): Mical Damasceno,
Professor Marco Aurélio, Adelmo Soares, Ana do Gás, Márcio
Honaiser, Hélio Soares e César Pires. Esgotado o tempo regimental
destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente informou que a inscrição
do Deputado Wellington do Curso ficou transferida para a próxima
Sessão e declarou aberta a Ordem do Dia, submetendo a deliberação do
Plenário o Requerimento nº 042/2019, de autoria do Deputado Arnaldo
Melo, que teve sua votação adiada a pedido do autor. Em seguida, foi
aprovado pelo Plenário o Requerimento nº 048/2019, de autoria do
Deputado César Pires, para que seja realizada Sessão Solene no dia 28
de março de 2019, em comemoração aos 37 anos do Conselho Regional
de Medicina Veterinária e 50 anos de regulamentação dessa profissão.
Sujeitos a deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs:
040/2019, de autoria do Deputado Márcio Honaiser, solicitando que
seja justificada sua ausência na Sessão Ordinária realizada no dia 14 de
fevereiro de 2019, quando esteve representando este Poder, em
atividades na Região sul do Estado e 047/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, enviando mensagem de pesar aos familiares do
Senhor Arlindo Abreu de Castro, pelo seu falecimento, ocorrido no dia
18/02/2019. Na forma regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 049/2019, de autoria
da Deputada Doutora Helena Duailibe; 050/2019, de autoria do
Deputado Duarte Júnior; 051 e 053/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso e 052/2019, de autoria do Deputado Rigo Teles.
Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente.
No tempo dos Partidos e Blocos, ouviu-se o Deputado Wellington do
Curso falando pela Liderança do PSDB. Os Deputados Professor Marco
Aurélio e Duarte Júnior falaram pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. O Deputado Wendell Lages falou pelo Bloco Parlamentar
Democrático e o Deputado Vinícius Louro falou Pela Liderança deste
Bloco. No Expediente Final não houve orador inscrito. 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, 21 de
fevereiro de 2019.
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Ata da Oitava Sessão Ordinária da Primeira Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia dezoito de
fevereiro de dois mil e dezenove.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Gentil.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.
Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adriano, Ana do Gás, Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniela Tema, Doutor Leonardo Sá,
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe,
Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio
Soares, Márcio Honairser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pará
Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles,
Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages,
Zé Gentil e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Andreia Rezende, Detinha, Fábio Macedo,
Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Ricardo Rios e Rildo
Amaral. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e
invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura do texto bíblico,
do Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente: Projetos
de Lei nºs: 052/2019, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe,
que institui o “Prêmio Cidade Amiga do Idoso”, destinado aos
Municípios que se destacarem na adoção de políticas e iniciativas que
visam assegurar um tratamento mais digno às pessoas idosas; 053/19,
de mesma autoria, que institui o “Selo Empresa Solidária”, destinado
às empresas que desenvolvam programas de esclarecimento e incentivo
aos seus funcionários para a doação de sangue, medula óssea, órgãos e
tecidos humanos; 054/19, de autoria do Deputado Zé Gentil, que dispõe
sobre a inclusão do tipo sanguíneo e o fator RH na cédula de identidade
expedida pela Secretaria de Estado e Segurança Pública; 055/19, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, que estabelece regras para a
promoção de eventos culturais no Estado do Maranhão; 056/19, do
referido autor, que obriga refinarias, distribuidoras e postos de
combustíveis a fornecer informações de preços ao PROCON/MA para
realização da pesquisa de preços; 057/19, também do Deputado Duarte
Júnior, que dispõe sobre a inclusão de dados na carteira de identidade
emitida pelo Estado do Maranhão e 058/19, ainda do Deputado Duarte
Júnior, que institui e regulamenta o Selo de Acessibilidade no âmbito
do Estado do Maranhão; Requerimentos nºs: 043/19, do Deputado Zé
Inácio Lula, solicitando que seja justificada sua ausência na Sessão
Plenária no dia 12 de fevereiro do corrente ano, conforme atestado
médico; 044/19, também do Deputado Zé Inácio Lula, solicitando a
