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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28/02/2019 – 5ª FEIRA
GRANDE EXPEDIENTE:
TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO PR/PMN.................08 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO..................08 MINUTOS
3. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE/PP...........................08 MINUTOS
4. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.............37 MINUTOS
COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS (Art. 87 , § 5º do R.I.)
5. PSDB - 5 MINUTOS

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 28/02/2019 – QUINTA-FEIRA
ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 089/19, de autoria do Poder Judiciário,
que altera o valor da Função Gratificada Especial aos membros da
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar designados ao Gabinete
da Presidência do Tribunal de Justiça do estado do Maranhão, nos
termos da Lei n° 8.874/2008 que alterou a Lei n° 8.032/2003.
ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 079/19, enviado através da
Mensagem Governamental n° 008/19, que dispõe sobre o parcelamento
de débitos oriundos de obrigação de reposição florestal vencidos, e dá
outras providências.
2. PROJETO DE LEI N° 080/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a criação da Farmácia
Veterinária Popular no Estado do Maranhão e dá outras providências.
3. PROJETO DE LEI N° 081/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a criação e a
implementação do programa Disque Denúncia da saúde, no âmbito do
Estado do Maranhão e dá outras providências.
4. PROJETO DE LEI N° 082/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que cria a Política de Diagnóstico e
Tratamento da Síndrome da depressão nas redes públicas de saúde e dá
outras providências.
5. PROJETO DE LEI N° 083/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a venda de animais
domésticos no Estado do Maranhão e dá outras providências.
6. PROJETO DE LEI N° 084/19, de autoria da Senhora
Deputado Helena Duailibe, que torna obrigatória a afixação de cartazes
nas escolas, hospitais e postos de saúde da rede pública e privada,
assim como em terminais de transporte coletivo, contendo além do
calendário, informações sobre vacinações infantis obrigatórias.
7. PROJETO DE LEI N° 085/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que dispõe sobre a instituição da Semana
de Enfrentamento e Combate ao Crack no Estado do Maranhão.
8. PROJETO DE LEI N° 086/19, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que institui a “semana estadual do lixo Zero”,
no estado do Maranhão.
9. PROJETO DE LEI N° 087/19, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que institui o projeto prevenção da violência
doméstica com estratégia saúde da família e dá outras providências.
10. PROJETO DE LEI N° 088/19, de autoria do Senhor
Deputado Pará Figueiredo, que dispõe sobre a criação da Delegacia
Eletrônica de Proteção Animal – DEPA, no Estado do Maranhão, e dá
outras providências.
ORDINÁRIA 3ª 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.
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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,
de autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, que altera a Resolução
Legislativa nº 449/2004, que dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembleia 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 Assembleia Legislativa do Maranhão e dá outras providências.
ORDINÁRIA 4ª E ULTIMA 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.
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
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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.
DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 27 DE FEVEREIRO DE 2019.

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia vinte e sete de fevereiro de dois
mil e dezenove.
Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington
do Curso.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Rezende,
Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor
Yglésio, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte
Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Felipe dos Pneus, Fernando
Pessoa, Hélio Soares, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo,
Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles,
Rildo Amaral, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé
Gentil e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as):
Doutora Cleide Coutinho, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Mical
Damasceno, Paulo Neto, Ricardo Rios, Roberto Costa e Zé Inácio
Lula.
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PARÁ FIGUEIREDO - Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PARÁ FIGUEIREDO - Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário
em exercício para fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da sessão
anterior.
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (lê Texto Bíblico e Ata) Ata lida, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Ata lida e considerada aprovada.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PARÁ FIGUEIREDO - Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária
para fazer a leitura do Expediente.
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE (lê Expediente).
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REQUERIMENTO Nº 080 / 19
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso I), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvida
a Mesa, seja realizada Audiência Pública a ser promovida pela Comissão
de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional para tratar sobre
o projeto de lei do Executivo 051/2019 que Institui o Programa Estadual
“Habitar no Centro”.
Na oportunidade, sugerimos que a aludida audiência pública
seja realizada no dia 11 de março do corrente ano (segunda-feira), às
14:00h, na Sala de Comissões da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão.
Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN” em São Luís. São Luís, 26 de fevereiro de 2019. ADRIANO - Deputado Estadual – PV
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 28.02.19
EM: 27.02.19
REQUERIMENTO Nº 081 / 19
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Art. 162, IV do Regimento Interno
desta Casa Legislativa, solicita a retirada de tramitação dos Projetos de
Lei Nº 39/2019; PL N° 27/2019 e PL Nº 08/2019, todos de minha
autoria.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 de fevereiro de
2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 28.02.19
EM: 27.02.19
REQUERIMENTO Nº 082 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
elaborado pelas Comissões de Administração Pública, Seguridade Social
e Trabalho; e de Assuntos Econômicos, um painel de Audiências
Públicas sobre a Reforma da Previdência, tendo em vista a relevância
para a União, Estados, Municípios e Distrito Federal.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 27 DE FEVEREIRO DE
2019. - Antônio Pereira - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 28.02.19
EM: 27.02.19
REQUERIMENTO Nº 083 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
elaborado um estudo técnico pela Consultoria Legislativa desta Casa
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sobre o Projeto de Reforma da Previdência que ora tramita no Congresso
Nacional, tendo em vista a relevância para a União, Estados, Municípios
e Distrito Federal.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 27 DE FEVEREIRO DE
2019. - Antônio Pereira - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 28.02.19
EM: 27.02.19
INDICAÇÃO Nº 240 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão a presente
Indicação que trata da implantação de uma unidade de
radioterapia na cidade de Caxias, com capacidade para atender toda
a macrorregião, formada por 42 (quarenta e dois) municípios.
A oportunidade da implantação dessa unidade de serviço
justifica-se em razão de tais pacientes e seus acompanhantes serem
obrigados a se deslocarem para a cidade de Imperatriz, situada a mais
de 600 (seiscentos) quilômetros, ou para São Luís, situada a cerca de
360 (trezentos e sessenta) quilômetros, originando dificuldades de
toda ordem material e física, visto se encontrarem bastante debilitados.
As estatísticas, segundo a empresa ONCORRADIUM –
Prevenção e tratamento de Câncer, que ora presta esses serviços, na
cidade de Imperatriz, onde tem sede, informa que normalmente são
atendidos, por mês, vinte e cinco (25) pacientes, oriundos da Região
da Região de Caxias, com elevados custos para o Governo do Estado
do Maranhão face às despesas decorrentes dos deslocamentos e
estadias.
Assim entendemos ser necessária a implantação dessa unidade
de serviço, em Caxias, onde o Estado do Maranhão já possui uma
satisfatória estrutura de serviço médico-hospitalar, propiciando um
melhor atendimento aos cidadãos residentes nos municípios da Macro
Região.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de
fevereiro de 2019. - Dra. Cleide Coutinho - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 242 / 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 ÔNIBUS ESCOLAR para o Município de Arari.
A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
essa importante cidade maranhense, melhorando assim o deslocamento
de pessoas em toda a região.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 25 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.
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INDICAÇÃO Nº 243 / 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 ÔNIBUS ESCOLAR para o Município de Anajatuba.
A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
essa importante cidade maranhense, melhorando assim o deslocamento
de pessoas em toda a região.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 25 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 244 / 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 ÔNIBUS ESCOLAR para o Município de Araioses.
A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
essa importante cidade maranhense, melhorando assim o deslocamento
de pessoas em toda a região.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 25 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 245 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal de São Luís, Edvaldo Holanda Júnior, solicitando a
colocação de um Ecoponto na área do Itaqui-Bacanga.
A adoção da providência acima visa atender a grande
comunidade da região do Itaqui-Bacanga que não possui um local
adequado para a reciclagem do lixo. O que se observa, até o presente
momento, é a existência de vários lixões a céu aberto, que trazem
consigo o perigo de doenças. Além de plásticos, lixo domésticos,
entulhos e eletrônicos, há ainda nessa região o descarte de pneus velhos
que acumulam água da chuva e acabam servindo de abrigo para o
mosquito Aedes Aegypti, vetor de doenças como dengue, febre amarela,
chikungunya e zika vírus.
FOTOS DO LOCAL:
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INDICAÇÃO Nº 247 / 19
Senhor Presidente,

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 25 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.

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 ÔNIBUS ESCOLAR para o Município de Axixá.
A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
essa importante cidade maranhense, melhorando assim o deslocamento
de pessoas em toda a região.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 25 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

INDICAÇÃO Nº 248/19

Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício a Excelentíssima Presidente
do Comitê Gestor de Limpeza Urbana de São Luís, Carolina Estrela,
solicitando a colocação de um Ecoponto na área do Itaqui-Bacanga.
A adoção da providência acima visa atender a grande
comunidade da região do Itaqui-Bacanga que não possui um local
adequado para a reciclagem do lixo. O que se observa, até o presente
momento, é a existência de vários lixões a céu aberto, que trazem
consigo o perigo de doenças. Além de plásticos, lixo domésticos,
entulhos e eletrônicos, há ainda nessa região o descarte de pneus velhos
que acumulam água da chuva e acabam servindo de abrigo para o
mosquito Aedes Aegypti, vetor de doenças como dengue, febre amarela,
chikungunya e zika vírus.
FOTOS DO LOCAL:

Senhor Presidente,
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, a
incorporação à malha rodoviária do Estado do Maranhão a estrada
vicinal (33 km), que liga o município de Presidente Dutra ao
município de Gonçalves Dias.
A referida estrada está sem condições de trafegabilidade, devido
as fortes chuvas que atingiram aquela região, a incorporação a malha
rodoviária será de suma importância para os moradores dos povoados
de Capa Bode, Canafístula dos Moraes, Creolí do Joviniano e São
João, facilitando o tráfego de motoristas e pedestres, aumentando a
produção agrícola, permitindo diminuir o custo de fretes,
proporcionando ao pequeno produtor a garantia de escoamento da
safra, alcançando o valor real de mercado para seus produtos,
melhorando a acessibilidade da população que residem nos povoados
ao longo daquela rodovia, assim como, os que moram nas cidades de
Presidente Dutra e Gonçalves Dias.
Diante dos problemas que a população vem enfrentando pela
falta de estrutura da estrada, 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 assegurada, aos moradores daqueles
povoados, o direito a uma melhor qualidade de vida.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 25 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 249/19
Senhor Presidente,

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 25 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.

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 Saúde, Sr. Carlos Lula, com a devida brevidade,
proceder a aquisição de um veículo, modelo ambulância de suporte
básico, destinado ao transporte pré-hospitalar de pacientes com
risco de vida desconhecido, contendo equipamentos mínimos para
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a manutenção da vida, para atender enfermos do município de
Amapá do Maranhão, tendo em vista a necessidade de atender em
caráter de urgência a sua população, e de certa forma, minimizando o
sofrimento dos doentes e seus familiares, viabilizando o oferecimento
de um atendimento de saúde digno para os moradores daquele município.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 25 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 250 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado, Dr. Flávio Dino, e ao Senhor Secretário
de Estado de Infraestrutura Clayton Noleto que viabilize a reforma e
melhorias da Ponte José Sarney de Pinheiro, situada na MA-106,
que vem apresentando problemas em sua estrutura devido ao desgaste
natural e a falta de manutenção.
A presente indicação é de extrema importância, devido as
precárias condições estruturais e sobretudo do estado de conservação
da ponte já que é o único acesso ao município de Pinheiro, Litoral
Ocidental e região Norte do País, ressaltando que esta também é tida
como cartão postal da cidade de Pinheiro. Assim, essa reforma garantirá
segurança e mobilidade aos moradores da cidade e transeuntes que
acessam essas regiões.
Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 26 de fevereiro de 2019. – Dra. Thaíza
Hortegal - Deputada Estadual.
FOTOS:

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 251 / 19

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

Senhor Presidente,
INDICAÇÃO Nº 253 / 19
Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado, Dr. Flávio Dino, bem como ao Senhor
Secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto, que viabilize a
obra de reforma e melhoria da Praça do Centenário de Pinheiro,
que vem apresentando problemas em sua estrutura devido ao desgaste
natural e a falta de manutenção.
Importante frisar que a Praça Centenário é um dos cartões
postais da cidade, e carece de reforma pois sua estrutura está deteriorada,
carecendo de manutenção e adequações às exigências legais quanto à
acessibilidade, conforme a Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146, de 6 de
julho de 2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência.
A presente indicação, tem como objetivo garantir aos cidadãos
pinheirenses qualidade de vida e lazer, algo que o próprio governador
já havia prometido para a cidade de Pinheiro. Assim, diante da
necessidade de sua reforma, requeremos que esta mesa receba e dê
prosseguimento ao feito.
Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 19 de fevereiro de 2019. – Dra. Thaíza
Hortegal - Deputada 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 deste Parlamento,
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado, Dr. Flávio Dino, e ao Senhor Secretário
de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto, para que comunique a
Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana (MOB) quanto
à fiscalização das péssimas condições estruturais que encontram-se as
embarcações do Ferry Boat, única interligação de acesso da Ilha de São
Luís com a Baixada Maranhense e com a região Norte Brasileira.
Cumpre informar que anualmente aproximadamente 1,8 milhão
de passageiros transitam pelo Ferry Boat, gerando receitas que
certamente serviria para investir em melhorias e principalmente oferecer
o mínimo de conforto aos usuários.
É de suma importância promover proteção à saúde dos
passageiros através do controle sanitário de produtos consumidos e
serviços que são oferecidos aos mesmos nos Ferry Boats.
Agravando ainda mais a situação dos passageiros, inexiste
qualquer estrutura com tripulação (marinheiros) capacitada para atender
uma pessoa que por ventura venha a precisar dos primeiros socorros e
nem instrumentos necessários para salvar uma vida. Esse primeiro
atendimento é de fundamental importância pois evitará sequelas maiores
e elevar as chances de sobrevivência.
Desta forma, solicita-se o atendimento ao nosso pleito, para
que haja melhoria nos produtos ofertados no ferry (alimentação) bem
como, urgente e necessária implantação de kits de primeiros socorros,
contendo equipamentos tais como: DEA, ambú, aparelho de pressão,
oxímetro de pulso, dentre outros itens necessários para atendimentos
imediatos. Na mesma forma se faz necessária a capacitação da tripulação
para que estes saibam realizar procedimentos ou mesmo parcerias com
o SAMU da Capital para otimizar o atendimento e ter a regulação do
médico.
Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 26 de fevereiro de 2019. – Dra. Thaíza
Hortegal - Deputada Estadual.

