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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14/03/2019 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......37 MINUTOS
2. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO PR/PMN............08 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............08 MINUTOS
4. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE/PP.....................08 MINUTOS

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

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 14/03/2019 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 115/19, de autoria do Senhor

Deputado Rigo Teles, que institui o Programa de Prevenção à Epilepsia
e Assistência Integral às Pessoas com Epilepsia no Estado do Maranhão
e dá outras providências.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 014/19, DE autoria do
Senhor Deputado Hélio Soares, que institui a Escola Superior do
Parlamento Maranhense, no âmbito da Assembléia Legislativa do estado
do Maranhão e dá outras providências.

3. MOÇÃO Nº 004/19, de autoria da Senhora Deputada Mical
Damasceno, de protesto contra a Escola de Samba Gaviões da Fiel do
Estado de São Paulo, que no último dia 03, no desfile das escolas de
samba, expondo de forma desrespeitosa a imagem de Jesus Cristo,
travando luta com o diabo e insinuando uma possível vitória deste.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 110/19, de autoria do Senhor

Deputado Duarte Junior, que cria o Cadastro Estadual de Informações
para o combate à Violência de Gênero e aos Crimes contra a Dignidade
Sexual (CEI-VCDS).

2. PROJETO DE LEI Nº 111/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que estabelece a destinação de assentos
prioritários para mulheres em transporte coletivo, e dá outras
providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 112/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que dispõe sobre a reutilização de gêneros
alimentícios e de sobras de alimentos e adota outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 113/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que institui a Política Estadual de Formação
e Capacitação Continuada de Mulheres para o Mercado de Trabalho e
dá outras providências.

5. PROJETO DE LEI Nº 114/19, de autoria do Senhor
Deputado Wendell Lages, que institui no Calendário Oficial de Eventos
do Maranhão a Jornada Estadual de Jogos Adaptados e Acessíveis
para a Pessoa Idosa.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 013/19,
de autoria dos Senhores Deputados Edivaldo Holanda e Othelino Neto,
que concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao
Senhor Ex-Deputado Celso da Conceição Coutinho, Ex-Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

PRIORIDADE 3ª E ULTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 098/2019, de autoria do Poder

Executivo, enviado através da Mensagem n° 009/2019, que institui o
Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos e Defesa da Ordem
Tributária do Estado do Maranhão – CIRA.

2. PROJETO DE LEI N° 099/2019, de autoria do Poder
Executivo, enviado através da Mensagem n° 010/2019, que institui o
Programa Bolsa-Atleta e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI N° 100/2019, de autoria do Poder
Executivo, enviado através da Mensagem n° 011/2019, que altera a Lei

n° 7.799, de 19 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o Sistema
Tributário do Estado do Maranhão, para alterar a alíquota de ICMS
nas operações com cervejas compostas com fécula de mandioca, e dá
outras providências.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 097/19, de autoria do Senhor

Deputado Othelino Neto, que institui o mês Abril Marrom – Mês
nacional de prevenção e combate à cegueira, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 101/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que assegura os direitos ao sossego, descanso
ou lazer aos usuários de telefonia no que tange ao recebimento de
chamadas ou mensagens com fins comerciais, e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 102/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que acrescenta o artigo 1°-A à Lei n° 9.909,
de 30 de agosto de 2013, possibilitando a rescisão do contrato de
plano de saúde sem ônus ao consumidor em caso de descumprimento
da lei ou falha na prestação de serviço.

4. PROJETO DE LEI Nº 103/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que obriga refinarias, distribuidoras e
revendedoras de gás liquefeito de petróleo (GLP) para uso residencial
a fornecerem informações de preços ao PROCON/MA, e dá outras
providências.

5. PROJETO DE LEI Nº 104/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que altera a Lei n° 9.683 de 28 de agosto de
2012, que institui a meia-entrada para professores da rede pública e
privada em estabelecimentos que promovam lazer e cultura, e dá outras
providências.