realização de Audiência Pública, promovida pela Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, onde será discutida a
importância da água para a vida na terra e alertar a população mundial
sobre a importância da preservação da água para a sobrevivência de
todos os ecossistemas do nosso planeta; 045/19, da Deputada Doutora
Helena Duailibe, encaminhando mensagem de congratulações ao
Presidente do Sindicato dos Radialistas do Maranhão, na pessoa de
seu Presidente Senhor José dos Santos Freitas, pelo “Dia Mundial do
Rádio” comemorado em 13 de Fevereiro e 046/19, do Deputado Duarte
Júnior, solicitando que seja desarquivado o Projeto de Lei Ordinária nº
255//2018, de autoria do Ex-Deputado Estadual Rogério Cafeteira;
Indicações nºs: 152 e 153/19, ambas do Deputado Wendell Lages, ao
Secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Senhor Edjahilson Souza,
solicitando a destinação de uma Patrulha Agrícola para os Municípios
de São Bernardo e Axixá; 154 a 157/19, todas do Deputado Wendell
Lages, ao Secretário de Estado de Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando
a destinação de ambulâncias para os Municípios de Araióses, Anajatuba,
Itapecuru-Mirim e Presidente Vargas; 158 a 161/19, ainda do Deputado
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Wendell Lages, ao Secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Senhor
Edjahilson Souza, solicitando a destinação de Patrulhas Agrícolas para
os Municípios de Matões do Norte, Pirapemas, Presidente Vargas e
Tutóia; 162, 063/19, todas do Deputado Wendell Lages, ao Secretário
de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando
viaturas policiais para os Municípios de Araióses e Itapecuru-Mirim
; 169/19, do Deputado Vinícius Louro, ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto e ao Governador do Maranhão,
Senhor Flávio Dino, solicitando a concessão 03km de asfalto, através
do programa MAIS ASFALTO, a ser aplicado no povoado Outeiro,
zona rural do Município de Cedral; 170/19, também do Deputado
Vinícius Louro, ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando o envio
de ambulância para Município de Cedral; 171/19, do Deputado Márcio
Honaiser, ao Governador do Estado, bem como ao Secretário de Estado
de Infraestrutura, solicitando a recuperação das vias entre Alameda I e
II no Conjunto Ipem Bequimão no Município de São Luís; 172/19,
também do Deputado Márcio Honaiser, ao Governador do Estado,
bem como ao Secretário de Estado de Esporte e Lazer, Senhor
Hewerton Carlos Rodrigues Pereira, solicitando a construção de um
Estádio de Futebol no Município de Feira Nova; 173/19, da Deputada
Daniella Tema, ao Governador do Estado do Maranhão, para que
determine ao Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação,
Senhor Davi Telles, que promova estudo de viabilidade para a
implantação de uma unidade do Instituto de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão - IEMA no Município de Tuntum; 174/19,
também da Deputada Daniella Tema, ainda ao Governador do Estado
do Maranhão, para que determine ao Secretário de Estado da Saúde, a
ampliação dos serviços de hemodiálise do Hospital Macrorregional de
Urgência e Emergência em Presidente Dutra; 175/19, ainda da Deputada
Daniella Tema, ao Superintendente do Banco do Brasil, Senhor Álvaro
Fertig, para viabilizar a reativação da agência do Banco do Brasil na
Cidade de Dom Pedro; 176/19, da Deputada Ana do Gás, ao Governador
Flávio Dino, e ao Secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando a
construção da Quadra no Colégio Barjonas Lobão (CAIC), localizado
no Jardim América no Município de São Luís; 177/19, da Deputada
Mical Damasceno, ao Governador do Estado, e ao Secretário de Estado
de Infraestrutura, solicitando que seja incluído no Programa “Mais
Asfalto”, a Estrada que liga o Povoado de Santeiro a cidade de Pedro
do Rosário, de aproximadamente 38 km, por se encontrar em péssimas
condições para o tráfego de veículos automotores. Não havendo mais
matéria para leitura, o Presidente encaminhou à publicação o Expediente
lido pelo Primeiro Secretário, após deferir, na forma regimental as
Indicações acima citadas e concedeu a palavra ao Deputado Zé Gentil
que informou ter protocolado um Projeto de Lei solicitando que fosse
incluso na carteira de identidade o tipo sanguíneo das pessoas,
destacando que essa é uma medida que pode salvar muitas vidas. A
Deputada Ana do Gás relatou sua tristeza com a ocorrência de mais um
caso de feminicídio, no bairro da Alemanha, nesta Capital. Em seguida,
ouviu-se a Deputada Doutora Cleide Coutinho que destacou a ampla
reforma no secretariado no Governo do Estado, parabenizando o
Governador por sua inteligência e competência. Por sua vez, o Deputado
Vinícius Louro discorreu sobre a necessidade de manutenção da BR135.