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 DIRETOR DA SAAE (Serviço
Autônomo de água e Esgoto) de Viana, solicitando que seja
apresentado um estudo técnico apontando as causas e os problemas de
fornecimento d’agua na cidade de Viana-MA.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 25 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 254 / 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 SECRETÁRIO DE ESTADO
DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID, o
DR. RUBENS PEREIRA JUNIOR, solicitando que seja feita uma
parceria com a PREFEITURA DE VIANA, para solucionar o problema
de fornecimento d’agua na cidade.
A cidade de Viana vem enfrentando o problema da falta d’agua
há muitos anos, a população cresceu e o sistema de distribuição d’agua
da SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) não se expandiu e
nem se modernizou, deixando a população sem água que é um recurso
natural indispensável à vida.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 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 255 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Governador do Estado – Dr. Flávio Dino,
solicitando que autorize o Secretário de Estado da Segurança Pública –
Dr. Jefferson Portela a viabilização de um Delegado e Agentes de
Polícia Civil para a Comarca do Município de Mirador, abrangendo
Sucupira do Norte.
Considerando o crescente número de assaltos e violência em
geral que estão sendo praticados na região, a designação desses agentes
da lei será de extrema utilidade na aplicação de suas atividades de
resguardar a segurança e a paz na região. Essa solicitação visa melhoria
na segurança pública, além de proporcionar uma melhor qualidade de
vida para a população.
Solicitamos o atendimento ao nosso pleito.
Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 26 de fevereiro de 2019. - Arnaldo Melo Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 256 / 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, e ao Sr. Secretário de Agricultura Familiar, Júlio
Cesar Mendonça, a fim de que providencie a seguinte indicação a ser
realizadas no Município de Primeira Cruz.
01- Que providencie 5 km de estrada vicinal, distribuídos da
seguinte forma: Trecho que liga o Povoado Palmeiras ao Povoado
Caeté.
A presentes indicação, tem o condão de melhorar o
deslocamento da população e o escoamento da produção dos povoados
supracitados e assim levando mais qualidade de vida para a população
do Município de Primeira Cruz.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 26 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 – Expediente lido. À publicação.
III - PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Transferidos da sessão anterior: Deputado Wellington do
Curso. Deputado Wellington, V.Ex.ª vai agora? Declinou e se inscreveu
novamente. Deputado Felipe dos Pneus, por cinco minutos, sem
apartes.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, pela Ordem.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Marco Aurélio. Deputado Felipe, pode se deslocar
até a tribuna.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Solicito que, quando for iniciada a Ordem do Dia, eu não sei se estarei
aqui, tenho que sair. Então que seja retirado o requerimento de urgência,
de minha autoria, relativo ao Projeto 257/2018. Agradeço.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Feito o registro, Deputado Marco Aurélio. Peço à Secretaria
da Mesa que já me informe a solicitação de retirada no momento da
Ordem do Dia.
O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, imprensa, TV Assembleia, internautas. Estive ontem
na Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão e onde fui muito bem
recebido pelo atual Secretário Carlos Lula e fizemos algumas solicitações,
tais como o Centro de Hemodiálise para Santa Inês, o qual será de
extrema importância não só para Santa Inês, mas sim para toda a
região. O carro fumacê que ficou confirmado na agenda do secretário
para o município. A grande notícia que levo para minha Santa Inês e
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para toda região é a nossa UTI Pediátrica do hospital macrorregional.
Tivemos a seguinte resposta do secretário: ele confirmou que as obras
se iniciarão logo após o carnaval, que é um sonho antigo que está
próximo de se realizar. E quero citar, Senhor Presidente, um autor
desconhecido: “Um sorriso é um gesto simples que tem um poder
ilimitado. Combate a tristeza, embeleza o rosto e aquece o mundo em
sua volta”. Essa frase é poderosíssima. E por isso o Senhor Governador
Flávio Dino criou o projeto Sorrir que busca resgatar a dignidade humana,
princípio básico da nossa carta maior. O projeto Sorrir dispõe de
auxiliares técnicos de saúde bucal, técnicos de radiologia, odontólogos
e o administrativo em geral. Em torno dessa pauta, o secretário tão
logo nos responderá sobre a possível implantação desse grande projeto
em nosso município. Dando continuidade à nossa agenda, ontem
também me reuni com o presidente do Crea, o Senhor Berilo Macedo,
que me tratou super bem. Tratamos de assuntos muito importantes da
classe dos engenheiros, de projetos de lei para essa nossa classe. E
também tratei em relação ao Requerimento nº 36/19 que foi solicitado
na Casa, no dia 14 de fevereiro, que é referente às vistorias das barragens
do rio Pericumã e rio Flores. Então foi até uma pauta hoje na nossa
Comissão de Obras e o presidente do Crea deixou disponível que o
Conselho Regional de Engenharia do Maranhão esteja disponível para
nos auxiliar nessa fiscalização tanto das barragens como das obras no
Estado do Maranhão. E, para finalizar, expresso minha total alegria em
ser presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos da Assembleia.
Como engenheiro, irei aplicar todo o meu conhecimento e, como
deputado, irei tratar comum a todos e, como cidadão, quero deixar o
meu melhor resultado ao meu povo. E obrigado a todos pela atenção.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rafael Leitoa, V. Exa. está transferido da Sessão de
ontem, cinco minutos sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores
colegas deputados, galeria, imprensa, povo do Maranhão. Senhor
Presidente, gostaria de utilizar esse Pequeno Expediente para pontuar,
porque falar, criticar, às vezes é muito fácil. Mas há uma máxima que
diz que quem beija meus filhos a minha boca adoça. Há esse ditado
popular. Digo isso, Senhor Presidente, porque eu tive o prazer e a
oportunidade, Deputado César Pires, de no sábado participar de mais
um mutirão de cirurgias pediátricas do Hospital Alarico Pacheco. Serviço
inédito realizado naquele hospital sob essa direção. Sábado ocorreu o
quarto mutirão com esse fim específico, onde crianças de dois a doze
anos puderam ter ali suas cirurgias realizadas. Cirurgias essas que às
vezes há mais de um ano, dois anos essas crianças esperavam, três
anos. E agora tem se dado fim àquela fila de sofrimento. Se uma cirurgia
eletiva já é um tormento para um adulto, o que dirá para uma criança.
É um serviço que foi implementado por essa nova direção, que está lá
sob a direção do nosso amigo Dorival Pereira Andrade, mas, sobretudo,
da direção clínica do Dr. Kandir Alberto, que tem tido essa sensibilidade
de, inclusive, atrair mais serviços para aquele hospital, pautado na
eficiência do serviço público como tem que ser. Ajudando, inclusive, a
Secretaria de Estado da Saúde a racionalizar alguns serviços e otimizar
outros, podendo dar uma qualidade de vida melhor. Hoje aquele hospital
tem, inclusive, cirurgias por vídeo, que é um sistema muito mais
moderno e eficiente. Temos aqui talvez uns seis ou sete colegas médicos
que sabem do que eu estou falando. O prazo de recuperação dos
pacientes é muito menor. Os leitos se esvaziam mais rápido. Então eu
quero aqui registrar a eficiente equipe na mão também do Dr. Kandir
Alberto, da diretora Gardênia, mas, sobretudo, da equipe médica que
realizou esses procedimentos. Aos dois cirurgiões pediátricos que
estavam de plantão no dia, à equipe de enfermeiros, técnicos, ao
acolhimento que foi dado àquelas crianças no hospital, pois a própria
direção conseguiu viabilizar um acolhimento especial com brincadeiras
infantis, com animadores, colocando ali um ambiente humanizado. E
ali é a quarta vez que se realiza esse procedimento. E isso nós temos
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que enaltecer as coisas positivas, porque são muitas, são diária e são
dezenas. A exemplo de que ontem das Escolas Dignas que foram
inauguradas. Ou seja, Presidente Othelino, quero aqui destacar que,
em breve, muito em breve, ainda esse semestre, a Secretaria de Estado
da Saúde vai ampliar os serviços daquela unidade, entregando para
uma população que há décadas e que há décadas também serviu de
discursos vazio daquela oposição que teve a oportunidade de fazer, e
nada fizeram. E agora chegam às vezes apontar o dedo com a cara mais
limpa sem saber que seu papel não foi feito no passado. Porque nós
entregaremos os leitos de UTI e o centro cirúrgico novo, moderno,
ampliado para aquela unidade. Se antes Timon, que é uma grande
região do estado, chego a dizer que é uma região Metropolitana do
estado do Maranhão. Chego a dizer que é capital do Leste do estado do
Maranhão pela influência que recebe de Teresina, a capital do estado
do Piauí. Ou seja, nós teremos ali os leitos de UTI entregues e o centro
cirúrgico. E, obviamente, trabalhando já para finalizar a conclusão da
ampliação do hospital Alarico Pacheco em número de leitos. Nós
teremos ali 22 leitos de UTIs, entre adulto, pediátrico e neonatal, para
atender uma região de saúde importante do nosso estado. Atender São
Francisco do Maranhão, atender Parnarama, atender Matões, que hoje
já atende, mas que com esses serviços, nós vamos atender com muito
mais qualidade e muitos mais eficiente. E, obviamente, colocando em
uma unidade que tem uma demanda, que tem uma necessidade e a gente
precisa inaugurar esses serviços inéditos. E que, com muita luta, nós
entregaremos ainda nesse semestre para toda a cidade de Timon e para
a regional de saúde coordenada pela SI de Timon. Então, Senhor
Presidente, era este pronunciamento que eu quero dizer, e repito, acho
e tenho certeza e convicção de que estamos no caminho certo. E
aqueles pais, aquelas crianças que foram atendidas no sábado contaram
com um serviço de saúde pública de excelência. Muito obrigado,
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Edson Araújo, por 5 minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, membros da Mesa, Senhores
Deputados, Senhoras Deputadas, galeria, imprensa, telespectadores
da TV Assembleia. Estou vindo nesta tribuna hoje, Senhor Presidente,
para falar um pouco a respeito do grande encontro que vai acontecer
nesta Casa com todos os dirigentes das nossas colônias de pescadores.
Encontro que vai acontecer no dia 8 de maço próximo, aqui no Auditório
Fernando Falcão. Este encontro tem como objetivo que é tratar dos
assuntos de interesse da categoria dos pescadores. Estará presente
nesse encontro o gerente executivo do INSS, Dr. Cayus, o representante
da SEAP – Secretaria de Aquicultura e Pesca da Presidência da
República. E nesse encontro nós destacamos aqui com grande
importância os benefícios da Previdência para os associados pescadores.
Aí nó podemos destacar os benefícios do auxílio-doença, do saláriomaternidade, pensão por morte, aposentadoria e os benefícios também
do seguro-defeso dos pescadores. A SEAP, que é Secretaria Especial
de Aquicultura e Pesca, vai tratar de assuntos relacionados com a
expedição das carteiras profissionais dos pescadores, do cancelamento,
renovação e entre outros assuntos. Mas eu gostaria de destacar um
assunto importante, desse encontro, que é a implantação do INSS
Digital. O INSS Digital, que será implantado nas entidades, nas colônias
de pescadores, tem um grande objetivo, mas inicialmente todos os
Presidentes de Colônias têm que fazer os ACT, que são os acordos de
cooperação técnica, para isso mais de 120 Presidentes de Colônias já
estão com sua documentação já encaminhada ao INSS, que está sendo
analisada e logo após aprovação dessa documentação, será publicada
no Diário Oficial e aí será implantado o INSS Digital em todas as
Colônias. A partir daí, a Diretoria fica credenciada a realizar todos os
benefícios da Previdência na própria entidade, evitando inclusive aquele
grande tumulto dos pescadores se deslocarem para os postos da
Previdência, enfrentando aquelas filas enormes. Então tudo isso vai
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ser superado, não vai mais acontecer. Então todos os benefícios, como
foi dito aqui: o auxílio-doença, salário-maternidade, a pensão por morte,
aposentadoria, do auxílio- reclusão e do seguro-defeso, todos esses
benefícios poderão ser encaminhados na própria entidade por meio do
programa INSS Digital. Então, isso considero de uma importância
muito grande, porque de qualquer forma é uma evolução, porque os
pescadores assim como os trabalhadores rurais vêm sofrendo muito
com esse trabalho, enfrentando grandes filas, enormes e às vezes um
atendimento muito precário. Então isso é fruto de uma grande luta
nossa e que os resultados já estão iniciando e acontecendo. Então essa
reunião ocorrerá mais uma vez aqui no dia 08 de março, próximo, no
auditório Fernando Falcão. Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fernando Pessoa, por cinco minutos sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, todos que nos acompanham
pela TV Assembleia, pela Rádio Assembleia, todos os amigos e amigas
Deputados. Senhor Presidente, ontem estivemos no município Fernando
Falcão com o Secretário Felipe Camarão e lá pudemos ver, Senhor
Presidente, o trabalho que o Secretário Felipe Camarão está fazendo à
frente da Secretaria de Educação. Ontem o Secretário Felipe Camarão
com o Governador Flávio Dino, que não pôde estar presente, mas
estávamos lá eu, o Secretário Felipe, o Prefeito Adailton Cavalcante,
alguns vereadores, o grupo de situação, o grupo de oposição daquela
cidade e pudemos constatar o trabalho que o Governador Flávio Dino
está fazendo pelo Maranhão. Ontem, Senhor Presidente, junto com o
Secretário Felipe Camarão, inauguramos seis escolas dignas naquele
município, além de seis poços artesianos. A cidade de Fernando Falcão
é uma cidade de baixo IDH, já tendo sido notícia em rede nacional
como um lugar ruim para morar, assim, o Governador Flávio Dino,
com toda sua experiência política e junto com o Secretário Felipe
Camarão, tem feito muito pela cidade de Fernando Falcão. Nós somos
daquela região e estamos agradecendo o trabalho e a parceria que o
Governador Flávio Dino tem feito não só com o município Fernando
Falcão, mas com todos os municípios maranhenses. Podemos dizer
que o Secretário Felipe Camarão ontem bateu o recordem, Senhor
Presidente, inaugurando, em um só dia, em uma só cidade, seis escolas
dignas e seis poços artesianos, o que, além de melhorar a educação no
município de Fernando Falcão, também irá melhorar a qualidade de
vida naquele município. Todos sabemos que água é vida e ali as pessoas
não tinham onde beber, as pessoas não tinham água, então ontem
ficamos satisfeitos e emocionados. Ali olhamos escolas de barro onde
as crianças estavam tendo as aulas e ontem foram entregues, Deputada
Helena Duailibe, várias escolas com investimentos que chegaram a 500
mil reais. Então a nossa gratidão ao nosso Governador Flávio Dino, a
nossa gratidão ao Secretário Felipe Camarão. Ali, Senhor Presidente,
além dessas grandes obras que foram inauguradas, o Secretário Felipe
Camarão anunciou um convênio diretamente com a Prefeitura de
Fernando Falcão, diretamente com o Prefeito Adailton Cavalcante,
para que seja feita mais uma escola no povoado Brejinho para onde o
Secretário Felipe irá destinar o recurso a fim de que seja feita mais uma
escola ali na cidade de Fernando Falcão. Também podemos citar a
escola do Estado que se encontra em Fernando Falcão, o Secretário
Felipe Camarão irá fazer um convênio junto à Prefeitura de Fernando
Falcão e, depois do carnaval, o Secretário Felipe Camarão já estará
fazendo a destinação desse recurso para que o Prefeito Adailton
Cavalcante possa fazer a reforma da escola do Estado na cidade de
Fernando Falcão. Também mais uma notícia boa para o município de
Fernando Falcão: o Secretário Felipe Camarão nos confidenciou que
também irá instalar ar-condicionado naquela escola. Então a escola,
além de ser reformada, também será climatizada, aí o nosso
agradecimento mais uma vez ao Secretário Felipe Camarão por ter
feito um grande trabalho à frente dessa secretaria. Conversando com o
secretário ontem, soube que mais de 850 escolas foram entregues,
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Senhor Presidente, entre escolas reformadas e escolas novas. Então a
nossa gratidão ao Secretário Felipe por todo o trabalho feito à frente da
Secretaria de Educação e também não podemos deixar de ressaltar que
o Governador Flávio Dino fez um pacto pela aprendizagem com os
municípios, para apoiá-los com material pedagógico. Estruturando
oferta de formação, intervenção na rede física e acompanhamento de
metas para a elevação dos índices educacionais. Isso é a verdadeira
revolução que muda a vida das pessoas pela educação. Senhor
Presidente, também hoje, ali na Comissão de Obras, pedimos ao
Presidente, iremos entrar com um requerimento, pedindo à Comissão
de Obras que possa fazer uma visita in loco à estrada de Barra do
Corda a Fernando Falcão. Lá está praticamente concluída. Faltam
apenas alguns trechos. E aí nós queremos que o Secretário Clayton
Noleto, junto com o Governador Flávio Dino, possa entregar essa obra
até agora se possível no aniversário de Barra do Corda. E irá contemplar
não só Barra do Corda, mas toda a região ali de Fernando Falcão e de
Barra do Corda, porque nós sabemos a necessidade. E hoje já se passa
uma hora e meia para ir de Barra do Corda a Fernando Falcão, onde se
passava, Deputado Ciro Neto, em torno de cinco horas, até um dia, ali
naquelas estradas. Satisfeito, Senhor Presidente. E agradeço V.Exa.
também por ter nos colocado ontem para representar a Assembleia
naquele ato lá com o Secretário Felipe Camarão.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Duarte Júnior, por cinco minutos, sem apartes.
Registro a presença do Presidente da União Nacional dos Legislativos
Estaduais - UNALE, Deputado Estadual Kennedy Nunes, de Santa
Catarina, e do senhor Germano Stevens, Diretor-Geral da UNALE.
Sejam bem-vindos. Bem-vindo, Presidente. Convido V. Ex.ª, após
cumprimentar os colegas deputados, se quiser, a tomar assento conosco
aqui na Mesa Diretora.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, bom dia a todos e todas, Deputadas,
Deputados. Venho aqui à tribuna para destacar a importância das
políticas públicas de transporte em nossa cidade, em nosso Estado. E
impossível não destacar essa importância sem mencionar a atuação da
Câmara Municipal de São Luís, presidida pelo Vereador Osmar Filho,
o jovem vereador Osmar Gomes Filho. E ontem, numa sessão que
durou aproximadamente 15 horas, conseguiram regulamentar o
transporte individual por aplicativo, o transporte individual por UBER,
pelo 099, enfim, pelos aplicativos que estavam sendo objeto de debate
há algum tempo. Essa regulamentação foi fundamental. E vários pontos
estavam sendo questionados. Pontos que atingiam diretamente o direito
do consumidor e também atingiam a livre iniciativa. Uma das propostas,
Senhor Presidente, era sobre a limitação do número de veículos de
aplicativo, do número de veículos de transporte por aplicativo como
UBER, como 099. Essa limitação decidiu corretamente a Câmara
Mun icipal, pois essa possível limitação é de uma natureza
inconstitucional. Pois, de acordo com o artigo 170, inciso IV da
Constituição Federal de 88, o princípio da livre iniciativa é um princípio
essencial para a ordem econômica. Por essa razão não pode o Estado
limitar essa atuação, não pode limitar a atuação da atividade empresarial,
da atividade privada. Por isso segue aqui o meu registro, os meus
parabéns à Câmara Municipal de São Luís pela acertada decisão em
não limitar o número de veículos que trabalham com o transporte
individual, via aplicativo. E a decisão também foi positiva em outros
pontos. E aqui eu destaco pelo menos mais dois pontos, do que pertine
ao tempo desses veículos destinados a essa atividade. Foi limitado o
tempo de 8 anos. Ora, se os táxis também possuem limitações, os
veículos de transporte, via aplicativo, também precisam ter limitações.
Veículos de até 8 anos é possível já com esse parâmetro, já com essa
limitação garantir ao consumidor ludovicense mais qualidade, mais
conforto, mais segurança. Um outro ponto fundamental, Deputado
Edivaldo Holanda, é que antes dessa regulamentação, o imposto
arrecado pela prestação desse serviço de transporte por aplicativo ia
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para São Paulo. E ia para São Paulo, de forma silenciosa, todos aqueles
consumidores que utilizaram esse transporte jamais saberiam que
estavam contribuindo para aumentar a arrecadação do município de
São Paulo. A partir dessa regulamentação, toda a arrecadação ficará no
município de São Luís, haja vista esses profissionais utilizarem a nossa
estrutura, a nossa malha viária. E precisam também contribuir para
que a prefeitura possa continuar realizando as ações de melhoria do
transporte público, melhoria dos serviços públicos, mesmo porque
esses impostos são utilizados para a transformação em direitos. Por
isso fica aqui o meu registro, os meus parabéns a toda Câmara Municipal
de São Luís pela decisão acertada, em especial, ao Vereador Osmar
Gomes Filho por ter presidido, de forma brilhante, esse tema um tanto
quanto polêmico. E ter garantido ao cidadão ludovicense, ao cidadão
da ilha de São Luís, mais conforto, mais comodidade, mais segurança,
um transporte fundamental. Aproveito o tempo que me resta, Senhor
Presidente, para registrar aqui um outro ponto não positivo, mas a
falta de diálogo entre as empresas, entre os empresários do transporte
público, as empresas de ônibus, os empresários que atuam na prestação
desse serviço essencial e os rodoviários. Houve um aumento de recursos
para o setor de transporte. Houve um aumento no valor da passagem.
E, infelizmente, os empresários não estão investindo na melhoria da
qualidade desse serviço no que pertine à qualidade dos rodoviários, a
qualidade de vida dos rodoviários. Infelizmente, os empresários do
ramo de ônibus, do ramo de transporte público não estão cumprindo
sequer um acordo judicial. Houve um acordo judicial, onde os
rodoviários deveriam receber um reajuste nos seus salários. Até o
momento não houve qualquer tipo de sinalização por parte dos
empresários para que esse direito fosse garantido. O que prejudica
sobremaneira a qualidade do transporte público. Mesmo porque esses
rodoviários, por culpa dos empresários, não têm sequer, nos pontos
finais, local para fazerem suas necessidades fisiológicas. Fica aqui,
Senhor Presidente, meu registro. Peço para que os empresários tenham
um pouco mais de atenção, de sensibilidade porque não pode gerar
prejuízos a esses trabalhadores e de maneira alguma pode gerar prejuízo
aos consumidores.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Professor Marco Aurélio.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, imprensa, saúdo em nome do jornalista Frederico
Luís da nossa querida Imperatriz todos que acompanham a transmissão
desta sessão, saúdo o Presidente da UNALE, que está hoje em nossa
Casa. Senhor Presidente, alguns temas ontem eu gostaria de falar,
entretanto a Ordem do Dia cheia e a gente acabou não conseguindo ter
esta oportunidade, mas primeiro eu quero saudar os novos dois
Deputados que integram esta legislatura, Deputado Ariston, Deputado
Zito Rolim, saúdo com grande fraternidade e a satisfaço de recebermos
V. Exas. nesta legislatura. Digo isto por reconhecer a legitimidade das
atuações de V. Exas. que vem com grandes votações e o sistema
proporcional acabou não dando a possibilidade de tomarem posse
conosco no dia 1º de fevereiro. As votações grandiosas, maiores do que
muitos de nós que aqui já estávamos, mas com certeza hoje esta
oportunidade dar uma alegria às regiões que V. Exas. representam. Eu
tenho certeza que Codó está feliz com a posse do nobre Deputado
Zito Rolim, que Santa Rita, Bacabeira e as demais cidades que o
Deputado Ariston representa estão muito felizes também e tenho
certeza que haverão de contribuir bastante com este Parlamento, as
experiências de vida, as atuações por onde passaram, seja no Executivo,
seja na vida o relacionamento tem muito a engrandecer este Parlamento
e estamos aqui muito felizes com a chegada de V.Exa. Quero parabenizar
também, Presidente, na última segunda-feira a Sessão Solene em
comemoração aos 184 anos da Assembleia Legislativa, que já fazemos
parte desde a legislatura passada, mas em ver a história deste Parlamento
sendo cada vez mais destacada, resgatada, em saber que a memória dos
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que contribuíram com o estado do Maranhão e com Poder Legislativo
do Maranhão, que a memória não será desprezada. Tantos parlamentares
que fizeram história nesta Casa, V.Exa. escolheu bem, Presidente,
quando convidou o ex-Deputado Estadual Sálvio Dino para proferir
uma palestra relatando grandes momentos desta Casa. Em momentos
estratégicos da história do Maranhão estava aqui o Poder Legislativo
para mostrar sua força, para garantir que o estado do Maranhão tivesse
a garantia de serviços importantes. Outrora, vendo nos documentos
que V. Exa., Presidente Othelino, muito bem conduziu esse resgate
histórico da digitalização de todos os documentos. E faço questão de
parabenizar toda a equipe da Assembleia e os demais membros que
garantiram essa digitalização dos documentos. Foi um serviço de muito
tempo, mas que com certeza preserva essa memória da época quando
a atribuição do Legislativo e suas prerrogativas ainda eram maiores. A
gente vê ali a importância de documentos fundamentais para a história
do Maranhão, o que é muito importante, eu faço questão de destacar,
parabenizando Vossa Excelência não só por esta dedicação à digitalização
dos documentos, mas pela modernização da Assembleia Legislativa do
Maranhão que, em nível de Brasil, consegue se destacar. Vejo ações
importantes que têm sido feitas, garantindo o destaque da Assembleia
perante toda a sociedade maranhense. Quero também saudar, na última
segunda-feira, a posse dos novos secretários do governo Flávio Dino,
trazendo um caráter político com o viés administrativos o caráter
político e um caráter técnico também, pois é uma equipe que buscará,
acima de tudo, resultados com eficiência, com uma equipe alinhada,
mas que também prestigia aqueles que ajudaram a construir a vitória
que foi a reeleição do Governador Flávio Dino. É muito importante ter
essa sensatez porque, nos dias de hoje, é fácil alguém negar a política,
mas a governança e a governabilidade social não se fazem sem a política.
Portanto, é importante prestigiar os partidos e as lideranças que
ajudaram a construir essa vitória em uma colisão ampla de 16 partidos,
o que garantiu a reeleição do Governador Flávio Dino e a composição
do novo governo, focando uma pluralidade, seja ela de partidos, seja
ela de representatividade regional, seja ela de pensamentos, mas com o
mesmo foco, com o mesmo rumo, sob o comando do Governador
Flávio Dino, buscando cada vez mais melhorar a qualidade de vida do
povo do Maranhão. Eu parabenizo todos os secretários que entraram
agora no governo e que vêm com muita vontade de trabalhar. Parabenizo
a todos e desejo êxito, mas eu também não poderia deixar de homenagear
os secretários que saíram, que deram sua contribuição e que agora irão
para outras funções, de modo especial três aos quais tenho imenso
respeito e carinho e cujos trabalhos reconheço. São o Ex-secretário
Francisco Júnior, da Secretaria de Desenvolvimento Social, que fez um
brilhante trabalho na Sedes, sucedendo o então secretário e agora
Deputado Neto Evangelista, fez um trabalho brilhante, muito resolutivo,
muito aplicado, conseguindo deixar uma marca fundamental; o Exsecretário Marcelo Coelho, da Secretaria de Meio Ambiente, um homem
de bem, um homem que fez um trabalho digno e que merece todo o
nosso respeito; e faço questão de reconhecer a Ex-secretária da Mulher,
Teresinha Fernandes, que fez um trabalho brilhante de integração e de
ativação de toda uma rede de proteção e defesa das mulheres, deixando
uma marca inconfundível de um trabalho. A Ex-deputada federal e exsecretária Teresinha Fernandes, assim como os demais secretários que
contribuíram e que estarão agora em outras funções, tem o nosso
respeito. Finalizo, Presidente, destacando ontem a posse da nova
diretoria do TRE-MA, do Tribunal Regional Eleitoral. E faço questão
de destacar pela sensatez que tem o TRE. Nós todos fomos julgados
por este Tribunal. A nossa prestação de contas, o período da campanha
este Tribunal foi quem fiscalizou e organizou toda a realização da
eleição 2018 e de todas as eleições. Mas eu faço questão de destacar a
grandeza dessa Corte, que tem membros ilustres e que faz um trabalho
relevante, a ponto de ser reconhecida da maneira mais alta possível
pelo CNJ. E tem o nosso respeito. Parabenizo o presidente que encerra
o seu mandato, Ricardo Duailibe, que fez um grande trabalho na
aplicação das leis, mas também no bom senso, fazendo prevalecer a
soberania popular. E parabenizo o novo presidente que agora chega,
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muito conhecido, com um trabalho relevante no Tribunal de Justiça, o
Desembargador Cleones Cunha, que agora preside o TRE - Maranhão
com o Desembargador Tyrone, que é o vice-presidente e também o
corregedor. Desejo êxito a essa Corte, que no próximo biênio haverá de
estar fazendo um trabalho relevante não à classe política, mas ao povo
do Maranhão. Fazendo, assim, garantir à soberania popular. Desejo
êxito, portanto, à nova direção, à nova diretoria do TRE - Maranhão.
Era isso, Presidente, obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores Deputados, senhoras deputadas, nós já encerramos
o tempo do Pequeno Expediente. Eu vou pedir licença aos colegas para
abrir uma exceção para que o Deputado Rigo faça uma breve saudação
ao Presidente da UNALE, que muito gentilmente nos visita hoje. Em
seguida, iniciaremos a Ordem do Dia. E os demais oradores ficam
transferidos para a Sessão de amanhã. Deputado Rigo, V. Exa. tem
cinco minutos.
O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhores Membros da Mesa, senhoras,
senhores deputados, imprensa, galeria, hoje nós estamos aqui recebendo
o Presidente da UNALE - União Nacional dos Legisladores e
Legislativos Estaduais, Deputado Kennedy Nunes, do Estado de Santa
Catarina. Seja bem-vindo, Deputado Kennedy, Presidente da UNALE,
Presidente desta entidade que nos representa nos rincões deste nosso
país. E, logo após essa nossa sessão, vai ter uma reunião onde o
presidente vai explanar, junto com o Secretário Germano, Secretário
Geral, e eu, que faço parte da diretoria, tesoureiro da UNALE. Iremos
conversar com todos os deputados, colegas deputados, deputadas.
Mostrar para todos os senhores e senhoras a dimensão do que é a
UNALE e o que representa para nós deputados. Mas, Senhor
Presidente, ontem houve várias inaugurações na cidade de Fernando
Falcão, onde o Prefeito Adailton Cavalcante tem levado muitas obras
para o município. Nós temos distribuído muitas emendas para o
município e têm sido aplicadas. E eu quero parabenizar o Secretário de
Educação Felipe Camarão, que representou no ato também o
Governador do Estado do Maranhão e inaugurou ontem cinco escolas
dignas e uma escola do FNDE. Escolas essas pelas que nós fomos
várias vezes aonde o Secretário, aonde o Governador pedir para melhorar
as escolas, ou então construir escolas no município de Fernando Falcão.
Por quê? Porque Fernando Falcão como disse aqui na última vez que
usei a tribuna, foi um município que foi injustiçado por uma parte da
mídia nacional, onde colocou Fernando Falcão como um dos 10
municípios mais miseráveis do País e um dos três, Deputado Vinícius
Louro, mais miseráveis do Maranhão. E a realidade é outra. Fernando
Falcão tem estrada, nós conseguimos. Quando aquela estrada de Barra
do Corda a Fernando Falcão foi dado início teve o nosso trabalho na
Assembleia. Teve a nossa assinatura para que o Governo do Estado
contraísse um empréstimo junto ao BNDES e fizesse aquela estrada. o
hospital também teve a participação do Deputado Rigo Teles, do
Deputado Tatá Milhomem, na época, para que tanto a estrada, a MA272, como o Hospital de Fernando Falcão fosse construído, inaugurado
e entregue à população. O Hospital já foi entregue, a estrada está lá
95% pronta. Algumas pontes ainda estão sendo adaptadas, mas com
certeza, logo mais, nós estaremos inaugurando junto com o Governador,
junto com o Secretário Clayton Noleto. E, ontem, o Secretário Felipe
Camarão, que nós estivemos várias vezes com ele, para que levasse
essas escolas a Fernando Falcão. Ontem, ele inaugurou uma Escola
Digna no povoado Catingueiro, no povoado Canto Bom, no povoado
Águas Claras, no povoado Riacho Fundo, povoado Buriti Velho,
povoado São Pedro. Cinco escolas e uma escola do FNDE que foi
inaugurada lá em Fernando Falcão. Então, eu quero aqui parabenizar as
ações do Governador Flávio Dino, o trabalho incansável do Secretário
de Educação, Felipe Camarão, que eu digo aqui quase todos os dias o
Secretário de Educação, Felipe Camarão, Secretário do Estado, está
inaugurando alguma Escola Digna em algum povoado de nossos
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municípios, de nosso Estado do Maranhão. E por isso tem que ter
reconhecimento do trabalho, desse trabalho digno que é levar as Escolas
Dignas às pessoas que realmente não têm escola. Lá eram escolas
feitas de taipa, coberta de palha, Deputado Adailton, e nós hoje
conhecemos a realidade das Escolas Dignas. Então, hoje, precisamos
realmente ter essas escolas. Então, parabéns ao empenho, a força do
prefeito, compromisso que o Prefeito Adailton tem com a sua
população. Parabéns ao Secretário de Educação, Felipe Camarão, por
ter aceitado o nosso pleito, ter ouvido, ter acatado e ter levado às
escolas. E nós conseguimos também, ainda no ano passado, o muro e a
reforma de uma escola do Estado, na sede do município de Fernando
Falcão. E, ontem, o Secretário Felipe Camarão, anunciou que o prefeito
viesse aqui hoje ou até amanhã para já dar entrada, assinar ordem de
serviço, entrar com toda documentação na Secretaria para que a
Secretaria libere o recurso e seja reformado, ampliado e feito o muro da
Escola de Fernando Falcão. Então, isso aqui, Senhor Presidente, é um
reconhecimento pelo trabalho do Governo do Estado e do Secretário
Felipe Camarão, muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Registro a presença, a pedido da Deputada Helena Duailibe,
da doutora Marielza Cruz, enfermeira sanitarista, ex-secretária-adjunta
de Saúde do Estado do Maranhão. Ordem do Dia. A Deputada Andreia
Martins Rezende também cumprimenta e saúda a doutora Marielza
Cruz, pediu que fizesse o registro. Convido o Deputado Pará
Figueiredo, para compor a Mesa.
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O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (Questão
de Ordem) - Queria pedir aos autores dos requerimentos a permissão
para que eu possa subscrever.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington e Deputado Fernando Pessoa, V. Exas.
autorizam a subscrição pelo Deputado Neto, do requerimento de pesar?
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Autorizo,
sim, Presidente.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Adicione-me
também, Senhor Presidente.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente, o
Deputado Adriano também.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deputado César
também a ser adicionado, Presidente, por favor.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a permissão dos autores, todos estão autorizados a
subscrever.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado
Rafael Leitoa também, Presidente.