6. PROJETO DE LEI Nº 105/19, de autoria do Senhor
Deputado Ciro Neto, que estabelece diretrizes dos serviços clínicos
farmacêuticos no âmbito do CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO no
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

7. PROJETO DE LEI Nº 106/19, de autoria do Senhor
Deputado Ciro Neto, que institui a implantação do Sistema Unificado
Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno
Porte – SUSAF - MA, e dá outras providências.

8. PROJETO DE LEI Nº 107/19, de autoria do Senhor
Deputado Ciro Neto, que incorpora rodovia municipal à malha
rodoviária estadual na forma que específica.

9. PROJETO DE LEI Nº 108/19, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema, que institui a Semana Estadual de Educação
Preventiva e Enfrentamento à Endometriose.

10. PROJETO DE LEI Nº 109/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que institui o programa de prevenção e tratamento
do câncer de pênis (tumor peniano) e do HPV masculino, e dá outras
providências.

ORDINÁRIA  4ª E ULTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 090/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que proíbe a inauguração de obras
públicas incompletas ou que não atendam ao fim a que se destinam e
dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 091/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que obriga os hospitais públicos e
privados a comunicarem às delegacias de polícia, quando do atendimento
em suas unidades de pronto atendimento, os casos de idosos, mulheres,
crianças e adolescentes vítimas de agressões físicas.

3. PROJETO DE LEI Nº 092/19, de autoria do Senhor
Deputado Wendell Lages, que considera Patrimônio Cultural Imaterial
do Estado a gastronomia maranhense.

4. PROJETO DE LEI Nº 093/19, de autoria do Senhor
Deputado Wendell Lages, que estabelece diretrizes para a instituição
da Política Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia – PDG.

5. PROJETO DE LEI Nº 094/19, de autoria do Senhor
Deputado Wendell Lages, que institui no Calendário Oficial de Eventos
do Maranhão a Semana Estadual de Luta e Conscientização sobre a
Depressão.
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6. PROJETO DE LEI Nº 095/19, de autoria do Senhor

Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre obrigatoriedade de botão de
emergência em ônibus coletivos e dá outras providências.

7. PROJETO DE LEI Nº 096/19, de autoria da Senhora
Deputada Mical Damasceno e do Deputado Pastor Cavalcante, que
considera Patrimônio Religioso Cultural Imaterial do Estado do
Maranhão o “Círculo de Oração” da Assembléia de Deus do Maranhão.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 13 DE MARÇO DE 2019.

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia treze de março de dois mil e
dezenove.

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.

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, Duarte
Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Felipe dos Pneus, Fernando
Pessoa, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino
Net o, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Rafael Leitoa, Ricardo Rios,
Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington
do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim.
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Doutora Thaiza
Hortegal, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Paulo Neto e Professor
Marco Aurélio.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos
os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a
leitura do texto bíblico e da Ata da sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZITO ROLIM (lê texto bíblico e Ata) – Ata lida, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a
leitura do Expediente.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 115 / 19

Institui o Programa de Prevenção à Epilepsia e
Assistência Integral às Pessoas com Epilepsia no
Estado do Maranhão e dá outras providências.

Art. 1º Fica criado no Estado do Maranhão o Programa de
Prevenção à Epilepsia e Assistência Integral às Pessoas com Epilepsia.

Art. 2º O programa ora instituído ficará sob o comando e a
responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde, que definirá as
competências em cada nível de atuação, e contará com a participação
das Secretarias de Estado de Educação, de Mobilidade Urbana e do
Trabalho.

Parágrafo único. A Secretaria de Estado da Saúde, no prazo de
30 (trinta) dias a partir da publicação desta Lei, criará comissão de
trabalho para implantar o programa com a participação de técnicos e
representantes de associações de pessoas com epilepsia.

Art. 3º O Estado do Maranhão proverá:
I – a todo cidadão atendimento clínico especializado em todas

as unidades do sistema público de saúde, incluindo postos de saúde,
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unidades de pronto atendimento, emergências de hospitais regionais e
unidades terceirizadas;

II – toda medicação necessária ao tratamento de todos os
cidadãos com epilepsia, a qual não pode sofrer interrupção de
fornecimento;

III – disponibilidade de leitos em unidade de tratamento
intensivo, enfermaria e vagas no ambulatório.