Com a palavra, o Deputado Rigo Teles elogiou o trabalho desenvolvido
pelo Secretário de Educação, o Senhor Felipe Camarão, destacando a
entrega de cinco escolas dignas no Município de Fernando Falcão. Por
seu turno, o Deputado Duarte Júnior repudiou os abusos jurídicos
cometidos por um juiz do Estado de Santa Catarina. O Deputado
Wellington do Curso destacou as péssimas condições das rodovias
estaduais, ressaltando a necessidade de fiscalizar o investimento de
recursos públicos nessas rodovias. Por fim, o Deputado César Pires
criticou a situação das MA’s que, segundo o Parlamentar, se encontram
tão precárias quanto as BR’s. Esgotado o tempo regimental destinado
ao Pequeno Expediente, o Presidente informou que as inscrições da
Deputada Doutora Thaiza Hortegal e do Deputado Fernando Pessoa
ficaram transferidos para a próxima Sessão e declarou aberta a Ordem
do Dia, anunciando que não havia matéria para apreciação e submeteu
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a deliberação da Mesa, que indeferiu, o Requerimento nº 039/2019, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Secretário de Estado de
Segurança Pública, Senhor Jeferson Portela, solicitando informações
referente à quantidade de viaturas adquiridas ou alugadas, e seus
respectivos valores, pelo Governo do Estado, nos anos de 2015 à
2019. O autor recorreu da decisão da Mesa e o citado Requerimento
ficou incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária, assim
como os Requerimentos nºs: 043/2019, de autoria do Deputado Zé
Inácio Lula; 045/2019, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe
e 046/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior. O Requerimento nº
038/2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, foi retirado da
Ordem do Dia a pedido do autor. No primeiro horário do Grande
Expediente fez-se ouvir o Deputado Rafael Leitoa, que também falou
pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão para destacar a
necessidade de se verificar a veracidade das notícias, pois existe muitas
notícias falsas. O Deputado Rafael Leitoa também rebateu as
informações apresentadas em um artigo de autoria do Deputado Adriano,
afirmando que o Maranhão está na UTI. O líder do Governo negou
essas afirmações e destacou os avanços ocorridos no Governo Flávio
Dino. Ainda no tempo dos Partidos e Blocos o Deputado Vinícius
Louro falando pelo Bloco Parlamentar Democrático e pela Liderança
deste Bloco afirmou que o Governador Flávio Dino vem trabalhando
na recuperação de diversas estradas maranhense e teceu duras críticas
ao Prefeito de Peritoró. Pela Liderança do PV, o Deputado Adriano
destacou a necessidade de transparência do governo do Estado e de
ampliação do debate no Parlamento maranhense. As demais agremiações
declinaram de usar o tempo a elas destinado. No Expediente Final não
houve orador inscrito. 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, 18 de fevereiro de 2019. Presidente, em exercício Deputado
César Pires. Primeiro Secretário, em exercício Deputado Zé Gentil.
Segunda Secretária Deputada Doutora Cleide Coutinho
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PAUTA DA REUNIÃO:
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AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 003/2019 - Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 289/2018 – PRORROGA o mandato dos membros do Conselho
Estadual de Saúde.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ANTÕNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 004/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
257/2018 – (MENS. GOV. Nº 092/2018) – INSTITUI o Complexo
Industrial e Portuário do Maranhão, autoriza a modificação do objeto
social, quanto à Empresa Maranhense de Administração Portuária –
EMAP, e dá outras providências.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 005/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
256/2018 – (MENS. GOV. Nº 091/2018) – INSTITUI procedimentos
para utilização de bens públicos em distritos industriais, com vistas à
instalação de empresas dos ramos industrial, agroindustrial, centros de
distribuição ou operadoras de serviços públicos ou privados, e dá
outras providências.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma de
SUBSTITUTIVO, nos termos do voto do Relator.