IV - ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Requerimentos à deliberação do Plenário: Requerimento n.º
070/2019, de autoria do Deputado Adriano (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento n.º 075/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O Requerimento
n.º 078/2019, o autor pediu que fosse retirado. Terá tramitação normal.
Retificando, Senhores Deputados, nós vamos apreciar são dois
Projetos, é um Requerimento relativo a dois Projetos. O Requerimento
do Deputado Marco Aurélio, n.º 257, ele pediu que não fosse incluído
na urgência, que não apreciássemos, então terá a tramitação normal.
Requerimento n.º 078/2019, de autoria do Deputado Professor Marco
Aurélio (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação a
Mesa: Requerimento n.º 061/2019, de autoria do Deputado Fernando
Pessoa (lê). Deferido. Requerimentos n.º 073 e 77/2019, de autoria dos
Deputados Wellington do Curso e Fernando Pessoa (lê).

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Aprovado. Deferido o requerimento. Requerimento n.º 076/
2019, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda (lê). Deferido.
Requerimento n.º 074/2019, de autoria do Deputado Wellington do
Curso (lê). Deferido. Requerimento n.º 068/2019, de autoria do
Deputado Adelmo Soares (lê). Como vota a Deputada Andreia Martins
Rezende?
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Como vota o Deputado Pará Figueiredo?
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Só um instante, Deputado Neto. Como vota a Deputada
Andreia?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido. Requerimento 068/2018, de autoria do Deputado
Adelmo Soares, requer, após ouvida a Mesa, que sejam justificadas
suas ausências nas sessões plenárias de 18 e 19 de fevereiro do corrente
ano, tendo em vista que esteve em Brasília, a convite da Bancada
Federal, para reunião na Câmara dos Deputados, com os movimentos
sociais sobre a seguinte pauta: os efeitos nocivos da Medida Provisória
871/2019 na vida dos trabalhadores rurais do Maranhão. Como vota a
Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – pelo deferimento.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA ANDREIA
MARTINS REZENDE – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Como vota o Deputado Pará Figueiredo?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Como vota o Deputado Pará Figueiredo?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO – Pelo deferimento.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Neto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido. Requerimento 069/2019, de autoria do Deputado

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente.
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Adriano, requer, após ouvida a Mesa, informações detalhadas do
Prefeito de Açailândia, Senhor Juscelino Oliveira, acerca da real situação
dos professores na rede municipal. Como vota a Deputada Andreia
Rezende?
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Como vota o Deputado Pará Figueiredo?
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO – Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deferido. Requerimento 072/2019, de autoria do Deputado
Adriano, requer, após ouvida a Mesa, informações detalhadas do
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do
Maranhão, Senhor Joel Fernando Benin, acerca do Fundo Estadual de
Pensão e Aposentadoria, FEPA.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Pela ordem.
Acerca desse pedido detalhado de informação, já que no ano passado o
deputado fez esse mesmo pedido e o IPREV mandou dois cadernos de
informações, pediria ao deputado, junto com a sua assessoria, que
desse uma lida melhor a fim de especificar quais seriam as outras
informações que ele está necessitando. Também pediria à Mesa para
rejeitar esse requerimento enquanto o autor pudesse ver com mais
detalhe porque está muito genérico esse tipo de requerimento.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
que passar a arguir, alegando a Lei de Acesso à Informação. Isso aí
manda para a Procuradoria, manda lá para a Promotoria, manda para
onde for. Eu quase que não uso a Mesa porque se torna irrelevante, já
que eles não atendem, governo nenhum atende, mas, utilizando a Lei
de Acesso à Informação, eles atendem sim, e vão me atender. Eu vou ler
daqui a pouco aqui a situação do Portal da Transparência no Tempo
dos Blocos aqui na Casa.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Então, Senhor
Presidente, pela ordem mais uma vez, ratificando as palavras que o
Deputado César Pires colocou, que o Presidente do IPREV foi arguido
pelo Deputado Adriano, ele me citou outro deputado do PV que
provavelmente deve ter sido o Deputado César Pires, até porque ele já
está com as respostas também, que não há a vedação, a negação de
informação com relação ao órgão. Tanto que o Deputado César Pires
está aí com as informações. Então, Deputado Adriano, a gente...
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - As informações
que eu tenho são informações que não levam à nada. Apenas a resposta,
Deputado Rafael, mas eu direi a V. Exa.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Tudo bem,
mas confere que V. Exa. tem as informações. Estou aqui ratificando que
não há a negação. Tanto que já foi enviada aqui para esta Casa.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Informação
precárias, eu quero deixar claro. Talvez o Deputado Adriano tem razão
quando pede a complementação daquilo que foi pedido.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - V. Exa. vai
fazer a explanação, pode inclusive ...
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Manda a
precariedade. Tanto é que eu vou arguir de novo além dessa informação.
E eu não vou utilizar a Mesa, não. Eu vou arguir. Vai ter obrigação de
me responder.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Na verdade, o IPREV
estava divulgando, no seu site na internet, o saldo do FEPA, então
todo mês eles estavam divulgando, mas nos últimos três ou quatro
meses pararam de divulgar, por isso da entrada, Deputado Rafael,
desse requerimento. Tentamos contato com o IPREV, não conseguimos
contato. Solicitamos mais uma vez que eles publicassem na internet, e
não publicaram na internet, então é uma questão mais de transparência.
Se V.Ex.ª preferir, eu posso, como autor do requerimento, retirar o
requerimento de pauta e a gente pode buscar essa informação.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Pela ordem,
Presidente, se puder.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado César.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente,
utilizarei o tempo do Bloco de Oposição para fazer a leitura do IPREV,
do Senhor Joel Fernandes Benin, e talvez eu traga algum relato que
possa beneficiar o pedido do Deputado Adriano. Eu só quero informar
aos colegas que pedido de Mesa é apenas uma coisa simbólica, eu
arguo sempre, eu não levo nada meu para a Mesa, eu arguo a Lei de
Acesso à Informação e a improbidade administrativa se o secretário
não nos informar, pois ele tem que informar, e a improbidade também
administrativa se não publicar no Portal da Transparência. Nós temos

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano, V. Exa., vai retirar?
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Só para complementar
e deixar bem claro. Por que eu dou entrada sempre em requerimentos
na Mesa? Porque existe pela lei um prazo de três meses para que os
funcionários públicos respondam a esta Casa com pena de probidade
administrativa. Então é certo de que, aprovando na Mesa, nós temos a
resposta correta. Mas de qualquer forma a solicitação é muito simples.
E eu acho que já está registrada aqui. Se for o caso, eu retiro agora o
meu requerimento. E se essa informação não vier pelo prazo de um
mês ou quinze dias, a gente dá entrada novamente de acordo aqui com
o líder do Governo. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Fica retirado o requerimento a pedido do autor. Vamos solicitar
ao líder do Governo que, em comum acordo com o Deputado Adriano,
solicite a informação. De fato, essas informações são disponíveis por
meio da Lei de Acesso à Informação. Aliás, aproveito o ensejo para
cumprimentar a Câmara dos Deputados por ter editado o Decreto
Legislativo revogando decreto do Presidente da República que
promovia retrocessos no que diz respeito à Lei de Acesso a Informação.
A Câmara dos Deputados foi muito feliz naquela decisão. Provocou
até o ato do Presidente da República, tornando sem efeito o decreto
que ele próprio editou.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Senhor
Presidente, pela Ordem.