§ 1º Quando ocorrer a falta de qualquer medicamento necessário
nos estoques da Secretaria de Estado Saúde, fica o Poder Público
obrigado ao ressarcimento à pessoa com epilepsia dos valores
despendidos com a aquisição dos medicamentos prescritos pelo médico
que a assiste.

§ 2º O portador de epilepsia que esteja usando medicamentos
deve ter prioridade nos postos de saúde públicos e particulares quando
da coleta de sangue para exames, sem prejuízo das previsões legais
anteriores.

§ 3º Portadores submetidos a tratamento cirúrgico para tratar
epilepsia, em qualquer idade, terão direito a acompanhante na
enfermaria, em tempo integral, em hospitais públicos e nos conveniados
pelo Sistema Único de Saúde – SUS, até sua alta hospitalar.

§ 4º A não-observância do disposto nesta Lei sujeitará o infrator
ao pagamento de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

§ 5º Às pessoas com epilepsia é prestada assistência integral,
que ocorre nas unidades de atendimento de saúde, as quais devem
promover investigação, diagnóstico e acompanhamento da pessoa com
epilepsia.

§ 6º O paciente que seja inserido no Sistema Único de Saúde do
Estado do Maranhão deve ter assegurada a avaliação de um especialista
em um intervalo máximo de até 24 horas.

§ 7º Em caso de internação, fica assegurado o retorno precoce
ao especialista em até 4 semanas. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
5.625, de 14/3/2016.)

§ 8º Para o êxito da investigação e do diagnóstico, deve ser
assegurada a realização de exames de imagem (tomografia
computadorizada de crânio e ressonância magnética do encéfalo,
SPECT, PET SCAN), exames neurofisiológicos (EEG, VEEG, EEG
ampliado, poligrafia, polissonografia) e exames laboratoriais (pesquisa
de liquor, análise molecular e exames de bioquímica genética).

§ 9º Nos casos de epilepsia de difícil controle, o paciente deve
ser avaliado por especialista e, se indicado, tem assegurado o direito de
implantação de estimulação do nervo vagal – VNI ou neuromodulação
e cirurgia de epilepsia, assim como os exames complementares
necessários à realização desses procedimentos.

Art. 4º A gestante com epilepsia terá acompanhamento
especializado durante o pré-natal, no parto e durante o período de
recuperação prescrito pelo médico que a assistir.

Parágrafo único. No mesmo sentido, receberá igual tratamento
aquela que vier a sofrer aborto.

Art. 5º A Secretaria de Estado da Saúde desenvolverá sistema
de informação e acompanhamento das pessoas com epilepsia,
organizando cadastro próprio e específico e garantindo o sigilo.

Art. 6º À Secretaria de Estado da Saúde caberá a organização
de seminários, cursos e treinamentos com o objetivo de capacitar todos
os servidores públicos distritais para os primeiros-socorros aos
portadores de epilepsia.

Art. 7º Do programa ora instituído deverão fazer parte ações
educativas, tanto de caráter eventual como permanente, em que deverão
constar:

I – campanhas educativas de massa;
II – elaboração de cadernos técnicos;
III – elaboração de cartilhas explicativas e folhetos para

conhecimento da população, em especial para todo o corpo discente
da rede pública.

Art. 8º Às pessoas com epilepsia fica assegurada pelo Distrito
Federal a assistência integral, que ocorrerá nas unidades de atendimento
de saúde.

Parágrafo único. Na rede pública de saúde, as pessoas com
epilepsia encontrarão atendimento especializado e o fornecimento dos
seguintes medicamentos:

I – ácido valpróico;
II – fenitoína;
III – fenobarbital;
IV – carbamazepina;
V – nitrazepan;
VI – clobazan;
VII – ACTH;
VIII – oxcarbazepina;
IX – divalproato de sódio;
X – Levetiracetan;
XI – Etossuximida;
XII – Gabapentina;
XIII – Lamotrigina;
XIV – Vigabatrina;
XV – Topiramato;
XVI – Propofol;
XVII – Tilpental;
XVIII – Midazolan;
XIX – Canabidiol;
XX – Depakon;
XXI – Locosamida.
Art. 9º O programa ora instituído, bem como os endereços das

unidades de atendimento, deverá ser objeto de divulgação constante
em todas as unidades de saúde do Estado do Maranhão e nos meios de
comunicação de ampla difusão e circulação.