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RAFAEL LEITOA
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WENDELL LAGES
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PROPOSIÇÕES REDISTRIBUÍDAS:
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administração direta, autárquica e fundacional do Estado conhecimentos
sobre história, geografia e cultura do Maranhão.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
PROJETO DE LEI Nº 002/2019 – 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.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado Dr. YGLESIO
PROJETO DE LEI Nº 003/2019 – 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.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
PROJETO DE LEI Nº 004/2019 – DISPÕE sobre a
disponibilização de informação, de medicamentos distribuídos
gratuitamente à população pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e dá
outras providências.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
PROJETO DE LEI Nº 005/2019 – 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.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 006/2019 – INSTITUI a Semana
Estadual de Conscientização sobre a violência contra a mulher nas
Escolas Públicas do Estado0 do Maranhão, a realizar-se, anualmente,
na primeira semana de setembro, e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 007/2019 – DISPÕE sobre a concessão
de gratuidade de entrada nos estádios, ginásios esportivos, parques
aquáticos e shows do Estado do Maranhão, às pessoas com deficiência.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
PROJETO DE LEI Nº 009/2019 – ESTABELECE a obrigação
dos estabelecimentos veterinários, quando constarem indícios de maustratos nos animais atendidos, comunicar o fato à polícia civil
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
PROJETO DE LEI Nº 010/2019 – 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.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
PROJETO DE LEI Nº 011/2019 – DETERMINA critérios
estruturais para hotéis, motéis, albergues, pousadas e assemelhados,
localizados no Estado do Maranhão, com a finalidade de promover a
acessibilidade das pessoas com dificuldade de locomoção ou mobilidade
reduzida, e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
PROJETO DE LEI Nº 013/2019 – 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.
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AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
PROJETO DE LEI Nº 015/2019 – DISPÕE sobre a criação
de uma plataforma digital, que forneça informações sobre o andamento
e os gastos com obras públicas no Estado do Maranhão.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
PROJETO DE LEI Nº 016/2019 – 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.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado Dr. YGLÉSIO
PROJETO DE LEI Nº 017/2019 – DISPÕE sobre Lei de
incentivo a participação de empresas em projetos, instalação de
serviços de saúde, aquisição de equipamentos e custeio para tratamentos
de alta complexidade, e dá outras providências
AUTORIA: Deputado Dr. YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 020/2019 – INSTITUI o Programa de
linhas de produção e incentivo à sua implantação no Estado do
Maranhão, e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 021/2019 – OBRIGA os
estabelecimentos comerciais situados no Estado do Maranhão a
disponibilizarem, para consulta, o código de defesa do consumidor.
AUTORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
PROJETO DE LEI Nº 022/2019 – DISPÕE sobre a
humanização no serviço bancário, estabelece direitos e deveres, sanções
administrativas, e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
PROJETO DE LEI Nº 023/2019 – TORNA obrigatória a
instalação 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.
AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado Dr. YGLÉSIO
PROJETO DE LEI Nº 024/2019 – 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.
AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
PROJETO DE LEI Nº 025/2019 – OBRIGA todos os “pet
shops”, clínicas veterinárias e estabelecimentos do ramo a colocar cartaz
que facilite e incentive a adoção e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
PROJETO DE LEI Nº 026/2019 – INSTITUI campanha
sobre guarda responsável de animais domésticos em terminais de ônibus
no âmbito do Estado.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
PROJETO DE LEI Nº 028/2019 – 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.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 029/2019 – DISPÕE sobre a exigência
de comprovação de equidade salarial entre homens e mulheres para as
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empresas que contratarem com o poder público estadual e dá outras
providências.
AUTORIA: Deputado ROBERTO COSTA
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
PROJETO DE LEI Nº 030/2019 – DISPÕE sobre o período
mínimo de gratuidade nos estacionamentos dos shoppings centers,
centros comerciais, supermercados, hipermercados, rodoviárias,
aeroportos, portos e hospitais.