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Pois não, Deputado César.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de
Ordem) - Eu quero deixar claro também que esta Casa tem o direito
discricionário também de fazê-lo a qualquer momento quando entender
que o decreto governamental fere os conceitos que nós entendemos.
Nós nunca utilizamos disso por razões fáceis de serem percebidas,
mas que nós também temos esse direito, temos. Só para registro.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado César, V.Exa. tem razão. É prerrogativa da
Assembleia, mas nós, na legislatura passada, baixamos um decreto
revogando um ato do Poder Executivo. Depois vamos recuperar nos
nossos arquivos. Pois não, Deputado Adriano.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (Questão de Ordem) –
Senhor Presidente, é só para a gente não abrir mão do nosso poder
dentro desta Casa. Ou seja, nós não podemos confundir e dizer: “Não,
agora os requerimentos e as solicitações de informação da Mesa valem
menos ou mesma coisa de um pedido de informação que qualquer
indivíduo pode fazer pela Lei de Acesso a Informação”. Eu não acredito.
Até porque eu já fiz ofício como deputado pela Lei de Acesso à
Informação. Muitas vezes não fui respondido, mas tenho certeza que
dá muito mais força um pedido de informação pela Mesa.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - V. Exa. tem toda a razão. Um pedido feito pela Assembleia,
claro, que tem o peso que este poder legislativo impõe. Registro
novamente a presença do Deputado Kennedy Nunes. Deputado
Presidente, V.Exa., se quiser fazer uma saudação aos colegas, pode
utilizar a tribuna. Nós não faremos apartes, por gentileza, caros colegas.
Antes do Presidente começar a se pronunciar, informo que agora, logo
após a fala do Presidente da UNALE, Deputado Rafael me fez um
alerta...
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente,
pela Ordem, como foi aprovado o requerimento de urgência, solicitando
a urgência do Projeto de Lei do Ministério Público, eu pediria aos
nobres colegas que a gente votasse ainda nessa Sessão apenas esse
projeto, até porque para regulamentar uma medida do Ministério
Público. Eu acho que esta Casa não vai se opor, e a gente votaria,
inclusive, se for o caso também, o outro projeto que ficou de urgência
do autor, do Deputado Duarte, mas senão a gente deixaria para a
próxima Sessão, mas esse do Ministério Público é importante a gente
apreciar agora em vista de prejudicar o quórum da Sessão de amanhã.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Enquanto os líderes e os deputados concordam, ou não, o
Presidente se pronuncia. A palavra é sua, Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DA UNALE DEPUTADO
KENNEDY NUNES – Cumprimentando o nosso Presidente Othelino,
cumprimento todos os membros da Mesa. Cumprimentando o
Deputado Rigo Teles e o Deputado Wellington do Curso, que são os
nossos amigos já há muito tempo, da UNALE, quero cumprimentar
todas e todos os Deputados aqui. Mandar o meu abraço também
especial aos colegas de imprensa. Afinal de contas, eu estou deputado,
Presidente, assim como eu e o senhor somos jornalistas. Então eu
sempre digo, Deputado, que o nosso mandato tem dia para começar,
dia para terminar, a gente está de passagem. Por isso vale aqui o que a
gente é, assim como Vossa Excelência cuida muito bem de toda a sua
vida a questão da saúde bucal. Então, eu quero agradecer a todos vocês.
Venho aqui em nome da UNALE, a União Nacional dos Legisladores e
Legislativos Estaduais. Depois nós vamos ter uma conversa com os
novos deputados para mostrar o que a UNALE pode fazer pelos seus
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mandatos, mas eu gostaria, Senhor Presidente, de aproveitar essa
passagem minha aqui, eu há algum tempo, eu acho que uns 2 ou 3 atrás,
eu passei por esta Casa numa missão, Deputado Adriano, que era a
missão de nós recolhermos 14 Assembleias para que pudéssemos fazer
algumas emendas constitucionais trazendo para os Parlamentos
estaduais a possibilidade de nós legislarmos um pouco mais. Eu não
sei o Estado aqui do Maranhão, mas nós lá em Santa Catarina, Presidente,
nós estamos tão sufocados entre as Câmaras de Vereadores e o
Congresso Nacional que agora já existe uma discussão de se é possível
ou não as Assembleias Legislativas ou os deputados proporem
nominação de rodovias estaduais ou de obras estaduais. Porque o
Ministério Público acha que, por conta das obras estaduais serem
feitas nos municípios, quem deveria de colocar o nome nas obras são
os vereadores. E se nós, deputados, não tivermos a força para brigar
por mais prerrogativas nossas no legislar, nós estamos indo para um
caminho, que o caminho é cada vez mais o descrédito dos Parlamentos
estaduais. A UNALE tem isso como bandeira. E quero trazer aqui,
novamente, o pedido, Senhor Presidente, para que o Senhor Presidente
pudesse ser o padrinho e adotar essas ideias e pedir à Comissão de
Constituição e Justiça, a CCJ, que pudesse dar uma adiantada nesse
processo, que são quatro pontos que nós defendemos. O primeiro: dá
autonomia aos Estados para legislarem sobre descriminalização,
propaganda comercial, agronegócio. Também permitir que os eleitores
apresentem emenda constitucional, hoje só temos três formas de
apresentar emenda constitucional: pelo Presidente da República, pelo
Congresso Nacional ou por metade mais uma das Assembleias
Legislativas. A nossa proposta é que a população também possa
apresentar uma emenda constitucional, para que possa realmente ter a
voz das ruas, assim como não foi uma emenda constitucional, mas a lei
da Ficha Limpa veio das ruas e hoje já é uma realidade. Também nós
queremos incluir o IOF, o IPI na questão dos repasses dos fundos para
os Estados e do fundo para o município fazendo com que nós, em 10
anos, tenhamos um aumento de repasse de 10%, 1% ao ano fazendo
com que o repasse aos Estados e aos municípios possa ser uma
realidade, para que os nossos Prefeitos não fiquem mendigando com
pires na mão e os Governadores também com a bucha, e o Governo
federal concentrando tudo lá em Brasília. E, por último, destinar 10%
da receita bruta na saúde, não sendo descontadas as emendas impositivas
dos Deputados e Senadores. O que aconteceu, Deputado César Pires?
O Governo aceitou as emendas impositivas e agora as emendas
impositivas da Saúde são somadas como repasse e aí ficou... lembra da
CPMF, que foi criada para dar um plus na saúde e quando criaram a
CPMF tiraram o dinheiro que colocaram e ficou elas por elas? Eu acho
que estamos em um grande momento em que o Presidente da República
falou em toda sua campanha e agora nós temos que cobrar, que é o
‘menos Brasília’ e ‘mais Brasil’. Então, Deputado Rafael, entendo que
esta é a nossa hora, de nós, Deputados estaduais, termos essa
capilaridade para buscar essa medida. Nós da UNALE, neste ano,
estamos criando, Senhor Presidente, um caminho para que as estruturas
federais conversem com os Estados e municípios por meio dos
Deputados estaduais. O que acontece? Eu não sei a realidade aqui no
Maranhão, mas vou trazer a realidade do meu estado de Santa Catarina.
O que acontece lá é o seguinte. O Deputado federal, nós somos 16
Deputados federais, Deputada Andreia, lá em Santa Catarina e 03
Senadores, os Deputados federais e Senadores acabam passando as
informações que acontecem lá em Brasília, para os seus aliados regionais
e se você não estiver ligado a um Deputado federal ou um Senador,
você fica fora desse processo. Eu por exemplo sou um Deputado,
estou no meu quarto mandato e não tenho ligação nenhuma com
Deputado federal ou Senador. Eu tenho o meu trabalho e daí, Deputado
Rigo, eu fico em uma posição que muitas vezes que quando eu preciso
de alguma coisa ou saber de alguma informação do governo federal, eu
não tenho. O que nós da Diretoria, deste ano da UNALE, vamos fazer?
Nós vamos criar uma verdadeira via de duas mãos entre as estruturas
federais e os municípios, passando pelos Deputados estaduais. Nós
vamos ser respeitados pela estrutura do Governo Federal, a UNALE
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e, com certeza, quando eu falo UNALE falo em nome de todos os
1.059 deputados estaduais que nós temos. Nós vamos ser respeitados,
nós vamos buscar essa informação. Por isso nós vamos fazer, a partir
de março até agosto, cinco seminários regionais e vamos tratar de três
assuntos. O primeiro assunto é o seguinte: foi em dezembro criado o
Sistema Único de Segurança Pública e nós, deputados estaduais,
governadores e prefeitos, não sabemos qual é o nosso papel neste
processo. Vou dar um exemplo, deputado. O papel da Polícia Federal
é combater drogas, mas a Polícia Militar de todos os estados faz isso
diariamente, Senhor Presidente, só que esse combate que os nossos
PMs fazem diariamente no combate às drogas não é ressarcido pelo
Governo Federal. O dinheiro que o Estado emprega nestas ações de
combate às drogas, o dinheiro que o Estado emprega nessas ações de
combate às drogas não é ressarcido. O que nós vamos apresentar no
SUSP? Que funcione igual ao Sistema Único de Saúde Pública, o SUS,
quando o Município ou o Estado faz alguma ação que é do Governo
Federal, o Governo Federal vai ter que ressarcir o Município e o Estado.
São essas questões que nós vamos tratar para implantação do SUSP. O
segundo tema é um tema que está chamando atenção de muita gente.
Aqui ao lado nós temos o estado do Piauí, que é um estado com o
maior número de suicídios entre jovens. O Brasil hoje ocupa o oitavo
lugar no mundo de países com maior número de suicídios. A Organização
Mundial da Saúde, Deputado Wellington, traz a informação, Deputado
Antônio, de que passamos do oitavo para o quinto lugar. O Piauí é o
estado com o maior número de suicídio entre jovens e a gente começa
a ver as causas disso, Deputada Andreia. O Piauí também é o maior em
número de jovens desocupados, desempregados. Nós vamos trabalhar
isso. Só para vocês imaginarem, no meu estado, vocês já ouviram falar
da belíssima cidade chamada Balneário Camboriú, é a nossa Miami
brasileira. Pois bem, só em janeiro, 11 suicídios aconteceram na cidade.
Há uma cidade no meu estado chamada Pomerode, que é a cidade mais
alemã do Brasil, uma cidade pequeninha, gostosa, tem zoológico, os
vereadores lá tiveram que fazer uma lei municipal proibindo a venda de
cordas nos comércios para tentar evitar o número de enforcamentos
que existia na cidade. Essa vai ser uma das nossas bandeiras que vamos
discutir com todas as Assembleias Legislativas, medidas que vão tanto
prevenir como controlar esses dois males, que são o suicídio e a
automutilação. Quando os adolescentes estão se cortando, se
automutilando, o que acontece? Quando há uma automutilação, não
entra nos nossos hospitais como automutilação, entra como acidente
doméstico. Quando há uma tentativa de suicídio, não entra como tentativa
de suicídio, entra como intoxicação medicamentosa. Nós precisamos
que haja leis que exijam a identificação da tentativa de suicídio e da
automutilação porque daí teremos dados para criar políticas públicas
que combatam esse mal. E, por fim, o terceiro tema que nós vamos
trabalhar é a violência contra a mulher. Nós precisamos tomar isso
como uma bandeira forte e discutir esse tema com vergonha na cara.
Papai sempre disse: “Homem que bate em mulher não vale nada”. E
para mim ainda vale isso. E nós precisamos trazer essa discussão para
as nossas casas. Portanto eu quero agradecer mais uma vez, Presidente,
o espaço que V. Ex.ª junto com os seus colegas abre para a nossa
UNALE; me colocar à disposição e pedir: não deixe o Maranhão fora
das 14 Assembleias, porque estamos para protocolar essas Emendas
Constitucionais. Eu já tenho 12, faltam apenas duas. E vou lhe entregar
para que V. Ex.ª possa adotar isso como um filho e não permitir que o
Maranhão fique de fora desse grande momento, em que, pela primeira
vez na história da Constituição de 88, Senhor Presidente, as Assembleias
fazem um ritual deste, de projetos de resolução, dependendo do regime
da Casa, ou ato da Mesa, para que possamos protocolar essa Emenda
Impositiva feita pelas Casas, passando pela CCJ e aprovado em
plenário e publicado. Esse é o procedimento. E eu quero mais uma vez
pedir para que o Maranhão não fique de fora e que nós venhamos
conseguir nessa luta mais espaço para que nós possamos legislar. Muito
obrigado, Senhor Presidente.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, Questão de Ordem, aproveitando a presença do
Deputado Kennedy.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, nós não vamos permitir apartes na fala
do Deputado em razão da atividade...
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Só uma Questão de Ordem, por gentileza!
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Questão de Ordem, sim. Com objetividade, por favor!
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – É só fazer o registro, até para que a própria
Mesa, o próprio Presidente também possa ter conhecimento. Essas
quatro sugestões já foram tomadas pela Assembleia Legislativa. Nós
apresentamos em 2017, Presidente. Já tramita, pedi a atenção não só
do Presidente da Casa, mas do Presidente da CCJ, Deputado Neto
Evangelista. Nós já apresentamos essas quatro pautas. Já tramita na
Casa desde de 2017. E eu acredito também hoje com um pedido sendo
feito pelo Presidente Kennedy e na presença do Presidente Othelino,
na presença do Presidente da CCJ, Neto Evangelista, eu acredito que
nós vamos avançar. Então as quatro pautas da autonomia para os
Estados legislarem a discriminação da propaganda comercial, permitir
a eleitores apresentarem emendas à Constituição, incluir imposto sobre
as operações financeiras e tornar obrigatório a destinação de 10% da
receita bruta. Então já foi apresentado. Nós acatamos esse pedido em
2017 e são os decretos legislativos nº 01, 02,03, 04 de 2017. E hoje
com esse pedido feito pelo próprio Presidente Kennedy ao Presidente
Othelino e ao Presidente da CCJ, eu acredito que iremos avançar num
curto prazo de tempo. Logo depois do recesso carnavalesco, nós vamos
solicitar o caráter de urgência para que possamos aprovar. Muito
obrigado.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Pela Ordem,
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Concedo já a Questão de Ordem. Informando aqui ao presidente
que é claro que nós vamos dar seguimento aí respeitando os
procedimentos regimentais, mas há decisão política. E aí já aproveito
para consultar o restante da Mesa e, em seguida chegará ao Plenário.
Mas nós, a partir deste nosso entendimento, cumprido os
procedimentos regimentais, vai ficar faltando apenas uma Assembleia,
a Assembleia do Maranhão participará também desse movimento
importante. Deputado Hélio.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Parabéns pela
iniciativa, Presidente, dá boas-vindas ao nosso Presidente. E gostaria
de fazer uma ressalva para que fossem incluídos os itens já referenciados,
importantes, por sinal, e que alguns já foram até discutidos pela gente,
em tempos atrás, no Pacto Federativo, que é importante que seja
incluído para darmos continuidade do Pacto Federativo que engloba
todas as questões e de uma maneira mais rápida. Como também,
Presidente, seja incluída a devolução da autonomia de criação de novos
municípios aos estados, que está lá parado para votação há anos. E se
a UNALE tiver o interesse, e eu acredito que vai ter, para que nós
possamos devolver a autonomia, aos seus estados, que até faz parte da
nossa Constituição. Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DA UNALE DEPUTADO
KENNEDY NUNES – Se me permite só para responder essa questão
específica da criação de novos municípios, nós, em Santa Catarina,
temos 285 municípios. O Ministério Público, agora de Contas, e o
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Tribunal de Contas, faz um levantamento e dá a sugestão, e é a nossa
pauta lá agora, para a extinção de 105 municípios. E vai chegar aqui
porque isso é uma bandeira nacional...
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Se nós
deixarmos o Ministério Público legislar, vamos fechar as Casas...
O SENHOR PRESIDENTE DA UNALE DEPUTADO
KENNEDY NUNES – É isso aí. A nossa briga é por isso, para temos,
aqui somos todos eleitos, ninguém chegou de favor aqui, chegou pelo
voto popular. E esta Casa é a essência e o extrato da população. Muitas
vezes me perguntam assim: Kennedy, você é favorável, por exemplo,
à eleição do Tiririca, do Deputado Tiririca? Eu digo, sou por quê?
Porque não tem palhaços também lá fora? Por que não pode ter o
representante aqui? Nós todos estamos representando, desde o mais
sábio ao menos erudito. Nós estamos aqui. Esta é a Casa de
representação. Somos nós que temos que legislar. Muito boa a sua
manifestação, desculpe, Senhor Presidente. Agradeço.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – A sua consideração é muito pertinente, Presidente, é fato que
o Poder Legislativo, de fato, é o que mais tem representatividade, que
estão todos os segmentos da sociedade, os mais diversos, origens
políticas, ideológicas. Enfim, mas essa diversidade é a essência do
Parlamento. No Maranhão, e aí nesse caso somos um exemplo para o
Brasil, nós temos uma relação muito respeitosa e equilibrada com as
demais instituições e os demais Poderes. Cada qual cumprindo com
suas prerrogativas constitucionais, cumprindo com seus deveres, mas
sempre um respeitando a instância do outro. O que nós rogamos é que
esta regra, que algumas vezes não tem sido cumprida no Brasil, que ela
prevaleça no nosso país. Que cada um cuide de suas atribuições,
claramente previstas na Constituição. Senhores Deputados, vamos
concluir, rapidamente, a Ordem do Dia e em seguida faremos a ....
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, pela Ordem, eu estou inscrito pela
Liderança.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Só concluir a Ordem do Dia.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Pois não,
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em seguida, partiremos para concluir a Sessão e fazer a
eleição da nossa Procuradora da Mulher, a Deputada Helena está ali
pronta para ser votada por todos nós e muito bem nos representar na
Procuradoria da Mulher. Suspendo a Sessão, rapidamente, para que as
Comissões emitam os Pareceres relativos aos três Projetos: Projeto de
Lei nº 054, de autoria do Deputado Zé Gentil; Projeto n.º 057/19, de
autoria do Deputado Duarte Júnior; e o Projeto de Lei n.º 078/19, de
autoria do Ministério Público.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Com a palavra o Deputado Neto
Evangelista.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente, foi lido o relatório de dois projetos onde o número 054 e
outro de número 057, há uma discussão interna dentro das comissões,
Senhor Presidente. Portanto, Senhor Presidente Deputado Othelino,
portanto esses projetos que foram anexados, número 054 e número
057, peço a V. Ex.ª que não o coloque na pauta para ser votado, porque
há uma discussão interna dentro das comissões ainda e a comissão
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pede que esse projeto ainda fique dentro da própria comissão para
uma discussão final do tema.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Pela Ordem,
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Só para eu entender, só um instantinho, Deputado Duarte.
Então V. Ex.ª não colocou o projeto para ser apreciado na comissão
ainda? Já foi apreciado, não é? V. Ex.ª está pedindo só que não seja
apreciado agora no Plenário?
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Pedindo
que não seja apreciado agora no Plenário. A comissão não irá passar o
relatório para o Plenário.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Entendi. Na ausência do comunicado oficial, nós não teremos
como incluir nesta sessão para apreciarmos. Só um instante, Deputado
Neto.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Senhor
Presidente, terminar de entregar o relatório a V.Ex.ª.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Pois não, Deputado Neto, V.Ex.ª está com a palavra
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Foi
apreciado ainda o Projeto de Lei nº 78/2019, de autoria do Ministério
Público, que dispõe sobre o Plano de Assistência Médico-Social para
os Servidores do Quadro de Apoio Técnico Administrativo do
Ministério Público do Estado do Maranhão, alterando a Lei nº 8.077/
2004 e dá outras providências. Parecer conjunto das Comissões de
Constituição e Justiça e Administração Pública e Orçamento, com
relatoria do Deputado Arnaldo Melo. O parecer foi aprovado por
unanimidade pelas três comissões, Senhor Presidente. Esses foram os
trabalhos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Obrigado, Deputado Neto. Vamos iniciar pelo Projeto de Lei
nº 078/2019, de autoria do Ministério Público (lê). Em discussão. Em
votação. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à sanção. Senhores deputados, então, como tem uma
questão a ser resolvida e o presidente da CCJ ainda não liberou o
relatório para que apreciássemos os projetos 054 e 057, eu vou dar
prosseguimento à Sessão até que este assunto seja devidamente
esclarecido. Neste momento, sem prejuízo do tempo dos blocos, em
seguida, com as devidas inscrições, faremos a eleição da Procuradora
da Mulher. Peço ao Deputado Adelmo Soares que leia o Ato da DiretoriaGeral da Mesa nº 002/2019.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ADELMO SOARES (lê Ato) – Ato lido, Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, senhoras deputadas, só há uma candidata
registrada, a doutora Helena Duailibe, toda via teremos que fazer a
votação. Os deputados que forem favoráveis vão no seu terminal votar
“sim” para a doutora Helena. Votando “sim” está votando na doutora
Helena Duailibe. Votando “não”, naturalmente está votando contra.
Tem a opção da abstenção. Vou pedir para zerar o painel, senhores
deputados, senhoras deputadas. Aí vamos registrar novamente a
presença e imediatamente votar. O painel vai em instantes estar liberado
para a votação. Painel liberado. Repetindo: vamos registrar a presença
e, em seguida, votar “sim” para eleger a doutora Helena Duailibe.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Está com dificuldade de confirmar a presença?
O SENHOR DEPUTADO DOUTOR LEONARDO SÁ –
Presidente, eu acho que deve está tendo algum problema aqui no
terminal, eu vou registrar nominalmente o meu voto na deputada.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não, deputado, Leonardo o seu voto foi registrado. V. Ex.ª
votou verbalmente, mas já está registrado no painel. Eu me refiro ao
deputado Dr. Leonardo Sá. Deputado Fernando Pessoa.
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Estamos
com dificuldade aqui, registro o meu voto para a Deputada Helena.
Mas, olhem, os deputados que não estiverem conseguindo registrar o
voto, a assessoria da Mesa vai até a sua bancada para resolver o
problema. É importante é que seja formalizado o voto no terminal.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Duarte Júnior.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Presidente,
em seguida, a gente pode tratar da Questão de Ordem do projeto?
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pode. Só terminarmos a votação, V. Ex.ª terá a palavra.
Senhores deputados e senhoras deputadas, alguém mais está tendo
dificuldade de registrar o voto no painel? Vou encerrar a votação. Votação
encerrada. Peço que libere o painel para olharmos o resultado. Eleita a
Deputada Dra. Helena Duailibe com 27 votos SIM e nenhuma
abstenção e nenhum voto contrário. Parabéns, Dra. Helena, desejo-lhe
êxito e sucesso nessa importante missão de ser a nova Procuradora da
Mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão. Uma missão muito
importante que no biênio anterior foi desempenhada com muita
competência pela Deputada Valéria Macedo. e tenho certeza que agora
sob o seu comando continuará de forma brilhante sendo desenvolvido
este trabalho. Conte com todo o apoio desta Presidência para aquilo
que for necessário para que a Procuradoria da Mulher continue sendo
um local de promoção de políticas públicas de proteção a mulher e de
combate a práticas tão nocivas que, infelizmente, ainda hoje assustam
a sociedade brasileira. Convido a Deputada Dra. Helena Duailibe vir
até à Mesa, assim como as Deputadas aqui presentes, para que tiremos
umas fotos juntos.
V – GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, o Deputado Antônio Pereira estava
inscrito para o Grande Expediente, mas gentilmente declinou em razão
da eleição da Procuradoria da Mulher e em razão da reunião que teremos
logo em seguida na Sala de Reunião, com o Presidente da UNALE.
Tempo dos Partidos ou Blocos. Pela liderança do Bloco Unidos pelo
Maranhão o Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos sem apartes.
E de já peço a todos a colaboração de que sejamos objetivos, nas falas
dos que ainda estão inscritos, em razão de o Presidente da UNALE
estar aqui presente. Deputado Antônio, V. Ex.ª se incomoda de ainda
não começar a sua fala, mas pode ficar na tribuna, não tem problema
não. É porque o Deputado Duarte havia feito uma questão de ordem e
quero passar a palavra a V. Ex.ª, Deputado Duarte.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de
Ordem) - A Questão de Ordem suscitada é sobre o projeto que já está
para ser apreciado pelo Plenário, para ser votado, o projeto RG Mais.
Esse projeto que visa trazer maiores informações na documentação, na
identidade civil aos cidadãos maranhenses. Esse projeto que está
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amparado em toda a legislação federal como, por exemplo, a Lei 7.716/
83, a Lei 9.049/95, Lei 13.444/17 e a Lei mais recente, Lei 9.278/18,
que sofreu algumas alterações pela Lei 9.713/19. São informações que
já são estabelecidas por lei federal e precisam dessa regulamentação
estadual. Eu pedi urgência nesse projeto, porque esse projeto visa
tratar de uma questão de saúde pública, por essa razão que esta Casa
tem competência constitucional, teve um parecer favorável pela CCPJ
com base mais precisamente no artigo 24, inciso XII, pode o Estado
legislar concorrentemente sobre essa matéria. No entanto, eu vejo a
votação aqui com uma possibilidade de prejuízo em razão de uma
questão de natureza não primária, de uma questão que pode ser
deliberada por este Plenário, mesmo porque acredito que nunca na
história desta Casa ocorreu uma problemática nesse sentido, que é
sobre o protocolo do projeto. O Deputado Zé Gentil fez um protocolo
semelhante ao meu no qual ele falava apenas e tão somente sobre a
questão do tipo sanguíneo, questão essa que está sendo debatida
também no meu projeto, mas de forma bem mais ampla, e a discussão
neste momento é sobre a autoria do projeto. Eu acredito que o que
importa é o interesse social que vai ser atendido, uma regulamentação
que vai ser garantida aqui na cidade de São Luís, no estado do
Maranhão, situação que já é semelhante em outros estados como, por
exemplo, na cidade de Curitiba, no Paraná, onde a identidade já preenche
todas essas regulamentações. Eu queria muito que este Plenário
analisasse esse projeto, no dia de hoje, para que possamos encaminhar
para a sanção do Governador Flávio Dino. E a Secretaria de Segurança,
mais pormenorizadamente a Polícia Civil, o DNIT e o Instituto de
Identificação começassem, nesse período do carnaval, a realizar todas
as atualizações necessárias para que no corrente ano possamos avançar
e garantir que o cidadão maranhense possa ter essa vantagem, ter esse
tratamento diferenciado para garantir o seu direito a uma identidade
civil em comum acordo com os direitos fundamentais, em especial a
questão da saúde pública. E aqui, Senhor Presidente, menciono o artigo
140 do Regimento Interno. O Regimento Interno deve ser respeitado.
O Regimento Interno desta Casa precisa ser cumprido e o Regimento
desta Casa exige, para que o projeto seja apresentado, o protocolo em
três vias. Três vias sendo, inciso I: Uma subscrita pelo autor e demais
signatários, se houver, destinado ao arquivo da Casa. 2 - Uma
autenticada em cada página pelo autor ou autores, com as assinaturas
por cópia de todos os que subscrevem, remetida à comissão ou
comissões a que tenha sido distribuído. 3 - Uma nas mesmas condições
da anterior destinada à publicação no Diário da Assembleia. Todos
esses requisitos elencados no artigo 140 do Regimento Interno desta
Casa estão preenchidos pelo meu projeto, estão contemplados pelo
meu projeto. Tem o protocolo virtual e tem também o protocolo físico,
conforme manda o regimento. De qualquer modo, além de pedir que o
regimento seja cumprido, que a lei seja cumprida dentro desta Casa, eu
publicamente reforço o pedido que fiz ao Deputado Zé Gentil para
que a gente possa unir os nossos projetos conforme estabelece já o
Regimento e que possamos, em conjunto, assumir a autoria do projeto
que foi protocolado nesta Casa. É esse o registro que eu gostaria de
fazer e mais uma vez peço a todos os deputados que possam apreciar
isso em plenário e possam deliberar sobre esse projeto.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL – Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Zé Gentil.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL (Questão de Ordem)
- Eu ouvi a defesa que ele fez, mas o Diário desta Casa serve justamente
para isso. Eu dei entrada no meu projeto, o meu Projeto n.º 054 e o dele
é o 057, então daqui a pouco qualquer deputado aqui que der entrada
em um projeto, o outro entra também e causa essa confusão. Acho que
o Diário é feito para isso. Esse é o meu voto.
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O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de
Ordem) – Presidente, só para uma questão de ordem. O meu projeto
foi protocolado cinco minutos antes. Nesse mesmo dia, eu protocolei
sete projetos. Acredito, de acordo com o protocolo que aqui eu tenho
físico e também virtual, que houve uma falha na transmissão das
informações lá protocoladas para as informações no diário. E o que eu
gostaria de destacar mais uma vez é que em vez de perdermos tempo
discutindo autoria do projeto, nós possamos nos unir e fazer com que
esse projeto de fato seja aprovado por esta Casa, vá para a sanção do
Governador e modifique para melhor a vida das pessoas. Eu acredito
que é esse consenso. Eu peço essa razoabilidade para que a gente
possa produzir cada vez mais leis que modifiquem a vida das pessoas.
É para isso que nós estamos aqui, Presidente.