Art. 10. As Secretarias de Educação, de Mobilidade Urbana e
do Trabalho atuarão conjuntamente, na formação dos educadores e dos
funcionários afetos a essas pastas, para que estejam aptos a orientar e
educar as pessoas com epilepsia, assim como toda a coletividade, nas
unidades escolares, e os profissionais em geral.

Parágrafo único. Deverão ser elaborados e ministrados
programas de treinamento aos profissionais da educação, de transportes
e do trabalho para que conheçam e reconheçam os sintomas de crises
epilépticas, assim como estejam capacitados para os primeiros
atendimentos emergenciais.

Art. 11. Será assegurado ao portador de epilepsia horário de
serviço especial, para tratamento, e será defeso ao empregador dispensá-
lo em função de crises ou ausência justificada.

Art. 12. O público-alvo deste programa são todos os cidadãos
com epilepsia, independentemente de idade ou sexo.

Art. 13. O objetivo geral do programa é proporcionar
atendimento adequado de forma a reduzir a frequência com que as
crises epiléticas ocorrem, bem como diminuir as consequências clínicas
e sociais.

Parágrafo único. São objetivos específicos deste programa:
I – diagnosticar e tratar pacientes com epilepsia em todos os

graus de complexidade;
II – promover políticas públicas para propagar a disseminação

de informação a respeito do tema epilepsia.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 15 – Revogadas as disposições em contrário
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 12 de março de 2019. - RIGO TELES
- Deputado Estadual
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ANEXO AO PR N° 014 / 19

REGIMENTO INTERNO
DA ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO MARANHENSE

TITULO I
Dos Objetivos

Art.1º. A Escola Superior do Parlamento Maranhense tem por
objetivos:

I - prover soluções que contribuam para o aperfeiçoamento do
Poder Legislativo e da cidadania por meio da qualificação dos servidores
da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais do Estado do
Maranhão, parlamentares, agentes e lideranças políticas e cidadãos;

II - desenvolver formação e pesquisas em políticas públicas,
bem como atividades de ensino voltadas para o desenvolvimento
humano, social, administrativo, político e econômico do Estado com
inovação, excelência dos serviços e reponsabilidade cívica;

III - contribuir para o aprimoramento do Parlamento
Maranhense, capacitando os servidores da Assembleia e das Câmaras
Municipais e lideranças políticas, por meio da inovação, da tecnologia
e da gestão compartilhada, em educação legislativa, consolidando
carreiras especificas do Legislativo;

Art.2º. São objetivos específicos Escola Superior do Parlamento
Maranhense:

I – oferecer cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em nível de
especialização, com eixo temático em formação legislativa e políticas
públicas;

II - cursos livres, simpósios, seminários e congressos voltados
para formação legislativa, gestão e políticas públicas, desenvolvimento
humano, social, administrativo, político e econômico do Maranhão;

III – realizar pesquisas de interesse do desenvolvimento do
Poder Legislativo e do Estado, bem como da Gestão e Planejamento
Público, e divulgá-las por meio de publicação;

IV - promover seminários, congressos, simpósios, ciclos de
estudos, conferências, palestras e quaisquer outras atividades que
possam contribuir para o aprimoramento cultural e profissional dos
servidores do Poder Legislativo, agentes políticos, servidores públicos,
eventos abertos também aos demais cidadãos interessados;
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V – viabilizar, mediante parcerias, acesso aos servidores da

Assembleia, extensivo à sociedade quando viável, cursos em todos os
níveis e modalidades de ensino, inclusive as que utilizem recursos
eletrônicos;

VI – oferecer aos servidores do Parlamento Estadual e das
câmaras municipais conveniadas, bem como aos servidores públicos e
aos cidadãos interessados, conhecimentos específicos sobre as funções
do Estado e do Legislativo;

VII – desenvolver a formação e a qualificação de lideranças
comunitárias e políticas, dos cidadãos, na área específica da Educação
Legislativa e em Políticas Públicas;

VIII – oferecer ao Servidor do Poder Legislativo Maranhense o
uso de um idioma, mediante curso da língua Inglesa ou Espanhola,
dentro de um programa que lhe permita o acesso a melhorias em seu
desempenho profissional.