AUTORIA: Deputado ZÉ INÁCIO LULA
RELATORIA: Deputado Dr. YGLÉSIO
PROJETO DE LEI Nº 031/2019 – INSTITUI alterações da
Lei nº 10.169, de 05 de dezembro de 2014, com nova redação dada pela
Lei nº 10.412 de 05 de janeiro de 2016, que DISPÕE sobre a proteção
a todos os animais no âmbito estadual e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
PROJETO DE LEI Nº 032/2019 – DISPÕE sobre a proibição
de cobrança da prova de segunda chamada, substitutiva e similares,
estabelece sanções e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
PROJETO DE LEI Nº 033/2019 – DISPÕE sobre a garantia
de embarque em transporte aquaviário ao profissional de medicina, e
dá outras providências.
AUTORIA: Deputado Dr. YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
PROJETO DE LEI Nº 034/2019 – DISPÕE sobre a destinação
dos cães da Polícia Militar do Maranhão - PMMA – que não estiverem
aptos para o serviço na corporação
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 035/2019 – DISPÕE sobre a
obrigatoriedade de disponibilização de banheiros químicos adaptados
à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida nos eventos
organizados em espaços públicos ou privados, realizados no Estado
do Maranhão .
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado Dr. YGLÉSIO
PROJETO DE LEI Nº 036/2019 – DISPÕE sobre o pagamento
de recompensa por informações que auxiliem os órgãos de segurança
estaduais nas investigações criminais, e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado Dr. YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
PROJETO DE LEI Nº 037/2019 – CONCEDE ao aluno com
deficiência locomotora permanente ou temporária, a prioridade na
matrícula em escola da Rede Estadual mais próxima da sua residência.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado Dr. YGLÉSIO
PROJETO DE LEI Nº 038/2019 – INSTITUI o serviço de
atendimento móvel de urgência veterinária – SAMUvet para resgate,
primeiros socorros e atendimento de animais em vias públicas e dá
outras providências.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
PROJETO DE LEI Nº 040/2019 – DISPÕE sobre a exigência
de valor mínimo, para pagamento com cartão de crédito ou débito, no
âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.
AUTORIA: Deputada DETINHA
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2019 – ALTERA a
Resolução Legislativa nº 449/2004, de 24 de junho de 2004, que
DISPÕE sobre o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado
do Maranhão.
AUTORIA: Deputado HÉLIO SOARES
RELATORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 003/2019 – INSTITUI o
Prêmio “Aluno nota dez”, aos alunos do ensino médio da rede pública
estadual, e dá outras providências. .
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
PROJETO DE LEI Nº 243/2018 – (MENS. Nº 008) ALTERA a redação da Lei nº 9.109, de 29 de dezembro de 2009, que
DISPÕE sobre custas e emolumentos, e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado PODER JUDICIÁRIO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 005/2018 –
(MENS. Nº 009) - ALTERA a redação da Lei Complementar nº 14, de
17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciária
do Estado do Maranhão) e dá outras providências
AUTORIA: Deputado PODER JUDICIÁRIO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
MENSAGEM GOV. Nº 125/2015 – VETO TOTAL aposto
ao PROJETO DE LEI Nº 220/2015, que DENOMINA o Hospital
Macrorregional de Imperatriz Maranhão, de Hospital Ribamar Cunha,
de iniciativa do Deputado MARCO AURÉLIO.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
MENSAGEM GOV. Nº 022/2018 – VETO TOTAL aposto
ao PROJETO DE LEI Nº 012/2018, que DENOMINA Dr. Humberto
Coutinho o Hospital dos Servidores do Estado do Maranhão, de
iniciativa do Deputado STÊNIO REZENDE.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
MENSAGEM GOV. Nº 027/2018 – VETO TOTAL aposto
ao PROJETO DE LEI Nº 143/2017, que REVOGA o inciso II, e
ALTERA o inciso III, do art. 48 da Lei no 9.985, de 11 de fevereiro de
2014, que DISPÕE o Sistema de Serviço Público de Transporte
Aquaviário Intermunicipal de Passageiros, Veículos e Cargas do Estado