Deputado Zé Gentil. E estabeleço aqui esse consenso para que a gente
possa decidir o projeto e avançar e garantir direitos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputados V. Exas. tiveram a bela iniciativa de apresentar
projetos com objetos semelhantes. Todavia tem esta dúvida, que
realmente não é usual, com relação à autoria. E aí a forma que nós
temos de definir isso é observando o protocolo. Então o protocolo e o
Regimento. O Regimento estabelece isso. Como o presidente da CCJ
não devolveu para a Mesa Diretora o relatório da análise da Comissão,
eu não tenho como colocar em plenário, tendo em vista que tem esta
dúvida que precisa ser resolvida. Claro que nós todos - e o projeto,
inclusive, muito provavelmente será aprovado por unanimidade - temos
o desejo que ele seja aprovado hoje. Mas com esta dúvida eu não tenho
como colocar para apreciar até porque o presidente da CCJ, Deputado
Neto Evangelista foi claro que ele não liberou, não comunicou o resultado
da votação. E o Regimento estabelece que, após concluída a reunião da
CCJ, o Presidente da CCJ comunica à Mesa Diretora, que, assim,
coloca o projeto para ser apreciado. Em razão disso, não teremos
como apreciar neste momento. Vou pedir ao Presidente da CCJ e à
nossa consultoria legislativa que, emergencialmente, emitam um parecer
sobre essa questão que está em dúvida.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Presidente,
apesar de lamentar essa postura, mas a minha preocupação não é em
assumir a paternidade sozinho, mesmo porque até para gente colocar
um filho no mundo a gente precisa de alguém, ninguém coloca um filho
no mundo sozinho. A gente precisa de outro alguém. Então aceito
mesmo sendo autor, formalmente ser o coautor desse projeto com o
Deputado Zé Gentil.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Duarte.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de
Ordem) – Presidente, agradeço por mais uma vez me conceder a palavra
para esta questão de ordem. Com a ausência aqui do Deputado Neto
Evangelista, Presidente da CCJ, eu gostaria de mais uma vez propor
publicamente ao Deputado Zé Gentil que a gente possa assinar a
autoria em conjunto desse projeto. A minha preocupação aqui maior é
fazer com que as pessoas. após o Carnaval, após esse período. possam
ter o benefício garantido. Essa ação precisa de regulamentação. Então
fica aqui mais uma vez, Deputado Zé Gentil, o meu pedido para que a
gente possa, em autoria conjunta, fazer com que esse projeto seja
votado por esta Casa.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL – Deputado, aceito,
mas na seguinte condição, que eu seja o autor do projeto. Eu sendo o
autor do projeto, não tem problema.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Presidente,
não vou ser contraditório. Não vou discutir essa questão. Estou muito
feliz pelo Deputado Zé Gentil ter essa sensibilidade, essa razoabilidade.
Mas aproveito a oportunidade para que a gente possa de forma célere
atualizar alguns pontos do Regimento Interno. Porque como eu disse e
ressalto aqui, eu estou amparado no Regimento Interno. Minhas ações
são sempre com base na lei. Ninguém aqui tem prerrogativa para
descumprir a legislação, muito menos um deputado descumprir o
Regimento Interno. Mas, ainda assim, aceito e fico feliz pelo aceito do