Parágrafo único – Para consecução de seus objetivos poderá
a Escola Superior do Parlamento Maranhense promover, direta ou
indiretamente, cursos, seminários, intercâmbios e celebrar convênios
com instituições públicas e privadas nacionais ou estrangeiras ou com
professores e pesquisadores nacionais ou estrangeiros, no país ou no
exterior.

TÍTULO II
Da Estrutura Organizacional

Art.3º. A Escola Superior do Parlamento Maranhense tem a
seguinte estrutura organizacional:

I – Conselho Consultivo;
II – Presidência;
III – Vice-Presidência:
a) Assessoria de Marketing e Comunicação;
b) Assessoria jurídica;
IV- Diretoria de Gestão e Ensino:
a) Coordenação de Ensino e Pesquisa;
b) Secretaria Administrativa;
c) Secretaria Acadêmica;
V – Diretoria Técnica:
a) Coordenação de Programa Sociais;
b) Coordenação de Idiomas
VI – Diretoria de Educação a Distância:
 a) Coordenação de Cursos Livres.
Seção I
Do Conselho Consultivo
Art.4º O Conselho Consultivo constitui-se no órgão supremo

de deliberação da Escola Superior do Parlamento Maranhense.
Art.5º. O Conselho Consultivo é composto pelo Presidente,

Vice-Presidente e Diretores da Instituição, 1 (um) representante da
Associação dos Servidores da Assembleia, 2 (dois) representantes do
corpo docente e 2 (dois) representantes do corpo discente, 1 (um)
representante do corpo administrativo, com mandato de 2 (dois) anos
podendo ser reconduzido por igual período.

§1º. O Presidente, o Vice-Presidente e os Diretores são membros
natos do Conselho Consultivo. Os demais membros terão mandato de
2 (dois) anos, indicados por seus pares, podendo ser renovado por
igual período.

§2º. As reuniões ordinárias ocorrerão, no mínimo, uma vez por
semestre, conforme Calendário Acadêmico e extraordinariamente por
convocação do seu presidente, com a presença da maioria dos seus
membros e com deliberação das matérias por maioria simples.

§3º. As votações se darão da seguinte forma:
a) cada membro do Conselho Consultivo terá direito a 1 (um)

voto, por matéria apresentada;
b) nenhum membro do Conselho Consultivo poderá votar em

sessão em que se aprecie matéria de seu interesse particular;
c) o presidente do Conselho Consultivo tem o voto de

desempate.

§4º. Ao final de cada reunião do Conselho Consultivo, será
lavrada Ata que, após lida e aprovada, deverá ser arquivada na Secretaria
Acadêmica da Escola Superior do Parlamento Maranhense.

Art.6º. O Presidente do Conselho Consultivo será o Presidente
da Escola Superior do Parlamento Maranhense.

Art.7º. Compete ao Conselho Consultivo:
I - propor, acompanhar e avaliar as ações pedagógicas da Escola;
II – propor a abertura de novos cursos;
III – aprovar o Regimento da Escola;
IV – aprovar o plano anual de atividades da Escola;
V – sugerir a concessão de dignidades acadêmicas e títulos

honoríficos;
VI – emitir parecer sobre os assuntos que lhe sejam submetidos

pelo Presidente;
VII – deliberar sobre os Projetos Pedagógicos dos Cursos;
VIII - Aprovar o seu próprio Regulamento;
IX – referendar os atos do Presidente, praticados no âmbito de

sua competência;
X - sugerir e aprovar medidas que visem ao desenvolvimento e

aperfeiçoamento das atividades da Escola;
XI – aprovar o Planejamento anual ou plurianual de cursos,

congressos, seminários, simpósios, estudos, pesquisas, publicações e
atividades diversas;

XII – estabelecer o valor da remuneração do corpo docente dos
cursos realizados pela instituição;

XIII – deliberar sobre a concessão de bolsas de estudo para os
alunos;

XIV – acompanhar os planos de ensino, de pesquisa e de cursos
livres da Escola;

XV – propor a criação, a transformação e a extinção de cursos
ministrados pela Escola;

XVI – analisar processos interpostos pelos corpos discente e
docente.