do Maranhão e dá outras providências, de iniciativa do Deputado
GLALBERT CUTRIM.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
MENSAGEM GOV. Nº 037/2018 – VETO PARCIAL
aposto ao PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 004/2018, que
ALTERA a Lei n° 7.936, de 14 de julho de 2003, que CRIA o Fundo
Estadual para Habitação e Desenvolvimento Urbano e dá outras
providências, de iniciativa da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E CIDADANIA.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
MENSAGEM GOV. Nº 069/2018 – VETO TOTAL aposto
ao PROJETO DE LEI Nº 209/2018, que DISPÕE sobre a inclusão da
disciplina introdução ao estudo do direito na estrutura curricular do
ensino médio da rede pública de ensino, no Estrado do Maranhão, de
iniciativa da Deputada FRANCISCA PRIMO.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado Dr. YGLÉSIO
MENSAGEM GOV. Nº 074/2018 – VETO TOTAL aposto
ao PROJETO DE LEI Nº 179/2018, que ALTERA dispositivo da Lei
nº 9.114, de 11 de janeiro de 2010, que CONCEDE passagem
intermunicipal gratuita aos portadores de câncer, aids, doenças renais
e cardíacas crônicas no Estado do Maranhão, quando inviabilizado seu
atendimento pela rede pública, no município de origem, de iniciativa
do Deputado NETO EVANGELISTA.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
MENSAGEM GOV. Nº 079/2018 – VETO TOTAL aposto
ao PROJETO DE LEI Nº 006/2015, que INSTITUI a taxa de controle,
monitoramento e fiscalização das atividades de transporte, manuseio,
armazenagem e aproveitamento de recursos minerários e o cadastro
estadual do controle, monitoramento e fiscalização das atividades de
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transporte, manuseio armazenagem e aproveitamento de recursos, de
iniciativa do Deputado MAX BARROS.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
MENSAGEM GOV. Nº 086/2018 – VETO PARCIAL aposto
ao PROJETO DE LEI Nº 223/2018, que ESTABELECE diretrizes
gerais para a implantação do Programa de Intervenção Assistida por
Animais – IAA, no Estado do Maranhão, e dá outras providências, de
iniciativa do Deputado EDUARDO BRAIDE.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
MENSAGEM GOV. Nº 087/2018 – VETO TOTAL aposto
ao PROJETO DE LEI Nº 141/2018, que ESTABELECE diretrizes
gerais sobre atuação dos bombeiros civis, no âmbito do Estado do
Maranhão, e dá outras providências, de iniciativa do Deputado BIRA
DO PINDARÉ.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
MENSAGEM GOV. Nº 002/2019 – VETO TOTAL aposto
ao PROJ ETO DE LEI Nº 229/2018, que DISPÕE sobre a
obrigatoriedade da realização de sessão de cinema adaptada a pessoas
com transtorno do espectro autista (TEA) e suas famílias no âmbito
do Estado do Maranhão, de iniciativa do Deputado NETO
EVANGELISTA.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 21 de Fevereiro de 2019.
GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
CONTRATO
EXTRATO DO CONTRATO N.º 05/2019-AL. PARTES:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e a
Empresa “WRS HOSPITALAR”. OBJETO: Contratação de empresa
especializada, na prestação de serviço continuado de manutenção
preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e materiais para os
consultórios odontológicos, bem como, para os equipamentos existentes
no setor de medicina, enfermagem, psicologia e outros correlatos,
instalados no Setor Médico do edifício sede da ALEMA. VALOR: o
VALOR TOTAL DESTE Contrato é de R$ 35.250,00 (Trinta e cinco
mil, duzentos e cinquenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 010101–Assembleia Legislativa. PROJETO
ATIVIDADE: 4628 – Atuação Legislativa; PLANO INTERNO:
Manutenção. NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 – Outros serviços
de terceiros - PJ. SUBITEM DE DESPESA: 3.3.90.39.23– Reparos,
conserv. de aparelhos médicos cirúrgicos e odontológicos. HISTÓRICO:
Contratação de empresa para serviço continuado de manutenção
preventiva e corretiva, de fornecimento de peças para os equipamentos
médico-hospitalares e odontológicos deste Poder. FONTE DE
RECURSOS: 0101000000 – Recursos do Tesouro– Exercício Atual.