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Eu só não consegui compreender qual foi o consenso que
vocês chegaram.
O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ - O
Deputado Zé Gentil aceita contanto que seja ele o autor, eu entendi
assim.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – V.Exa. concordou, Deputado Duarte?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Solicito à Secretaria da Mesa que localize o Deputado Neto
Evangelista.
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Senhor
Presidente, o Deputado Neto saiu para um evento, lá no São Francisco,
com o Secretário Felipe Camarão.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLESIO - Na ausência do
Presidente, Deputado Neto Evangelista, eu como relator da matéria
comunico que foi votado o parecer na forma do substitutivo por nós
apresentado, por unanimidade.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Projeto de Lei n.º 054, de autoria do Deputado José Gentil,
com a autoria do Deputado Duarte Júnior, a quem agradeço pelo
desprendimento por ter chegado a esse entendimento. Projeto de Lei
em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Aprovado na forma do substitutivo da CCJ.
Em votação. À redação final. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Senhores deputados, senhoras
deputadas, nós precisamos começar a reunião com o nosso Presidente
da UNALE. Eu vou conceder aqui os cinco minutos para o Deputado
Antônio Pereira que está há algum tempo já em pé ali na tribuna e
depois peço que V.Ex.ªs avaliem a possibilidade de abdicar das falas.
Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) – Obrigado, Senhor Presidente. Eu quero cumprimentar a
Mesa, cumprimentar os senhores secretários presentes à Mesa, caros
deputados e deputadas, colegas aqui presentes. Fazer um cumprimento
especial de boas-vindas ao nosso querido colega, ilustre colega,
Deputado Kennedy Nunes, de Santa Catarina, Presidente da UNALE.
É um prazer recebê-lo, ele e sua comitiva aqui, é uma honra para todos
nós. Ao Germano Esteves também meus cumprimentos, Diretor-Geral
da UNALE, sintam-se em casa porque estão em casa. Eu ocupo esta
tribuna apenas, serei rápido, não usarei os cinco minutos, outros
assuntos iríamos tratar, mas hoje nos inscrevemos para o Grande
Expediente, estávamos inscritos, mas hoje foi um dia de muitas emoções
nesta Casa, inclusive a eleição da Procuradoria da Mulher para a qual
elegemos a Deputada Helena, a quem quero cumprimentar, mesmo na
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sua ausência. Acho que ela não está mais aqui em plenário, mas eu
quero cumprimentá-la, desejar que ela possa fazer um grande trabalho,
como já foi feito anteriormente pela Deputada Valéria Macedo num
pretérito próximo. Eu me inscrevi para o Grande Expediente, Senhor
Presidente, para tratar de um assunto que é de grande importância para
o país, para a União, para os Estados, para os Municípios e para o
Distrito Federal, que é a questão da reforma da Previdência. Nós,
deputados estaduais, acredito eu, precisamos nos integrar a esta
discussão. Tenho absoluta certeza de que a UNALE também estará
integrada a essa discussão, porque estamos falando de uma reforma
que vai impactar as futuras gerações e, portanto, eu quero abrir esta
discussão aqui na Casa. Eu já fiz, Senhor Presidente, um requerimento,
o de número 082 deste ano, que requer ao Senhor Presidente, nos
termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder, que, após a
aprovação do Plenário, seja elaborado pelas Comissões de
Administração Pública, Seguridade Social e Trabalho e Assuntos
Econômicos um painel de audiências públicas sobre a reforma da
Previdência, tendo em vista a relevância para a União, Estados,
Municípios e Distrito Federal. Quando eu falei aqui painel de audiências
públicas, eu quis dizer que não apenas, senhores deputados, uma
audiência pública, não, vamos buscar e tentar levar essas audiências
públicas para que passem além da ilha, que ultrapassem os limites da
capital, queremos levar para Imperatriz, que é um polo regional, para
Caxias, para Pinheiro, para Balsas e outras cidades aquilo que
discutiremos aqui. Portanto, eu peço ao Plenário que nós possamos
aprovar esse requerimento ao qual já foi dada entrada aqui oficialmente
de acordo com o Regimento desta Casa, para que nós possamos ajudar
o nosso país. Como deputado estadual, sim, nós vamos ter que votar
aqui, por exemplo, o aumento das alíquotas do INSS nós vamos ter que
votar nesta Casa. E outras questões serão votadas, mandadas aqui,
com certeza pelo Governo, pelo Poder Executivo, pelo Governador e
pelo Governo do Estado do Maranhão. E nós não podemos nos furtar
dessas discussões, porque nós temos representantes ali na Câmara, no
Congresso Nacional, tanto na Câmara Federal, quanto no Senado. E,
uma vez fazendo, Deputado Ciro Carvalho, essas audiências públicas,
vamos ouvir o que realmente a classe trabalhadora, tanto da iniciativa
privada, quanto do setor público, tem a nos dizer, tem a nos ensinar e
tem a nos opinar sobre a reforma da previdência. Quero também chamar
para essa discussão, Senhor Presidente, e é importante, portanto, que
façamos essa discussão também lá na base, nos municípios, com as
câmaras municipais. Porque essas câmaras também participarão e
votarão. Terão que votar também para que essas leis possam também
perdurarem e fazer efeito dentro dos municípios. Entendemos que
nós, com o Congresso Nacional, com a nossa bancada maranhense, os
deputados federais e os senadores do Maranhão, precisamos partilhar,
porque é um momento histórico. Vamos tomar uma decisão para que a
União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal possam por
muitos anos perdurar na questão da previdência social. Vamos ter
cuidado para não tirarmos direitos. Precisamos ter cuidado com algumas
classes que são aí colocadas como classes vulneráveis, as mais
vulneráveis como, por exemplo, a questão do agricultor rural. E nós
teremos que ter essa responsabilidade. Portanto, Senhor Presidente,
eu quero aqui nesse contexto poder contar com a Mesa Diretora e, em
especial, com o senhor, Senhor Presidente Othelino, que é uma pessoa
sensível, não só a esta causa, mas com outras causas. E não podemos
nos furtar a participar de um tema tão importante, tão relevante para
o Brasil, para o Maranhão e para os municípios. Muito obrigado,
Senhor Presidente. Estaremos aqui no dia 12 atendendo a um pedido
da Mesa para podermos adiar o nosso Grande Expediente. Mas
estaremos no dia 12 próximo, no mês de março, exatamente discutindo
a reforma da Previdência com vocês. E queremos avançar. Também
pedimos, Senhor Presidente, para terminar e, agora terminando, pedimos
também que a consultoria desta Casa nos fizesse um estudo para
poder nos mostrar e nos orientar que caminho tomar, que caminhos
devemos tomar. E com a consultoria, com os colegas deputados, com
suas experiências e, em especial, ouvindo a população e as comunidades,
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tenho absoluta certeza que poderemos ajudar na construção de uma
reforma justa, importante e necessária para o povo e para o Brasil.
Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - De fato um tema muito importante, Deputado Antônio Pereira.
Tem sido talvez o tema mais falado hoje na pauta nacional. Um tema
que impacta muito nosso Estado. E a sua iniciativa é bastante pertinente.
Acho que é muito importante que discutamos esse tema. Inclusive
ouvindo segmentos da sociedade para que nós, até a partir de todas
essas reuniões, esses debates, possamos, ao final, ter uma posição
desta Assembleia com relação ao tema. É fato que a reforma da
Previdência é necessária, mas é preciso, sim, que a gente discuta
principalmente esses aspectos aí: alguns pontos da reforma da
Previdência que parecem prejudicar bastante segmentos que mais
precisam da presença do Estado. Mas é uma discussão que teremos a
oportunidade de ter e será, certamente, uma discussão muito equilibrada
e necessária. Pela Liderança do PSDB, por cinco minutos, sem apartes,
Deputado Wellington do Curso, a quem peço que se atenha ao tempo
dos cinco minutos, peço, gentilmente, pelas razões já elencadas,
anteriormente.
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 pela TV Assembleia, nosso mais
cordial bom dia, que Deus seja louvado. Recebemos de forma especial
o Presidente da UNALE, um amigo particular, Deputado Kennedy
Nunes, um excelente Deputado que muito honra o estado de Santa
Catarina. E que muito honra esta Casa com sua presença. Meu amigo
particular que tenho apreço, respeito, carinho e admiração e com certeza
nosso futuro Senador, Governador do Estado de Santa Catarina.
Presidente, seja bem-vindo. E essa palavra vai para o senhor. Deus é
luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão
com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade.
Mas, se andarmos na luz, com Ele na luz está, temos comunhão uns
com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de
todo o pecado. Li a carta do Apóstolo São João, capítulo I, versículo de
1 a 7. E eu dedico essa palavra ao senhor, que Deus possa continuar
abençoando sua vida, o senhor é contigo, com sua família. Tivemos a
honra de recebê-lo, no final do ano passado, na cidade de São Luís, com
sua mãe, com a sua irmã na Igreja Assembleia de Deus, no Tirirical.
Então, um abraço também para a sua genitora, para sua irmã, que Deus
continue abençoando a sua vida. Seja muito bem-vindo à Assembleia
Legislativa. Senhor Presidente, quero tratar de um assunto de suma
importância, que é o caos que se abateu pela cidade de São Luís. O caos
que se abateu na cidade de São Luís. Um Prefeito que dorme há 6 anos
ou que está de férias, parece que o Prefeito está de férias e de férias há
6 anos. A cidade cheia de buracos, cheia de crateras em tudo quanto é
lugar. Uma cratera de quase 5m de diâmetro lá no Reviver, lá no Centro
Histórico, como que recebemos nossos turistas naquela situação?
Buraco em tudo quanto é lugar, engarrafamentos intermináveis, greve
novamente de ônibus depois de um aumento. Quem mais padece é a
população mais pobre, são os trabalhadores. Caos na saúde, Socorrão
1 lotado, Socorrão 2 lotado, Hospital da Criança lotado. Mais de 10.000
crianças sem ter onde estudar. E aí a Prefeitura diz que é uma inscrição
online. Não levando em consideração a quantidade de mães, de pais
que estão desempregados que não têm acesso a internet, que não têm
acesso a celular. Prometeu 25 creches, não construiu nenhuma. Hoje os
professores estão fazendo uma manifestação, a partir das 15h, em
frente à Prefeitura, uma paralisação de 24hs, inclusive solicitando que
o Prefeito respeite a Lei do Piso e o aumento de 4% para os professores.
E essa situação caótica em que se encontra a cidade de São Luís. Todos
os dias, principalmente no período chuvoso, pior ainda. “Ah, mas
esse congestionamento”. Esse congestionamento se agrava mais ainda
com a quantidade de buracos, tem que reduzir a velocidade e o prejuízo
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que é causado aos moradores ao cair em um buraco, ao cortar o pneu,
ao amassar uma calha e as reclamações são intermináveis. Onde está o
Prefeito de São Luís? Um Prefeito que dorme ou um Prefeito que está
de férias nos últimos 6 anos. A cidade de São Luís pede socorro, a
cidade de São Luís está abandonada e tem como seu padrinho político
o governador do Estado. E onde está a parceria do governador com o
prefeito? Mas o governador não tem nem exemplo para dar. Vamos
falar de segurança pública, a quantidade de assaltos na nossa ilha, na
cidade São Luís. Acompanhando os grupos das redes sociais, a
quantidade de assaltos a carros, ao cidadão no seu dia a dia. Bandidos
roubam a delegacia e debocham da polícia no Maranhão: “Não me dê
mais prejuízo”, escreveram na parede da delegacia. Isso é um absurdo,
senhoras e senhores. Assaltos a ônibus em São Luís: 672 assaltos a
ônibus de São Luís só em 2018, o que representa um aumento na
quantidade de assaltos a ônibus em São Luís. Um cidadão
hipossuficiente, menos favorecido, que utiliza o transporte público de
péssima qualidade, um transporte público caro e ainda é assaltado.
Assaltos a veículos: não existe um registro atualizado da quantidade de
assaltos a veículos, mas veículos são tomados de assalto em quase
toda a cidade. Só de domingo até hoje, já tivemos relatos nos grupos
das redes sociais, grupos do WhatsApp, de 12 assaltos a veículos.
Nós mesmos estamos acostumados a ver nos grupos das redes sociais
as pessoas colocando, divulgando que acabaram de ser assaltadas, de
terem o veículo levado. Eu vou concluir, Senhor Presidente, que o
tempo é muito exíguo, o tempo é muito curto. Qual a defesa que eu
faço? O Governador Flávio Dino diz que não tem como prestar, dar
apoio ao jogo que vai ter no final de semana do Moto porque está com
o efetivo reduzido da Polícia Militar. Ora, ora, ora, senhoras e senhores,
o governador que prometeu, em 2014, durante a campanha, dobrar o
efetivo da Polícia Militar. Nós temos três mil homens que fizeram o
curso de formação, mas o governador só nomeou 1.214. Estão aprovadas
pela Assembleia Legislativa, pelo orçamento de 2019, duas mil vagas.
Simples. Nomeou aprovados no concurso da Polícia Civil. Estamos
solicitando, por meio de indicação, a nomeação do restante de quem
está no cadastro de reserva, inclusive para delegado. A nomeação dos
aprovados no concurso do Detran, que ele anunciou que já estava
publicado no Diário, e até agora ninguém viu a cor dessa nomeação. E
solicitamos também a nomeação de todos os aprovados no último
concurso da Polícia Militar, homens e mulheres que largaram seus
empregos, faculdade, deixaram tudo para fazer o curso de formação e
foram ludibriados, envolvidos pela promessa de campanha do
Governador Flávio Dino e infelizmente não tiveram a efetivação ainda.
Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente. Mais uma vez,
Deputado Kennedy, seja bem-vindo à Ilha do Amor, à cidade de São
Luís. Daqui a pouco o senhor vai comer um peixinho e uma arrozinho
de cuxá. Seja bem-vindo.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar de Oposição. Deputado César Pires.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Senhor Presidente,
após o Deputado César Pires, quero utilizar o Tempo da Liderança,
por favor.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Presidente,
só ratificando, eu gostaria de utilizar cinco minutos também do Tempo
do Bloco.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Duarte, o Bloco Unidos pelo Maranhão é o terceiro
na chamada, aí chamo V.Ex.ª.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Obrigado.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe todos nós. Presidente, quero fazer as
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minhas saudações institucionais e pessoais ao Deputado Kennedy
Nunes e dizer que aprendi muito com V.Ex.ª, inclusive, Presidente
Othelino, eu tive a felicidade de escutar dele que uma população de
sete milhões de habitantes do estado dele tem emenda impositiva de
sete milhões para os Deputados também. Sendo cinco milhões, 50%
para a saúde, 25% para educação e o resto distribuído. É bom que a
gente também tome isso e incorpore essa lição e que o nosso staff aqui
também passe a compreender a necessidade disso. Parabenizo a sua
vinda até nós. Presidente, lá atrás quando nós da oposição denunciamos
o desvio de um bilhão de reais, R$ 1,5 bilhão que o governo do Estado
tirou do FEPA, parecia que era coisa de político, coisa de oposição.
Apesar disso, o líder, os líderes de Governo jamais vieram aqui, um dia
sequer, contestar o que nós falamos. Para surpresa minha, abro um
blog e tem uma declaração do procurador Dr. Jairo do Ministério
Público, que diz que a partir de outubro o Estado não terá mais recurso
para poder pagar a Previdência. Tudo isso desviado do FEPA para os
cofres do Estado. E o Governo não tem como dizer o contrário. E, para
concluir tudo isso, Senhor Presidente, para mostrar ineficácia do
Governo em relação a isso, eu fiz um expediente aqui ao Dr. Joel
Fernandes Benin, arguindo a Lei de Acesso à Informação ainda em
novembro do ano passado, perguntando quais eram os bens que o
Estado colocou na LOA que deveriam ser alienados para poder suprir
esse déficit da Previdência. A resposta que eu recebi é que ele não sabe
quais são os bens que nós aprovamos aqui na LOA. Não sabe, mas se
tiver algum deputado do Governo, da base do Governo, que venha
dizer. Eu fico enriquecido, Deputada Daniele, porque perguntando eu
não consegui entender aqui o que o senhor superintende disse. Para
surpresa minha mais ainda - e prometi aqui para vocês que só diria,
subiria essa tribuna quando tivesse consciência e tivesse rodapé Deputado Arnaldo Melo, ele aqui no seu arrazoado mal construído,
teratogênico - e Vossa Excelência sabe bem o que estou dizendo remendado tipo Frankenstein, para poder tentar nos seus arremedos
justificar alguma coisa, diz que o Estado não tem plano sequer para a
Previdência e está esperando que os outros Estados façam para tomálo como referência. Está aqui o ofício. E eu vou repetir: o ofício é o
1050218, Gabinete do IPREV, a quem quiser ter acesso a isso. Não diz
os bens que nós aprovamos nessa LOA. Para completar tudo isso, o
Portal da Transparência, que deixa provas inequívocas e acabadas da
incompetência do Governo de saber gerenciar a Previdência do nosso
Estado, não teve cérebros qualificados, não teve competência. E quando
mandou os meninotes para cá da SEPLAN, se perderam ao longo do
tempo na evolução das respostas. Não tinham conteúdo, não tinham
papéis, não tinham nada. E aquilo que era transformado em audiência
pública. Parecia um besteirol sem rumo e sem sentido. E aqui eu dei
eco a esse posicionamento meu e ninguém subiu para contestar. Mas,
senhores, um pouco mais nós vamos ver aqui. O Portal da
Transparência diz aqui despesas pagas, Deputado Rubens Pereira, aí
ele diz aqui... Você sabe quanto foi o encargo dos aposentados?
Setecentos e vinte e cinco milhões de reais em uma evolução de 2015 a
2018. Não sou eu, volto a reafirmar, é o Portal da Transparência. Vocês
sabem por que não estão? Porque não estão aposentando, porque
quebraram a aposentadoria. Você dá entrada na aposentadoria e a
aposentadoria fica lá retida e não prospera a aposentadoria, mas como
tem uma lei que diz assim: Depois de três meses você é dito como
aposentado. Neguem isso, subam à tribuna, ainda tem Expediente Final
para dizer o contrário do que está aqui no Portal da Transparência.
Olha bem, a evolução de 725.667.741, 27.8%, Deputado Zito Rolim,
que aumentou da aposentadoria. E esse mesmo portal, nessas mesmas
despesas pagas de 2018, sabe o que aconteceu? Aumentou em R$
1.885.318.979,89, 72.2% a despesa de ativos, de contratados. Senhores,
e V. Exas. sabem o que aconteceu aqui? Não? Aumentou em 106 mil
reais a despesa da Caema, 106 milhões a despesa da Caema, Portal da
Transparência, deram 106 milhões para uma empresa quebrada,
destruída, para ser cabide de emprego, creio eu. Me desmintam que
não é verdade o que está aqui. Mas o pior de tudo isso aos senhores
médicos está aqui por vir. A saúde - a saúde - a saúde. A saúde gastou
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em 2015 R$ 2.976.932,92 e não sei o que, que eu não sei mais nem ler
esses números. Deputado Zito, V. Exa. que foi prefeito sabe bem como
é isso. V. Exa., Deputado Antônio Pereira, que foi gestor, os outros que
tiveram a oportunidade, Arnaldo Melo foi prefeito, foi secretário. Vocês
sabem para quanto é que caiu, Dr. Arnaldo? Para duzentos e oitenta,
perdemos duzentos, dois milhões. Aumentou imposto, aumentou
insumo, aumentou trabalho, aumentou despesa, aumentou doente,
aumentou tudo. E o investimento diminuiu, o investimento diminuiu,
está aqui no Portal da Transparência ou então amanhã mudem o Portal
da Transparência. Porque se não mudar eu vou voltar a ler de novo,
que, aliás, amanhã, eu não venho, venho depois do carnaval. Mas vou
voltar aqui e, se for necessário, para dizer isso. Senhores, agora, em
contrapartida, o Gabinete Civil que, em 2015, gastou vinte milhões,
oitocentos e setenta e oito aumentou para vinte e cinco milhões,
duzentos e noventa e oito, cinco milhões, tiraram da saúde botaram
para o Gabinete Civil, para prestar conta para quem? Para o diabético,
que fecharam o Centro de Referência do Diabético Hipertensivo, o que
me fez criar uma Frente Parlamentar em Defesa do Diabético que
muitos assinaram? Que estão fazendo fila no Pam Diamante, que há 90
mutilados lá na Santa Casa. Tem 20 mutilados nos corredores dos
Socorrões que eu visitei. Tenho fotos e, se alguém disser que é mentira,
vai ser agora um projeto para colocar no painel e dizer que isso está
acontecendo. Senhores, eu vou dizer uma situação para vocês.
Comunicação Social e Assuntos Políticos, que muitos são empregados
naquele “cabidinho” de emprego. Você sabe quanto era, Deputado
Fernando Pessoa, sabe quanto que era o gasto de 2015? Eu vou ler aqui
para o senhor: 4,357 milhões de reais. Isso em 2015. Sabe quanto foi
em 2018 pagos? Não são suposições. Alguém pode dizer que é peça de
ficção, uma LOA, Deputado César Pires. Eu não estou tratando de
LOA, estou tratando de Portal da Transparência. Aumentou para 19,
ou seja, 205%. Então é de 205% o aumento. Está aqui o Portal da
Transparência. Eu acho até que vou pedir por verbo que a Mesa da
Casa publique esses resultados aqui, rabiscado que está aqui, mas que
me vai com condições de fazer alguma coisa em relação a esse tipo de
defesa. Procurador do Ministério Público, Dr. Jairo, disse que não tem
um bilhão. Foi o que tiraram. E outra coisa, isso é um assunto, eu não
costumo misturar meus assuntos, mas é difícil compreender essa
situação onde doença, pessoa geme de dor e tiram dois milhões e
botam para outro local. Senhores, ainda me vem aqui o senhor fulano
do Iprev dizer que o Estado não tem um norte, não sabe quais são os
bens que vão ser alienados e não tem estudos, está esperando estudos
e referências de outro estado. Botem para fora os incompetentes e
contratem alguém que tenha sabedoria e conhecimento suficiente para
poder fazer alguma coisa! Ou os aposentados podem esperar?!
Enquanto nós estamos discutindo se aposenta com 60 e todo mundo
quer discutir em nível nacional, quer expurgar o Bolsonaro, quer
esculhambar o Bolsonaro, nós estamos bem aqui perto do Palácio dos
Leões, bem pertinho, e o silêncio franciscano toma conta desta Casa. E
o deleite de cada um arremeter responsabilidade onde não tem eco para
poder justificar a sociedade das nossas omissões aqui dentro. Somos
omissos pela dor dos outros, pela diminuição do que foi pago na
saúde, por isso que estão fechando Matões, por isso que estão fechando
o Cemesp, por isso que está aumentando a fila de outros hospitais.
Senhores, diminuindo o recurso no meio de tanta miséria, tanta fome,
tanta doença, tanta desigualdade social. Senhores, aqui é um desafio:
ou emenda impositiva, como feito no estado de Santa Catarina, com
mesma quantidade de população, talvez um povo até de origem ariana,
talvez um povo de origem de cidades alemães, como ele falou aqui,
talvez com nível de esclarecimento maior do que as nossas próprias
origens genéticas, mais esclarecidas, mas que também sentem a fome e
a dor. Aqui diminuiu. Senhores, nós temos que aprender a ler o Portal
da Transparência, que às vezes não sai. O que o Deputado Adriano
disse aqui do Iprev, por isso que não saiu, mas teve que me responder.
Ou me responde ou eu denuncio para a Procuradoria. E se não responder,
denuncio para o Conselho Nacional do Ministério Público. Eu não
preciso. Eu tenho instrumento. O certo é que está aqui. Senhores,
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obrigado pela atenção. E uma certeza: a doença não está em UTI, não;
está em eutanásia.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pela liderança do Bloco de Oposição, Deputado Adriano.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas,
galeria, telespectadores da TV Assembleia, internautas, funcionários
desta Casa, maranhenses. Senhor Presidente, eu vou ser breve aqui.
Subi a esta tribuna apenas para registrar dois projetos de lei do Executivo
que foram publicados hoje, aqui, no Diário da Assembleia. Um deles
que, inclusive, já foi divulgado na internet pelos blogs do Gilberto
Leda e Jorge Aragão, que é a Mensagem 007/2019, da Medida Provisória
n.º 291, de 22 de fevereiro 2019. Na verdade, foi essa medida provisória
que chegou a esta Casa. Bom, do que ela trata? Trata da reorganização
da Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e
Negócios Públicos. Ela extingue a Comissão Central Permanente de
Licitação. Essa é a polêmica dessa MP. Ela recria a Secretaria de Estado
do Turismo e ela transforma a Secretaria Extraordinária de Programas
Especiais em Secretaria de Estado de Programas Estratégicos e dá
outras providências. Então eu já vou discorrer sobre a minha opinião
sobre a MP que foi publicada hoje, aqui, nesta Casa. Já agora, sim, o
Projeto de Lei n.º 079, do Governo do Estado, que foi publicado hoje,
não tive o tempo para estudá-lo. E aparentemente, com uma primeira
lida, parece-me bastante polêmico, porque ele dispõe sobre o
parcelamento de débitos oriundos de obrigação de reposição florestal
vencidos e dá outras providências. Parece-me um projeto de lei muito
polêmico que terá a nossa fiscalização. Vamos participar da Comissão
aqui desta Casa de Meio Ambiente. Está aqui o Presidente Rigo Teles.
Já o comuniquei que este projeto vai passar por esta Comissão. Eu
acho que devemos fazer um amplo debate na sociedade, chamar os
interessados, porque trata de uma questão ambiental de extrema
importância. Então esse projeto é um projeto polêmico que vou estudar
com mais detalhes. Mas já venho a esta Casa pontuar que estamos
diante de algo muito polêmico enviado pelo Governo do Estado. Bom,
mas voltando aqui à Medida Provisória, como ela já foi amplamente
divulgada, eu queria fazer uma simples análise, ela é um pouco longa,
vai passar ainda pela CCJ ou por alguma Comissão Especial para
tratar de analisá-la, vamos sugerir emendas, talvez, se for o caso, mas
de bate-pronto eu faço duas verificações aqui. 1ª: Por que o Governo
do Estado está extinguindo a Comissão Central Permanente de
Licitação? A CCL que, teoricamente, deveria ser um órgão centralizador
para dar mais segurança, para dar mais transparência às licitações, um
mecanismo de combate à corrupção dentro do Governo do Estado,
simplesmente, o Governador Flávio Dino, o governo comunista, nesse
seu 2º governo, extingue este órgão, a CCL, e mandou de volta as
licitações para as comissões setoriais de cada secretaria. Ponto nº 1.
Retrocesso da gestão governamental estadual. Maior possibilidade de
corrupção. Ponto nº 2. Análise nº 2. O governador como fatiou, como
dividiu, leiloou as Secretarias para os partidos políticos que lhe deram
apoio agora em 2018, parece-me que ofereceu a Secretaria “porteira
fechada”, inclusive com as comissões de licitação setoriais. O acordo
foi tão brabo, Deputado César Pires, o acordo foi tão brabo durante as
eleições governamentais que os Partidos Políticos pediram para o
Governador as Secretarias “porteira fechada”, inclusive com as
comissões setoriais de licitação para mandar. Então nós vamos ter
partidos que manda 100% ali naquela Secretaria, inclusive com a
licitação, com tudo, nós vamos ter partido B que vai mandar em uma
outra Secretaria, e assim por diante. Está aqui em Medida Provisória a
prova de que o Governador Flávio Dino vendeu o Estado do Maranhão
durante as eleições de 2018. Deu aos Partidos, está dando aos Partidos
as Secretarias com “porteira fechada” e direito a fazer licitações
próprias, vida própria, extinguindo a CCL, um verdadeiro absurdo.
Para finalizar, Senhor Presidente, outro ponto que me chamou aqui foi
a transformação da Secretaria Extraordinária de Programas Especiais
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em Secretaria de Estado de Programas de Estratégicos. O que esta
Secretaria vai fazer? Mais uma Secretaria que não vai servir para nada,
que se transformou da extraordinária para uma Secretaria normal para,
certamente, abrigar acordos políticos que foram feitos durante as
eleições. O governo comunista fatiou o Governo do Maranhão, a gestão
do Governo do Maranhão, deu aos partidos à gestão do governo do
Maranhão. Então, Senhor Presidente, essa é a minha constatação.
Vamos mais uma vez ficar atentos, nós da oposição, para este governo
comunista que aí está e que me parece que inovou voltando atrás,
retrocedendo, inovou acabando com a CCL, inovou fatiando todas as
secretarias e dando as secretarias de porteiras fechadas a políticos que
nada de técnicos têm. Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Ciro Neto, por quatro minutos pelo Bloco
Parlamentar Solidariedade, PP.
O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (sem revisão do
orador) – Bom dia, Senhor Presidente, colegas deputados, colegas
deputadas, membros da imprensa, internautas, ouvintes da Rádio e
TV Assembleia. Hoje o que me traz aqui é algo que repudiei durante
muito tempo e prometi a mim mesmo que não ocuparia esta tribuna
para fazê-lo, mas me sinto obrigado diante da falta de caráter, da falta
de sensibilidade e de responsabilidade de um deputado federal do
Maranhão, que me envergonha, diga-se de passagem, de um dia já ter
confiado e votado nessa pessoa. O Senhor Hildo Rocha, nos últimos
dias, tem dedicado o seu tempo nas redes sociais, televisão e até mesmo
na tribuna do Congresso para difamar, atacar e a procurar culpados
para a sua reprovação nas urnas na cidade de Presidente Dutra. O
Senhor Deputado Hildo Rocha vem criticando um processo de concurso
para a contratação de profissionais no município de Presidente Dutra,
atacando e dizendo que o instituto que passou por um processo
licitatório não tem capacidade técnica e, mais recentemente, o ataca
por ter aprovado pessoas menores de idade. Eu acredito que o deputado
esteja muito ligado a futricas de internet, isso sim. Se ele tivesse se
atentado e olhado no site da empresa que, ao mesmo tempo em que
publicou a sua lista de aprovados, se preocupou com pessoas desse
tipo que pudessem denegrir a sua imagem e lançou uma nota técnica
relembrando que o edital nos seus incisos diz que o candidato tem total
responsabilidade pelas informações ali prestadas, lembrando que as
informações prestadas pelo candidato só podem ser feitas alterações
por escrito do candidato. Então os erros que se encontram lá são de
responsabilidade dos candidatos. As pessoas que ele diz, Senhor
Presidente, que foram aprovadas sendo menores de idade, está lá o
CPF, basta consultar que vai ver que a pessoa existe e que ali foi um
erro de digitação do candidato no ato da sua inscrição. Até mesmo
processos seletivos como vestibulares preveem pessoas menores de
idade ou que não tenham concluído o seu ensino médio de participarem
do processo como “treineiros”, mas o Deputado Hildo Rocha continua
ouvindo “futricos” de internet e ocupando o seu tempo e a sua energia
com isto. Mas recentemente o Deputado Hildo Rocha também se
destinou a propagar nas redes sociais que teria sido o salvador da
pátria na saúde em Presidente Dutra, que teria destinado quase dez
milhões de reais para o município de Presidente Dutra. Deputado,
vamos ser honestos. O senhor deve estar lendo uma lista errada. Eu
estou disponibilizando, logo após a Sessão, nas minhas redes sociais,
o link do portal da transparência do Governo Federal onde mostra para
onde o Deputado Hildo Rocha destinou as suas emendas. Vocês podem,
as pessoas em especial de Presidente Dutra que queiram olhar, vão ver
que lá está destinado apenas oitocentos e doze mil reais ao município
de Presidente Dutra. O Deputado Hildo Rocha também aproveitou
para denegrir a imagem do prefeito, que não responde a processos na
justiça por improbidade, por nada. Esqueceu que ele ainda está sob
judice com risco de perder o seu mandato, sendo processado pelo
Ministério Público Federal justamente por contratar e inserir na folha
de pagamento pessoas que não haviam sido aprovadas em concurso
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público. Ele esqueceu que, no relatório da CGU de quando ele foi
prefeito no Município de Cantanhede, está lá pedindo ato de
improbidade, ressarcimento ao erário público por ter contratado
empresas fantasmas, ter contratado pessoas sem concurso, por ter
desviado recursos da merenda escolar, por ter desviado recursos
provenientes de programas sociais federais, ter feito pagamentos em
duplicidade, ter feito pagamentos a empresas que não existiam,
processos licitatórios montados. Mas ele ainda acha pouco e ocupou a
tribuna do Congresso para pedir a extinção da CGU. Ora, ele quer
extinguir aqueles que mostraram a sua incompetência perante o
município de Cantanhede. E agora ele quer achar culpados para a sua
reprovação nas urnas em Presidente Dutra. Deputado, procure o que
fazer. Vá ao município de Cantanhede e peça perdão a todos daquele
município pela sua irresponsabilidade quando foi gestor, E reze a Deus
para que o Tribunal Federal, por meio da sua indicação do Ministério
Público Federal, não casse o seu mandato porque V. Exa. vai ficar sem
mandato. E se preocupe, sim, em trabalhar em prol do povo do
Maranhão, porque talvez nas próximas eleições não vai ser somente o
povo de Presidente Dutra que irá lhe reprovar nas urnas. Muito
obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado Duarte
Júnior, por 5 minutos.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, volto à tribuna nessa oportunidade
para parabenizar esta Casa, parabenizar a Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão pela aprovação do Projeto de Lei que visa garantir
mais informações, o Projeto de Lei “RG Mais”. Esse projeto que vai
garantir na identidade, no RG, as informações como carteira de trabalho,
tipo sanguíneo, informações ligadas à saúde do cidadão, carteira de
motorista de forma desburocratizada. De acordo com a Constituição
Federal de 1988, artigo 24, inciso XII, “é dever do estado legislar de
forma concorrente com a União em prol da saúde pública. E é dever
também do estado realizar medidas que visem a desburocratização do
acesso aos direitos civis dos cidadãos maranhenses”. Essas experiências
que eu tive como Presidente do Viva Cidadão, eu observava pessoas,
pessoas de mais idade, pessoas jovens, seres humanos saindo de um
guichê para outro para emitir diversos documentos, diversos
documentos que geravam mais custos a esse cidadão. Agora o cidadão
sairá na palma da sua mão com todos esses documentos de forma
informatizada, sem qualquer burocracia. Essa experiência oriunda da
minha gestão como Presidente do Viva que descentralizou saindo de
cinco para cinquenta unidades, hoje, 52 unidades de atendimento, vai
garantir aqui uma legislação mais firme, uma legislação mais próxima
daquilo que o cidadão e a cidadã maranhense precisa. Experiência essa
que já é possível experimentar em outros estados da Federação. Essa
legislação que visa trazer ao maranhense, ao cidadão maranhense, a
possibilidade de ter esses documentos de uma forma até menos onerosa,
porque com a perda da identidade, hoje o Maranhão tem um dos
menores custos para emissão da segunda via, em vez de ter que emitir
a segunda via da CNH, a segunda via da carteira de trabalho, a segunda
via de todos os documentos, mas será para que o cidadão emita apenas
a segunda via da sua identidade. E lá conterá todos os documentos,
todas as informações. Por isso, Senhor Presidente, fico muito feliz no
dia de hoje de perceber que esta Casa aprova esse projeto de lei e que
segue para a sanção do Governador Flávio Dino e muito futuramente,
muito brevemente, nós teremos a possibilidade de usufruir do benefício
que essa legislação trará ao cidadão maranhense. Como costumo afirmar
nas minhas aulas na Universidade, mudar a lei é fácil, difícil, Senhoras
e Senhores, e esse é o nosso maior desafio, é transformar a cultura das
pessoas. E essa legislação, fruto de contribuição de vários Deputados,
inclusive de uma emenda do Deputado Yglésio Moisés, onde garantiu
uma atenção ainda maior à saúde pública do cidadão e da cidadã
maranhense. Essa contribuição com certeza vai fazer com que o cidadão
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maranhense possa usufruir desse benefício. E não será uma lei morta,
mas sim uma lei que será beneficiada. Será possível beneficiar todos
aqueles que aqui residem, todos aqueles que aqui passam. Por isso
hoje é um dia de muita alegria para mim. O Governador Flávio Dino
poderá analisar essa legislação e, com certeza, vai sancionar. A Secretaria
de Segurança, por meio da Ident, poderá fazer toda a atualização desse
sistema para que futuramente possamos ter esse benefício. Muito
obrigado, bom dia e bom trabalho a todos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao Deputado Dr. Yglésio Moisés, por
cinco minutos.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) - Bom dia a todos e todas. Utilizo este espaço aqui para fazer
uma prestação de contas das ações do mandato até o momento. Reitero
aqui que as referidas ações estão todas discriminadas no site que
inauguramos essa semana: o dryglesio.com.br. Tivemos o cuidado de
atualizar o site de uma forma a torná-lo 100% acessível, principalmente
para portadores de pessoas com deficiência visual, no caso. E iniciamos
o trabalho nessa semana também como membro suplente da CCJ, mas
já existem duas reuniões que temos desenvolvido relatoria de alguns
projetos, um desses projetos foi esse ótimo projeto de autoria do
Deputado Duarte e do Deputado Zé Gentil. Fico feliz por ter dado
uma pequena contribuição e mais feliz ainda com o reconhecimento do
meu amigo, Deputado Duarte Júnior. Fui nomeado como Vicepresidente da Comissão de Saúde, hoje tivemos a nossa primeira reunião
da comissão, a abertura dos trabalhos. Aproveito o espaço aqui também
para fazer uma correção quanto à informação aqui falada pelo Deputado
César Pires referente ao Hospital de Matões. O Hospital de Matões já
tem data prevista de reabertura. Agora no mês de março, os trabalhos
do hospital vão ser reiniciados com um perfil diferenciado, vai realmente
funcionar como uma policlínica e custeado integralmente, até o
momento, pelo Governo do Estado do Maranhão. Na semana passada,
também com um grupo de deputados, incluindo a Deputada Daniella,
Deputado César Pires, Deputado Felipe dos Pneus, Deputado Adriano,
Deputada Helena Duailibe, penso que foram esses, fomos ao Hospital
Aldenora Bello, nos integramos à visão da diretoria da fundação e do
hospital, que é um hospital que faz milhares de atendimentos por ano,
mais de 140 mil procedimentos entre consultas ambulatoriais, exames
e procedimentos cirúrgicos. É um hospital que hoje tem um déficit
mensal de cerca de 200 mil reais para preencher e realmente finalizar o
seu pagamento de contas. Então deve haver uma sensibilização dos
deputados estaduais desta Casa, assim como da bancada federal no
sentido de destinar emendas ao hospital. Cumpre um papel importante
também na questão do apoio ao financiamento do sistema de saúde e
informar que já se encontra na CCJ, sob a relatoria do Deputado Antônio
Pereira, o nosso projeto de redirecionamento de ICMS, principalmente
dessas empresas maiores, para investimentos nos projetos de saúde
pública. Realmente os projetos de saúde pública. Também ontem teve
a abertura da Comissão de Assuntos Municipais, da qual tive a felicidade
de ser presidente. Ontem o primeiro processo que demos entrada nela
foi uma questão territorial envolvendo os municípios de Lagoa Grande,
Itaipava de Grajaú, em especial os povoados de Pau Ferrado e Lagoa
do Encontro. Verificamos algumas inconsistências, obviamente, no
zoneamento geográfico, por conta de situações como povoado de Pau
Ferrado que fica a 6,45km de Lago Grande, mas estranhamente ele faz
parte do domínio territorial de Itaipava de Grajaú. O problema é
semelhante em Lagoa do Encontro, que faz parte de Itaipava do Grajaú,
mesmo tendo uma proximidade maior com o município de Lagoa Grande.
Como membro da Comissão de Segurança, que também integramos, já
protocolei alguns projetos, dentre os quais está aquele que trata de
recompensa por informações de crime. Cumpre salientar que esse
projeto foi reproduzido do modelo do estado do Ceará. Nessa crise de
segurança que tivemos aí há cerca de 30 dias no estado, é um projeto
que busca combater o crime e a violência com ações de inteligência e
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que foi escrito de forma a não ser rejeitado na CCJ para não incorrer em
vício de iniciativa. Além disso, também protocolamos outro projeto
que trata sobre a instalação de um botão de pânico em ônibus
intermunicipais. Inicialmente vislumbramos a possibilidade de colocar
nos ônibus municipais, porém incorreria também em vício de
competência, no caso aí uma iniciativa municipal, mas encaminharemos
à Câmara Municipal de São Luís e as Câmaras maiores dos municípios
do Maranhão que, porventura, tenham esse tipo de transporte para a
colocação de um botão de pânico, acessível apenas para o motorista e
o cobrador. Só para vocês terem ideia, nos estados onde esse botão de
pânico nos coletivos foi instalado, houve uma redução de cerca de 70%
dos incidentes armados em ônibus, entre assaltos e sequestros dentro
dos coletivos. Então encamparemos muito em breve uma discussão
importante, pertinente, já presente em 18 estados do Brasil e da
Federação sobre o ICMS ecológico. O ICMS ecológico hoje é um novo
campo de discussão dentro do regime tributário dos Estados. É
importante por quê? Gera incentivos aos municípios que desenvolverem
maior quantidade de ações ambientais. Premiamos, obviamente, com
maiores fatias do ICMS. Então é uma perspectiva do nosso trabalho
que vamos implantar aqui. Um trabalho que busca realmente ser um
trabalho consistente, com ações realmente fundamentadas, com
princípio, meio e fim, e que a gente possa acompanhar esses resultados.
Aproveito aqui para fazer uma menção à fala do Deputado César
Pires, que é uma pessoa de quem gosto muito, admiro e tenho um
grande respeito, sobre a questão da emenda impositiva. Penso que é
um caminho que trilharemos aqui na Assembleia com certeza, mas a
gente tem que ter muito cuidado como a gente vende uma informação.
Foi falado aqui que um deputado estadual em Santa Catarina tem R$ 7
milhões por ano em emendas para indicar num estado que teria a
mesma população do Maranhão. Acontece que a gente deve pensar em
termos de PIB. E PIB per capita, principalmente, para quem não sabe,
o PIB do Maranhão é um terço do PIB de Santa Catarina. Então você
fazer um direcionamento de recursos maior é mais do que esperado
dentro do que a gente tem em termos de justiça econômica e matemática
básica realmente. Então a gente chegar de repente aqui e às vezes dizer:
Ah, no Estado de Santa Catarina tem R$ 7 milhões. É muito fácil
quando a gente tem um PIB de R$ 256 milhões. E comparar isso aí com
o PIB maranhense de R$ 86 milhões. Um PIB per capita de R$
12.563,00 no Maranhão e de quase R$ 37 mil em Santa Catarina por
cabeça. Então você realmente consegue dimensionar esses recursos,
obviamente, sob a forma de emenda de maneira muito facilitada no
estado de Santa Catarina. São as considerações que eu tinha a fazer
aqui a título de prestação de contas, porque tenho a consciência de que
as pessoas que lá fora nos elegeram, com quem firmamos esse
compromisso, devem ser informadas das nossas ações. E fico feliz
aqui do incidente na Assembleia, que foi essa junção do projeto do
Deputado Duarte com o Deputado Zé Gentil. E a gente vê as pessoas
brigando aqui nesta Assembleia hoje por trabalhar. Então isso, de toda
forma, é uma coisa muito positiva, muito nos deixa felizes aqui. Então
vejo um bom início de legislatura em 2019. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bloco Parlamentar Democrático PR/PMN. Declina.
VI - EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não há oradores inscritos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

Resumo da Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária da
Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
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Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
vinte e seis de fevereiro de dois mil e dezenove.
Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rildo
Amaral.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Rezende,
Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Ciro Neto, Daniella 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, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno,
Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios,
Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington
do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil e Zito Rolin. Ausentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as): Fábio Macedo, Fernando Pessoa 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. Em seguida, concedeu
a palavra os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Glalbert
Cutrim, Doutora Cleide Coutinho e César Pires. Nesta oportunidade o
Presidente convidou os Senhores Ariston Ribeiro de Sousa e José
Rolin Filho, 2º e 3º suplentes da Coligação Tudo Pelo Maranhão III,
para tomarem posse no cargo de Deputado Estadual, na vaga da
Deputada Ana do Gás e do Deputado Márcio Honaiser, declarando
empossados nos respectivos cargos os Deputados Ariston e Zito Rolin.
Na sequência, concedeu a palavra aos Deputados recém empossados.
Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o
Presidente informou que as inscrições dos Deputados Felipe dos Pneus,
Wellington do Curso e Rafael Leitoa ficaram transferidas para a próxima
Sessão e declarou aberta a Ordem do Dia, submetendo a deliberação do
Plenário que aprovou os Requerimentos nºs: 046/2019, de autoria do
Deputado Duarte Júnior, solicitando que seja desarquivado o Projeto
de Lei nº 255/2018, de autoria do ex-Deputado Rogério Cafeteira e
050/2019, também do Deputado Duarte Júnior, solicitando regime de
urgência para o Projeto de Lei nº 057/2019, de sua autoria. Na sequência,
o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando o Recurso do
Deputado Wellington do Curso, contra a decisão da Mesa, que indeferiu
o Requerimento nº 053/2019, ao Secretário de Estado de Saúde, Senhor
Carlos Lula, solicitando relação de todas as empresas que tem vínculo
com a SES e EMSERH, com cópias dos contratos entre 1º de janeiro de
2015 a 31 de janeiro de 2019. O recurso foi encaminhado à votação
pelo autor do requerimento, que o fez no sentido da aprovação do
mesmo. O Deputado Rafael Leitoa, líder do Governo, orientou a bancada
a manter a decisão da Mesa, que foi referendada pelo Plenário contra
os votos dos Deputados Adriano, César Pires e Wellington do Curso.
Prosseguindo com a Ordem do Dia, foram submetidos a deliberação do
Plenário e aprovados os Requerimentos nº 054/2019, de autoria do
Deputado José Gentil, solicitando que seja convocada uma Sessão
Extraordinária, logo após a presente Sessão, para que seja discutido e
votado em regime de urgência, o Projeto de Lei nº 054/2019, de sua
autoria; 055/2019, de autoria do Deputado Neto Evangelista, no mesmo
sentido, para votação do Projeto de Resolução Legislativa nº 009/
2019, de sua autoria; 058/2019, de autoria do Deputado Wendell Lages,
encaminhando mensagem de aplausos e congratulações ao Comandante
Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, Coronel Célio
Roberto Pinto de Araújo, parabenizando os 22 bombeiros enviados a
Cidade de Brumadinho, no Estado de Minas Gerais, que trabalharam
nas buscas por vítimas da Barragem no Córrego do Feijão, de
responsabilidade da Vale; 059/2019, de mesma autoria, no mesmo
sentido ao Comandante da 3ª Companhia Independente de Bombeiros
Militar do Maranhão, com sede em Itapecuru-Mirim, Major Patrício
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Daniel dos Santos, parabenizando 9 bombeiros daquele Município
que foram enviados a Cidade de Brumadinho; 060/2019, de autoria da
Deputada Ana do Gás, que seja realizada uma Sessão Especial, em data
a ser agendada, em homenagem à passagem do “Dia Internacional da
Mulher”; 065/2019, de autoria do Deputado Márcio Honaiser,
solicitando que seja realizada uma Sessão Solene, a ser realizada em
data a ser agendada, para homenagear os 38 anos de fundação da
Juventude Socialista do PDT; 066/2019, de autoria do Deputado Rafael
Leitoa, solicitando regime de urgência para o Projeto de Lei nº 256/
2018, de autoria do Poder Executivo; 067/2019, de autoria do Deputado
Adelmo Soares, no mesmo sentido, para o Projeto de Lei Complementar
nº 002/2019, de autoria do Poder Judiciário. O Requerimento nº 057/
2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, também no mesmo
sentido, para o Projeto de Lei nº 051/2019, de autoria do Poder
Executivo. Após ter sido discutido pelos Deputados Adriano, César
Pires e Arnaldo Melo, foi retirado da Ordem do Dia a pedido do autor.
Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs:
062/2019, de autoria da Deputada Daniella Tema, enviando mensagem
de pesar à família do Senhor Manoel da Câmara Guimarães, por ocasião
do seu falecimento ocorrido no dia 19 de fevereiro do ano em curso;
063/2019, de autoria do Deputado Rildo Amaral, solicitando que seja
justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias
11,12,13 e 14 de fevereiro do ano em curso, conforme atestado médico.
O Requerimento nº 061/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa,
ficou transferido devido a ausência do autor. Na forma regimental o
Presidente o incluiu na Ordem do Dia da Próxima Sessão Ordinária, os
Requerimentos nºs: 068/2019, de autoria do Deputado Adelmo Soares;
069, 070, 071, 072/2019, de autoria do Deputado Adriano; 0073, 074,
075, /2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso; 076/2019,
de autoria do Deputado Edivaldo Holanda e 077/2019, de autoria do
Deputado Fernando Pessoa. De acordo com as lideranças, o Presidente
submeteu a deliberação do Plenário o Projeto de Lei Complementar nº
002/2019, do Tribunal de Justiça e suspendeu os trabalhos para que as
competentes Comissões técnicas emitissem o parecer. Foi concedido o
pedido de vista deste Projeto ao Deputado César Pires, por vinte e
quatro horas. Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande
Expediente. No tempo dos Partidos e Blocos, ouviu-se o Deputado
Vinícius Louro que falou pelo Bloco Parlamentar Democrático e pela
Liderança deste Bloco. O Deputado César Pires falou pelo Bloco
Parlamentar de Oposição. As demais agremiações declinaram do tempo
a elas destinado. No Expediente Final não houve orador inscrito. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente convocou uma Sessão Extraordinária,
na forma dos Requerimentos ora aprovados e encerrou a Sessão
determinando que fosse lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado
será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 27 de fevereiro de 2019.

Ata da Nona Sessão Ordinária da Primeira Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia dezenove 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): Adriano, Ana do Gás, Andreia Rezende, Antônio
Pereira, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto,
Daniella Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,
Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior,
Edivaldo Holanda, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim,
Márcio Honairser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto,
Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo
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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, Doutor Leonardo Sá, Edson Araújo,
Fábio Macedo, Hélio Soares, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio e
Rildo Amaral. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do
povo e invocando a proteção de Deus. Em seguida, efetuou-se a leitura
do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente
a seguir: Projetos de Lei nº 059/19, de autoria da Deputada Ana do
Gás, que institui o “Dia Estadual de Combate e Prevenção ao Câncer
de Colo de Útero”; 060/19, da mesma autora, 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; 061/19, ainda de autoria da Deputada Ana do Gás,
que estabelece a “Campanha Estadual Maria da Penha”; 062/19, de
autoria do 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 e 063/19,
também autoria do 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;
Projetos de Resolução nºs: 006/19, ainda de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que concede o Prêmio “Professor nota dez” aos
professores da rede pública e 007/19,de autoria do Deputado Glalbert
Cutrim, que concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor William
Rodrigues Dantas; Requerimentos nºs: 040/19, do Deputado Márcio
Honaiser, solicitando que seja justificada sua ausência na Sessão
Ordinária realizada no dia 14 de fevereiro de 2019, quando esteve em
atividades na região Sul do Estado, representando o Poder Legislativo;
042/19, do Deputado Arnaldo Melo, solicitando que seja constituída
uma Comissão Especial, composta por 7 (sete) Deputados, para
funcionar pelo prazo de 180 dias, com a finalidade de acompanhar as
contratações e a execução orçamentária-financeira dos Poderes
Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público; 047/19, do
Deputado Wellington do Curso, enviando mensagem de pesar aos
familiares do Senhor Arlindo Abreu de Castro, pelo seu falecimento,
ocorrido no dia 18 de fevereiro do corrente ano e 048/19, do Deputado
César Pire, solicitando 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;
Indicações nºs: 164/19, do Deputado Pastor Cavalcante, ao Governador
do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado
de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando o
destacamento e lotação de uma Delegada para a Delegacia da Mulher
para atuar no Município de Açailândia; 165/19, do Deputado Pastor
Cavalcante, ao Governo do Estado e ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando a recuperação da
camada asfáltica e sinalização horizontal e vertical da MA-006, no
trecho compreendido entre os Municípios de Grajaú e Fortaleza dos
Nogueiras; 166 e 167/19, ainda do Deputado Pastor Cavalcante ao
Governador do Estado do Maranhão e ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, solicitando a recuperação e sinalização horizontal e
vertical da MA-122, no trecho que liga o Município de Imperatriz a
Amarante, bem como, da MA-006, no trecho que compreende a reserva
indígena Guajajaras, entre os Municípios de Buriticupu a Arame; 168/
19, ainda do Deputado Pastor Cavalcante ao Governador do Estado e
ao Secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando a recuperação e
sinalização horizontal e vertical da MA-125, no trecho que compreende
o Povoado Trecho Seco a sede do Município de São Francisco do
Brejão e no trecho compreendido entre a BR-010, Municípios de
Cidelândia, Vila Nova e São Pedro da Água Branca; 191 a 197/19,
todas do Deputado Vinícius Louro, ao Secretário de Estado de
Infraestrutura e ao Superintendente Regional do DNIT no Estado do
Maranhão, Senhor Gerardo de Freitas Fernandes, solicitando a
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recuperação asfáltica e sinalização da BR 316 no trecho que liga os
Municípios de Santa Inês a Maranhãozinho, na MA 008 nos trechos
entre os Municípios de Bacabal a Vitorino Freire, na MA 326 nos
trechos compreendidos entre os Municípios de Conceição de Lago
Açu a Lago Verde e na MA 206 entre os Municípios de Cururupu/
Apicum-Açu, de Mirinzal/Cururupu, Pinheiro/Mirinzal e de Pinheiro
a Cururupu; 198/19, do Deputado Felipe dos Pneus, ao Governador,
Flávio Dino, bem como ao Secretário de Estado de Saúde, Senhor
Carlos Lula, solicitando que seja encaminhada uma ambulância para a
Cidade de Santa Inês; 199/19, do mesmo Deputado ao também ao
Governador do Estado e ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando
o início das obras para o desenvolvimento das atividades da UTI
Pediátrica do Hospital Macrorregional Tomás Martins, em Santa Inês;
200/19, do Deputado Felipe dos Pneus, ainda ao Governador do Estado,
para que autorize ao órgão competente que seja perfurado 01 (um)
poço artesiano no povoado Tirirical, localizado no Município de Bom
Jardim; 201 e 202/19, ambas do Deputado Hélio Soares, ao Secretário
Municipal de Desportos e Lazer, Senhor Romeo Pinheiro Amin Castro,
solicitando a recuperação dos espaços destinados ao esporte e lazer da
capital São Luis, em especial o Parque do Bom Menino, na Lagoa da
Jansen e no Complexo Esportivo Canhoteiro; 203/19, também do
Deputado Hélio Soares, ao Diretor Geral do DENIT, General Antônio
Leite dos Santos Filho, solicitando a recuperação da camada asfáltica
da BR 135, na saída de São Luís até Bacabeira e 205/19, da Deputada
Daniella Tema, também ao Governador do Estado e ao Secretário de
Estado da Infraestrutura, solicitando a recuperação da camada asfáltica
da Avenida Tancredo Neves, na Cidade de Presidente Dutra. Não
havendo mais matéria para leitura, o Presidente encaminhou à
publicação, o Expediente lido pela Primeira Secretária, após deferir as
Indicações acima citadas e concedeu a palavra ao Deputado Fernando
Pessoa que relatou visita à Bancada Maranhense em Brasília para
tratar de melhorias para as Cidades de Tuntum e Barra do Corda. O
Deputado Rigo Teles lamentou a escassez de recursos destinados ao
Cordino Futebol Clube. Por seu turno, o Deputado Adriano agradeceu
aos membros do Partido Verde e MDB, pela formalização do Bloco
Parlamentar de Oposição, destacando a importância desse Bloco para
fortalecer a democracia. Em seguida, o Deputado Wellington do Curso
registrou seu apoio a Defensoria Pública e ao Ministério Público do
Estado em relação ao bloqueio dos recursos que seriam destinados ao
carnaval, sendo estes remanejados para a conclusão da reforma do
Hospital da Criança. Por fim, o Deputado Vinícius Louro discorreu
sobre sua luta em defesa da formalização da vaquejada como um esporte
reconhecido por lei, destacando a importância dessa prática para geração
de emprego e renda. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
o Recurso do Deputado Wellington do Curso, contra a decisão da
Mesa, que indeferiu o Requerimento nº 039/2019, ao Secretário de
Estado de Segurança Pública, Senhor Jeferson Portela, solicitando
informações referente à quantidade de viaturas adquiridas ou alugadas
pelo Governo do Estado, nos anos de 2015 a 2019. O recurso foi
encaminhado à votação pelo autor do Requerimento, o Deputado
Wellington do Curso, que o fez no sentido da aprovação do mesmo. O
Deputado Rafael Leitoa, líder do Governo, orientou a bancada a manter
a decisão da Mesa, que foi referendada pelo Plenário contra os votos
dos Deputados Adriano, César Pires e Wellington do Curso. Em seguida,
o Plenário aprovou o Requerimento nº 045/2019, de autoria da Deputada
Doutora Helena Duailibe, encaminhando mensagem de congratulações
ao Presidente do Sindicato dos Radialistas do Maranhão, Senhor José
dos Santos Freitas, pelo “Dia Mundial do Rádio”, comemorado em 13
de fevereiro. Sujeito a deliberação da Mesa, foi deferido o Requerimento
nº 043/2019, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula, solicitando que
seja justificada sua ausência na Sessão Plenária do dia 12 de fevereiro
do corrente ano, conforme atestado médico. Na forma regimental, foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Requerimentos nºs: 047/2019, de autoria do Deputado Wellington do
Curso e 048/2019, de autoria do Deputado César Pires. Não houve