NOTA DE EMPENHO n.º 2018NE02564, de 12/12/2018., no valor
de R$ 1.762,38 (Um mil setecentos e sessenta e dois reais e trinta e
oito centavos). VIGÊNCIA:12 (doze) meses, a contar da data da
assinatura. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei n.º 8.666/
93 e Processo Administrativo n° 1401/2018-ALEMA. DATA DA
ASSINATURA: 21/02/2019. ASSINATURAS: CONTRATANTE –
Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e Empresa “WRS HOSPITALAR”,
CNPJ nº 26.692.101/0001-64 - CONTRATADA. São Luís/MA, 25
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de fevereiro de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAUJO - ProcuradorGeral

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2018CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3710/2018-AL
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na
modalidade Pregão Eletrônico, no dia 13 de março às 09:30h, pelo sitio
www.comprasnet.gov.br para Aquisição de materiais permanentes para
o Núcleo de Áudio e Revisão de Taquigrafia da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, conforme especificações constantes do Anexo
I - Termo de Referência do Edital. O edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados nos sítios www.comprasnet.gov.br e
www.al.ma.leg.br no link Licitações, podendo ainda ser adquirido
gratuitamente na CPL/ALEMA, através da apresentação de dispositivo
de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os dias úteis,
das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas. São Luís, 14 de
fevereiro de 2019. Arthur Baldez Silva Pregoeiro da ALEMA De acordo:
André Luís Pinto Maia Presidente da CPL

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 Pregão
Eletrônico nº 009/2018-CPL/ALEMA, em conformidade com o Parecer
da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo
Administrativo nº 4875/2018-ALEMA e autorizo a celebração do
contrato com a empresa vencedora do certame, a ENGEAGRO
SOLUÇÕES EIRELI, CNPJ 23.532.287/0001-04, para os GRUPO
ÚNICO, com valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais),
nos termos do Edital, seus anexos e das Proposta vencedora. Encaminhese à Diretoria Geral, para cumprimento das normas legais. São Luís–
MA, 25 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,
da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução
Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 12, § 1º, da Resolução
Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO o resultado do Registro
de Preços objeto do Pregão Presencial nº 034/2018-SRP/CPL/ALEMA,
em conformidade com o Termo de Adjudicação nº 042/2018-CPL/
ALEMA e Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos
autos do Processo Administrativo nº 2255/2018-ALEMA e autorizo a
celebração da Ata de Registro de Preços com as empresas vencedoras
do certame, A MARQUES DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI -ME para o GRUPO
01, com o valor total de R$ 13.920,00 (treze mil novecentos e vinte
reais); SANDRO R. S. PEREIRA -ME (DELTA) para o GRUPO 02,
com o valor total de R$ 2.778,00 (dois mil setecentos e setenta e oito
reais) e GRUPO 03, com o valor total de R$ 75.042,00 (setenta e
cinco mil e quarenta e dois reais) e a empresa VANGUARDA
INFORMÁTICA LTDA-EPP para o GRUPO 04, com o valor total de
R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais),nos termos do Edital, seus
anexos e da Proposta vencedora. Encaminhe-se à Comissão Permanente
de Licitação para cumprimento das normas legais. São Luís–MA, 25
de fevereiro de 2019. Deputado Othelino Nova Alves Neto Presidente
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VALNEY DE FREITAS PEREIRA
Diretor Geral

BRÁULIO MARTINS
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO
Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário da Assembleia, observe atentamente
as instruções abaixo:
Edição dos textos enviados à Secretária Geral da Mesa via rede interna, SAPL;
Matéria externa deverá ser enviada por e-mail, CD ou Pen Drive;
c) Medida da página em formato A4;
d) Editor de texto padrão: Word for Windows - versão 6.0 ou superior;
e) Tipo de fonte: Times New Roman;
f) Tamanho da letra: 12;
g) Entrelinhas automático;
h) Excluir linhas em branco;
i) Tabela/Quadros sem linhas de grade ou molduras;
j) Gravar no CD ou Pen Drive, sem compactar, sem vírus de computador;
l) O CD ou Pen Drive só deverá ser gerado após o ato estar devidamente assinado;
m) Utilize tantos Cds quanto seu texto exigir;
n) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas e não publicadas.
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