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente. No tempo
dos Partidos e Blocos, ouviu-se o Deputado Fernando Pessoa que,
falando pelo Bloco Parlamentar Solidariedade relatou que no próximo
dia 26, conjuntamente com o Deputado Ciro Neto, irá acompanhar o
Governador Flávio Dino e o Secretário Felipe Camarão, até a Cidade
de Fernando Falcão, para a inauguração de algumas escolas. Pela
Liderança do Bloco Parlamentar Democrático, o Deputado Vinicius
Louro convidou todos os Deputados Estaduais para audiência pública
na Cidade de Pedreiras, sobre a Barragem do Rio Flores. 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, 19 de fevereiro de 2019. Presidente
Deputado Othelino Neto. Primeira Secretária Deputada Andreia
Rezende. Segunda Secretária Deputada Doutora Cleide Coutinho.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 009/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 920 /2019
Concede a Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman aos Militares do Bombeiro do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.
Art. 1º - Fica concedida a Medalha Manuel Beckman da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão aos Srs. Major
QOCBM Patrício Daniel dos Passos Penha; Major QOCBM Nilson
da Silva Azevedo Junior; Capitão QOCBM Claudionor Ribeiro
Moraes; Capitão QOCBM, Jonatan Silva Coutinho; 1° Tenente
BM, David Martins Soares; 1° Tenente QOCBM, Cleyston José
Raimundo Nunes Moreira; 2° Tenente QOCBM, Elenilton Ribeiro
de Sousa; Sub Tenente BM, Adelson Vales dos Santos; 1° Sargento
BM, Alessandra Lisboa Rodrigues; 1° Sargento BM, Marcos Aurélio
Ribeiro; 2° Sargento BM, Carlos Arnoldo Cardoso Silva; 2° Sargento
BM, Antônio Claudio Silva Santos; 2° Sargento BM, Jorge Luís da
Conceição Bottentuit ; 3° Sargento BM, Elismar de Souza; Christiano
Cabral Oliveira; 3° Sargento BM, Rafael Gustavo Ribeiro Ramos ; 3°
Sargento BM,Anderson Max Silveira de Oliveira; Cabo BM, Julyanno
Édino de Freitas Nascimento; Cabo BM, Brenda Aline Barros Matos;
Soldado BM, Jefferson Mauro Serra Rabelo; Soldado BM,Wanderson
dos Santos Neves; Soldado BM Alex dos Anjos Pereira.
Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 27 de fevereiro de 2019.
Depu tado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada Andréia
Martins Rezende - Primeiro Secretário. Deputado Pará Figueiredo Segundo Secretário, em exercício.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 290/2019, de 21 de fevereiro de 2019, nomeando
ALESSANDRO MONTEIRO DA SILVA, para o Cargo em Comissão,
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de Secretário do Gabinete da Presidência, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir da presente data.
Nº 294/2019, de 25 de fevereiro de 2019, Tornando sem efeito
as nomeações de LAIS LIMA CARVALHO, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo; VANIA
FERREIRA DE ARAUJO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS3 de Chefe de Gabinete e SAMUEL LOPES DE SOUSA, para o
Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Motorista, publicadas no
Diário da ALEMA nº 019 de 07 de fevereiro do ano em curso.
Nº 295/2019, de 25 de fevereiro de 2019, Tornando sem efeito
a nomeação de CÍCERO MILHOMEM DA CUNHA, para o Cargo
em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial,
publicada no Diário da ALEMA nº 020 de 08 de fevereiro do ano em
curso.
Nº 296/2019, de 25 de fevereiro de 2019, Tornando sem efeito
as nomeações de JOÃO FRANCISCO SILVA RODRIGUES, ANNA
KARINNA LIMA CARVALHO e LUCIANA SILVA CRUZ, para o
Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial,
publicadas no Diário da ALEMA nº 023 de 13 de fevereiro do ano em
curso.
Nº 297/2019, de 25 de fevereiro de 2019 nomeando ANDRE
VINICIUS ALVES CASTRO, KAREM SANTANA DA SILVA, ELY
ARAUJO DA SILVA e FELIPE FERREIRA ARAUJO, para o Cargo
em Comissão Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial,
EVANDRO SOARES DA SILVA e CARLOS WALLACE
NASCIMENTO CORREA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA
de Assessor Especial Legislativo; ELIARA SOARES CARNEIRO,
para o Cargo em Comissão Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe;
MARIA DA CRUZ BONIFACIO DE OLIVEIRA, para o Cargo em
Comissão Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo; BEATRIZ
ARAUJO FELIX DE SOUSA, para o Cargo em Comissão Símbolo
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto e DIACIR ANDRADE DE
OLIVEIRA JUNIOR, para o Cargo em Comissão Símbolo DAI-4 de
Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.
Nº 298/2019, de 25 de fevereiro de 2019, nomeando
CAROLINE FERREIRA TAVARES VELOSO, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 299/2019, de 25 de fevereiro de 2019, exonerando
IVANILDO DA SILVA FARIAS, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.
Nº 300/2019, de 25 de fevereiro de 2019, nomeando
KARLENE SILVA DOS SANTOS, para o Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.
Nº 301/2019, de 25 de fevereiro de 2019, nomeando JALILA
GUIMARÃES DA SILVA RIBEIRO FONTENELLE, para o Cargo
em Comissão, Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe; RAFAELA
OLIVEIRA ROLIM LIMA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS2 de Assessor Parlamentar Adjunto e RITANIELE MOTA FREIRE,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo,
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 07 de fevereiro do
ano em curso.
Nº 303/2019, de 26 de fevereiro de 2019, Tornando sem efeito
a nomeação de NATCHA MICHELLA COSTA VAZ DOS SANTOS,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico
Legislativo, publicada no Diário da ALEMA nº 021 de 11 de fevereiro
do ano em curso.
Nº 304/2019, de 26 de fevereiro de 2019 nomeando
LINDIANE DO CARMO BRITO MENEZES, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.
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Nº 305/2019, de 26 de fevereiro de 2019 e tendo em vista a
indicação do Líder do Bloco Parlamentar Solidariedade e Progressista
(Deputado RILDO AMARAL) nomeando VANUZA COSTA
DOURADO CARVALHO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 306/2019, de 26 de fevereiro de 2019 nomeando MARCO
AURELIO DO AMARAL SANTOS, para o Cargo em Comissão
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 307/2019, de 26 de fevereiro de 2019, tornando sem efeito
as nomeações de JANETE TOMAZ RIBEIRO, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo e LUIS
LOPES DE SOUSA NETO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, publicada no Diário da
ALEMA nº 019 de 07 de fevereiro do ano em curso.
Nº 308/2019, de 26 de fevereiro de 2019 nomeando
HARISSANA BARBOSA DA SILVA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo e MARCONES DOS
ANJOS GONÇAVES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2
de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 309/2019, de 26 de fevereiro de 2019, tornando sem efeito
as nomeações de MILENA MARIA DE SÁ FERREIRA DE ARAUJO,
para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar
Especial e POLLYANNA GOUVEIA GOMES, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, publicada
no Diário da ALEMA nº 021 de 11 de fevereiro do ano em curso.
Nº 310/2019, de 26 de fevereiro de 2019 nomeando
JORDANA MARIA MONTE TORRES, para o Cargo em Comissão
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial; ELANE
GONÇALVES SILVA SANTOS, para o Cargo em Comissão Símbolo
DANS-1 de Coordenador Parlamentar e ANA CELIA FERREIRA
VASCONCELOS, para o Cargo em Comissão Símbolo DAS-1 de
Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 289/2019, de 21 de fevereiro de 2019 e tendo em vista a
solicitação do Líder do Bloco Parlamentar Solidariedade Progressista
(Deputado RILDO AMARAL), Tornando sem efeito a nomeação
de FLAUBERTH DE OLIVEIRA AMARAL JUNIOR, para o Cargo
em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, publicada
no Diário da ALEMA nº 020 de 08.02.2019 e Resolução Administrativa
nº 288 de 20.02.2019, publicada no Diário da ALEMA nº 028 de
21.02.2019.
Nº 311/2019, de 26 de fevereiro de 2019 nomeando
CRISTIANI PIRES e NATHANA RIBEIRO PINTO DA SILVA,
para o Cargo em Comissão Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar
Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.
Nº 312/2019, de 26 de fevereiro de 2019 nomeando EDVAN
PIMENTA FIGUEIREDO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 313/2019, de 26 de fevereiro de 2019 nomeando JOSE
ALBERTO MENEZES ALENCAR, para exercer o Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente Legislativo, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 314/2019, de 26 de fevereiro de 2019 nomeando MARIA
GILNETES NASCIMENTO, para exercer o Cargo em Comissão,
Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 315/2019, de 26 de fevereiro de 2019 nomeando JOSE
BRANDÃO DE MELO FILHO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Nº 316/2019, de 26 de fevereiro de 2019 nomeando RICARDO
ROBERTO ALMEIDA BELLO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 317/2019, de 26 de fevereiro de 2019 nomeando ADEMIR
PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 318/2019, de 26 de fevereiro de 2019 nomeando MARIA
ESDRIANA DA SILVA LUCAS, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 319/2019, de 26 de fevereiro de 2019 nomeando JEAN
KERLY DA SILVA CRUZ, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI4 de Auxiliar de Atividades de Segurança, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.
Nº 320/2019, de 26 de fevereiro de 2019 nomeando
GILKELLY DE CARVALHO MARTINS, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-2 de Assessor, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de março do ano em curso.
Nº 321/2019, de 26 de fevereiro de 2019 nomeando
JORISMAR GARRETO DE SOUSA BARROS, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de março do ano em
curso.
Nº 322/2019, de 26 de fevereiro de 2019 nomeando
WANESSA MARIA SANTOS VIANA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.
Nº 323/2019, de 26 de fevereiro de 2019 nomeando
SHAINESS KELLMASSEN ROCHA MARQUES DE SOUSA,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar,
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de março do ano
em curso.
Nº 324/2019, de 26 de fevereiro de 2019 nomeando
DEUSDEDITH MARQUES DE SOUSA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.
Nº 325/2019, de 26 de fevereiro de 2019 nomeando ICARO
MILHOMEM ROCHA COELHO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.
Nº 326/2019, de 26 de fevereiro de 2019 nomeando DAYANA
ARAUJO PASSOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de
Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia
1º de março do ano em curso.
Nº 327/2019, de 26 de fevereiro de 2019 e tendo em vista a
solicitação do Deputado ROBERTO COSTA (4ºVice-Presidente),
Tornando sem efeito a nomeação de BRENNA MICHELLYNE
OLIVEIRA DE SOUSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS1 de Assessor Parlamentar, publicada no Diário da ALEMA nº 019 de
07 de fevereiro do ano em curso.
Nº 328/2019, de 26 de fevereiro de 2019 e tendo em vista a
solicitação do Deputado ROBERTO COSTA (4º Vice-Presidente),
nomeando BRENDA ALEXANDRA OLIVEIRA DE SOUSA SILVA,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar
e ROBERVAL LOPES SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 329/2019, de 26 de fevereiro de 2019, Tornando sem efeito
a Resolução Administrativa nº 175/2019 que nomeou CICERO DE
SOUSA CAMPOS FILHO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, publicada no Diário da ALEMA nº
021 de 11 de fevereiro do ano em curso.
Nº 330/2019, de 26 de fevereiro de 2019, Tornando sem efeito
a Resolução Administrativa nº 177/2019 que nomeou MARILETE

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
MENEZES ROSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Assessor Parlamentar, publicada no Diário da ALEMA nº 021 de 11 de
fevereiro do ano em curso.
Nº 331/2019, de 26 de fevereiro de 2019 nomeando
SOLANGE SILVA BARBOSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 332/2019, de 26 de fevereiro de 2019 nomeando
MEIRELANE APARECIDA LEAL SABOIA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 333/2019, de 26 de fevereiro de 2019 nomeando SILVIA
CRISTINA GONÇALVES e RAIMUNDA MENESES MATOS,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial
Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.
Nº 334/2019, de 27 de fevereiro de 2019, nomeando
MARINALVA PEGO DE SOUSA, JAIRO MARQUES SOARES,
ELMA DE FATIMA NASCIMENTO ROXO, MARIA DO CARMO
RODRIGUES, VERA LUCIA LARANJEIRA, JOAS SOUSA
ALMEIDA, ELENILSON SOUSA PEREIRA, TALES BRUNO
GONÇALVES COSTA, MARIA DA CONCEIÇÃO MOTA SILVA,
GILDEILMA DOS REIS MARTINS, para o Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, FRANCISCA
ADELINA ALVES DE MELO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Coordenador Parlamentar; BRUNO CAM ARA
MARTINS PASSINHO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS2 de Assessor Chefe; LUANA CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete;
DJALMA PEDRO SOARES NETO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo; MARIA DA
GRAÇA BARBOSA CAMARA FRAZÃO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto; ESTEFANIA
MARIA LARANJEIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3
de Secretário Executivo e JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO RAMOS,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 335/2019, de 27 de fevereiro de 2019, Tornando sem efeito
as nomeações de JAMES LOBO DE OLIVEIRA LIMA, para o Cargo
em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial e
JOSEFA EQUITERIA GONÇALVES MUNIZ DE FARIAS, para o
Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, publicada
no Diário da ALEMA nº 019 de 07 de fevereiro do ano em curso.
Nº 336/2019, de 27 de fevereiro de 2019 nomeando ANDREA
LOBO DE OLIVEIRA LIMA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial e PRISCILA LEAL ALVES,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo,
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do
ano em curso.
Nº 337/2019, de 27 de fevereiro de 2019 nomeando
ROSANGELA DE FATIMA MADEIRA GOMES, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 338/2019, de 27 de fevereiro de 2019, Tornando sem efeito
a Resolução Administrativa nº 081/2019 que nomeou MARIELZA
SILVA CUTRIM, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, publicada no Diário da ALEMA nº 018
de 06 de fevereiro do ano em curso.
Nº 339/2019, de 27 de fevereiro de 2019 nomeando SIMÃO
CIRINEU CUTRIM NETO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 340/2019, de 27 de fevereiro de 2019 e tendo em vista a
solicitação da Deputada DANIELLA TEMA (Quarto Secretário)
nomeando DAISE FERNANDA SILVA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar; CLAUDIA MARIA DE
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SOUSA VALE, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor
Parlamentar Adjunto; LUCIANA MACHADO PRAZERES
BOUÇAS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário
Executivo e JUCILENE CORREA RODRIGUES, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAI-4 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
P A R E C E R Nº 001 /2019
RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 257/2018, de autoria do Poder
Executivo, que “Institui o Complexo Industrial e Portuário do
Maranhão, autoriza a modificação do objeto social, quanto à Empresa
Maranhense de Administração Portuária – EMAP e dá outras
providências”.
Esclarece a Mensagem Governamental que “a EMAP já é
responsável pela administração do Porto Organizado do Itaqui, em
São Luís-MA, do cais de São José de Ribamar, em São José de RibamarMA, e dos Terminais de Ferry-Boat da Ponta da Espera, em São Luís
- MA, e do Cujupe, em Alcântara - MA e com o presente Projeto de Lei
se tornará responsável pela administração do Complexo. É inegável
que a EMAP vem contribuindo fortemente para o desenvolvimento
econômico do Estado do Maranhão. Devido à localização geográfica
estratégica do Porto do Itaqui, há mais potencialidades a serem
exploradas. Daí a proposta de se instituir o Complexo Industrial e
Portuário do Maranhão, a ser administrado pela EMAP. Com isso,
pretende-se tornar a EMAP a maior indutora de negócios para o
desenvolvimento do Maranhão, oferecendo mais e melhores opções
de logística de transporte multimodal de cargas, atraindo investimentos
e gerando mais emprego e renda para o Maranhão”.
Publicado no Diário do Legislativo, foi o projeto distribuído à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer,
tendo a mesma se manifestado pela constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e técnica legislativa do projeto (Parecer nº 004/2019).
Posteriormente, a proposição de lei veio a esta Comissão Técnica
Permanente para análise meritória, no que diz respeito ao incentivo
pelo Estado às atividades econômicas e diretrizes do desenvolvimento
estadual, nos termos do art. 30, inciso XI, alínea ‘e’ do Regimento
Interno desta Casa.
Em virtude dessas considerações, sob o aspecto econômico, o
presente projeto deve prosperar em sede de análise de mérito legislativo,
visto que é inegável que a EMAP vem contribuindo fortemente para o
desenvolvimento econômico do Estado do Maranhão, conforme acima
mencionado. A medida por si só atende a pertinência da matéria.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, considerando presente a necessária
conveniência e oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do
Projeto de Lei nº 257/2018, na forma do texto original.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Assuntos Econômicos, votam
pela aprovação do Projeto de Lei nº 257/2018, nos termos do voto
do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 27 de fevereiro de 2019.
Deputado Wendell Lages- Presidente, em exercício
Deputado Prof. Marco Aurélio - Relator
Deputado Ciro Neto
Deputado Antônio Pereira
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 029 /2019
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o
Projeto de Lei Ordinária nº 054/2019, de autoria do Senhor Deputado
Zé Gentil, tendo como có- autor o Senhor Deputado Duarte Júnior,
que Dispõe sobre a inclusão de dados na carteira de identidade emitida
pelo Estado do Maranhão, e dá outras providências.
Concluída a votação, com a emenda, vem agora a esta Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto de Lei Ordinária,
a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.
VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de
Lei Ordinária nº 054/2019) a Redação Final na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 054/2019, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
em 27 de fevereiro de 2019.
Deputado
Deputado
Deputado
Deputado
Deputado
Deputado

Neto Evangelista- Presidente
Doutor Yglésio- Relator
Fernando Pessoa
César Pires
Duarte Júnior
Antonio Pereira

PROJETO DE LEI N° 054 / 2019
Dispõe sobre a inclusão de dados na carteira de
identidade emitida pelo Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Art. 3º O órgão de que trata o art. 1º deve manter, em local
visível e de fácil acesso ao público, cópia da presente Lei.
Art. 4º A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação
das penalidades competem à Secretaria de Segurança Pública.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

P O R T A R I A Nº 081/2019
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
DISPENSAR a servidora MARISA VILMA RODRIGUES,
matrícula nº 332411, da Função Gratificada FG-1 de Chefe do Núcleo
de Folha de Pagamento deste Poder, devendo ser considerada a partir
de 1º de fevereiro do ano em curso.
DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 12
de fevereiro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
P O R T A R I A Nº 082/2019
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista a nova estrutura e com base na Resolução Legislativa nº
612 de 02 de março de 2011,
R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora MARISA VILMA RODRIGUES,
matrícula nº 332411, para responder pela Chefia do Núcleo de Folha
de Pagamento deste Poder, devendo ser considerada a partir de 1º de
fevereiro do ano em curso.
DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 12
de fevereiro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
P O R T A R I A Nº 092/2019

Art. 1º O órgão estadual responsável pela emissão da cédula
de Identidade fica obrigado a incluir, desde que o interessado a solicite
e apresente o respectivo documento comprobatório, o tipo sanguíneo,
a disposição de doar órgãos em caso de morte e condições particulares
de saúde, incluindo alergias, cuja divulgação possa contribuir para
preservar a saúde ou salvar a vida do titular.
Parágrafo Único- As comprovações das condições de saúde
particulares e/ou das alergias deverão ser feitas mediante
relatório de médico com inscrição válida no Conselho Regional
de Medicina local.
Art. 2º Qualquer cidadão poderá requerer à autoridade pública
expedidora o registro, no respectivo documento pessoal de identificação,
do número e, se for o caso, da data de validade dos seguintes
documentos:
I – Carteira Nacional de Habilitação;
II – Título de Eleitor;
III – Cartão de identidade do Contribuinte do Imposto de
Renda;
IV – Identidade Funcional ou Carteira Profissional;
V – Certificado Militar;
VI – De forma resumida, a comarca, o cartório, o livro, a folha
e o número do registro de nascimento;
VII – NIS/PIS/PASEP;
VIII – CTPS.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
DISPENSAR o servidor ALESSANDRO MONTEIRO DA
SILVA, matrícula nº 1627538, da Função Gratificada FG-1 de Chefe do
Núcleo de Projetos deste Poder, a partir da presente data.
DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 21
de fevereiro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
P O R T A R I A Nº 093/2019
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista a indicação do
Diretor de Comunicação Social.,

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
R E S O L V E:
Art. 1º Designar as servidoras SILVIA TEREZA PEREIRA,
matrícula nº 1624717 e GLAUCIONE PEREIRA PEDROZO,
matrícula nº 1642438, ambas lotadas na Diretoria de Comunicação
Social, para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto
do Contrato nº 03/2019-ALEMA, firmado entre a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e a empresa CLARA
COMUNICAÇÃO LTDA., que versa sobre a contratação de empresa
para a prestação de serviços de publicidade para a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, conforme determina o Art. 25 da
Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.
Art. 2º O Fiscal e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 26
de fevereiro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA., que versa sobre a
contratação de empresa para a prestação de serviços de publicidade
para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, conforme
determina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art.
67 da Lei 8.666/93.
Art. 2º O Fiscal e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 26
de fevereiro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
P O R T A R I A Nº 096/2019
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no
Memorando nº 194/2019-DA.,

P O R T A R I A Nº 094/2019

R E S O L V E:

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista a indicação do
Diretor de Comunicação Social.,

Art. 1º Designar os servidores MARCIO BARBOSA
PRAZERES, matrícula nº 1617414 e RAIMUNDO DE JESUS
CAVALCANTE FRAZÃO, matrícula nº 1647247, ambos lotados na
Diretoria de Administração, para atuarem, respectivamente, como
Gestor e Substituto, da Ata de Registro de Preços nº 009/2018,
relacionada com a aquisição de material de consumo do tipo “carimbos”,
para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa
nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.
Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 26
de fevereiro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

R E S O L V E:
Art. 1º Designar as servidoras SILVIA TEREZA PERIERA,
matrícula nº 1624717 e GLAUCIONE PEREIRA PEDROZO,
matrícula nº 1642438, ambos lotados na Diretoria de Comunicação
Social, para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto
do Contrato nº 07/2019-ALEMA, firmado entre a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e a empresa VITALE
PROPAGANDA EIRELI., que versa sobre a contratação de empresa
para a prestação de serviços de publicidade para a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, conforme determina o Art. 25 da
Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.
Art. 2º O Fiscal e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 26
de fevereiro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A Nº 097/2019
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no
Memorando nº 195/2019-DA.,
R E S O L V E:

P O R T A R I A Nº 095/2019
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista a indicação do
Diretor de Comunicação Social.,
R E S O L V E:
Art. 1º Designar as servidoras SILVIA TEREZA PEREIRA,
matrícula nº 1624717 e GLAUCIONE PEREIRA PEDROZO,
matrícula nº 1642438, ambas lotadas na Diretoria de Comunicação
Social, para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto
do Contrato nº 06/2019-ALEMA, firmado entre a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e a empresa PROMPT

Art. 1º Designar os servidores LEANDRO AIRES LIMA,
matrícula nº 1648153 e RAIMUNDO DE JESUS CAVALCANTE
FRAZÃO, matrícula nº 1647247, ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto, da Ata de Registro de Preços nº 007/2019, relacionada com
a aquisição de material de consumo do tipo “água mineral”, para atender
as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 955/
2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.
Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

32

QUINTA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2019

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 26
de fevereiro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
P O R T A R I A Nº 098/2019
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no
Memorando nº 196/2019-DA.,

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Proposta de Preços e de Documentação de Habilitação será em Sessão
Pública a ser realizada às 15:30h do dia 18 de março de 2019, na Sala de
Licitações da CPL, localizada no térreo do prédio da sede da Assembleia,
sito no Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n,
Sítio Rangedor, Cohafuma, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão
à disposição dos interessados, na sala da Comissão Permanente de
Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser
consultados e/ou obtido gratuitamente por meio digital, bem como
pela internet através do endereço eletrônico www.al.ma.leg.br, na opção
“Licitações”. São Luís, 27 de fevereiro de 2019. ALEXANDRE
HENRIQUE PEREIRA DA SILVA Pregoeiro da ALEMA

R E S O L V E:
RESENHA
Art. 1º Designar os servidores MARCIO BARBOSA
PRAZERES, matrícula nº 1617414 e RAIMUNDO DE JESUS
CAVALCANTE FRAZÃO, matrícula nº 1647247, ambos lotados na
Diretoria de Administração, para atuarem, respectivamente, como
Gestor e Substituto, da Ata de Registro de Preços nº 044/2018,
relacionada com a aquisição de material de consumo do tipo “material
de limpeza”, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, conforme determina o Art. 20 da Resolução
Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.
Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 26
de fevereiro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
P O R T A R I A Nº 100/2019
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista a nova estrutura e com base na Resolução Legislativa nº
599/2010, datada de 10 de novembro de 2010,
R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora SAHDAMY SEKEFF SIMÃO
ALENCAR, matrícula nº 702142, para exercer a Função Gratificada
FG-1 de Chefe do Núcleo de Projetos deste Poder, a partir do dia 1º de
março do ano em curso.
DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 26
de fevereiro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/
2019-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5369/2018-AL
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL torna público que a Sessão Pública de Recebimento e Abertura do
Pregão Presencial nº 010/2019-CPL/AL, cujo objeto trata da concessão
de uso das instalações próprias e parcialmente equipadas do restaurante/
cozinha localizada no edifício da Assembleia Legislativa do Maranhão,
visando a exploração de serviços de restaurante, para fornecimento de
refeições tipo “self-service” por quilo e lanches, e de duas lanchonetes,
cada uma localizada nos corredores dos gabinetes dos parlamentares,
visando a exploração de serviços de Lanchonete de acordo com as
especificações do Edital. O recebimento e abertura dos envelopes de

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA;
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DO TRABALHO, REALIZADA AOS 26 DIAS DO
MÊS DE FEVEREIRO, DO ANO DE 2019, ÀS 12 HORAS, NO
PLENÁRIO
DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”
DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
RAFAEL LEITOA
ANTÔNIO PEREIRA
WENDELL LAGES
CÉSAR PIRES
CARLINHOS FLORÊNCIO
RILDO AMARAL
ADELMO SOARES
VINICIUS LOURO
DUARTE JÚNIOR
PAULO NETO
ARNALDO MELO
RIGO TELES
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 002/2019 – que ALTERA dispositivos da
Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de
Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão).
AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Administração
Pública, Seguridade Social e Relações do Trabalho.
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto Relator.
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 009/2019 – que PROPÕE a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” aos Militares do
Bombeiro do Estado do Maranhão, e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 27 de Fevereiro de 2019.
GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão
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DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
PODER LEGISLATIVO
EDITADO PELA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Registro no cartório de títulos e documentos sob os números 1.780 e 24.950.
Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N - Sítio Rangedor - Calhau
Fone (98) 32693701 CEP.: 65071-750 - São Luís - MA
Site: www.al.ma.gov.br - E-mail: diario@al.ma.gov.br
OTHELINO NETO
Presidente

VALNEY DE FREITAS PEREIRA
Diretor Geral

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

EDWIN JINKINGS RODRIGUES
Diretoria de Comunicação

RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO
Núcleo de Suporte de Plenário

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

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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