Parágrafo único - As decisões do Conselho Consultivo serão
tomadas por maioria simples de votos.

Seção II
Da Presidência
Art.8º. O Presidente da Escola Superior do Parlamento

Maranhense dirigi-a e representa-a exclusivamente em nível
institucional, orientando suas políticas globais e setoriais e zelando
pelo cumprimento da missão da instituição.

Art.9º. A Presidência da Escola Superior do Parlamento
Maranhense será exercida por Deputado Estadual indicado pela Mesa
Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, com
mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzido ao cargo.

Art.10. A Presidência da Escola Superior do Parlamento
Maranhense tem como órgãos auxiliares:

a) Assessoria de Marketing e Comunicação;
b) Assessoria Jurídica.
Art.11. Compete ao Presidente da Escola Superior do

Parlamento Maranhense:
I - representar institucionalmente a Escola Superior do

Parlamento Maranhense;
II - orientar políticas, diretrizes e estratégias da Escola Superior

do Parlamento Maranhense;
III - convocar e presidir reuniões do Conselho Consultivo;
IV - assinar certificados;
V - assinar correspondência oficial;
VI - cumprir e fazer cumprir o Regimento da Escola Superior

do Parlamento Maranhense;
VII - propor ao Conselho Consultivo a criação de núcleos de

estudos ou de atividades específicas;
VIII - apresentar, anualmente, à Mesa Diretora da Assembleia

Legislativa, relatório das atividades da Escola Superior do Parlamento
Maranhense;
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Parágrafo único. O Presidente, em sua ausência, delegará sua

competência aos demais Diretores da Escola Superior do Parlamento
Maranhense, conforme suas respectivas áreas de atuação.

Seção III
Da Vice-Presidência

Art.12. A Vice-Presidência da Escola Superior do Parlamento
Maranhense será exercida por Deputado Estadual indicado pela Mesa
Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão com
mandato dois anos, podendo ser reconduzido.

Parágrafo único - Compete ao Vice-Presidente da Escola
Superior do Parlamento Maranhense:

a) substituir o presidente da Escola Superior do Parlamento
Maranhense na sua ausência ou no seu impedimento;

b) cumprir e fazer cumprir o Regimento da Escola Superior do
Parlamento Maranhense.

Seção IV
Das Diretorias

Art.13. As Diretorias são órgãos executivos da Escola Superior
do Parlamento Maranhense e serão exercidas por profissionais indicados
pela Mesa Diretora, preferencialmente entre os servidores da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, com formação de
nível superior compatível com a função e com dedicação exclusiva à
Escola.

Parágrafo único - Compete à Diretoria:
I – promover, em conjunto, a integração no planejamento e a

harmonização na execução das atividades da Escola;
II – acompanhar a execução do Plano de Desenvolvimento

Institucional – PDI, da Escola Superior do Parlamento;
III – desenvolver novas parcerias;
IV - elaborar normas necessárias ao bom funcionamento da

Escola;
V – programar as atividades e serviços, estabelecendo qualidade,

fixando quantidade, valores, prazos, taxas, comissões, encargos e
demais condições necessárias a sua efetivação;

VI – fixar a orientação geral, bem como supervisionar os projetos
de acordo com as finalidades da Instituição e os contratos firmados
com quaisquer entes públicos ou privados;

VII – responsabilizar-se pela elaboração do Calendário
Acadêmico;

VIII – formular as políticas administrativas;
IX – coordenar as ações administrativas e patrimoniais, recursos

humanos, materiais e serviços gerais;
X – recomendar a indicação ou substituição de docentes ou

técnicos administrativos;
XI – definir projetos e executar as políticas e as diretrizes de

pesquisas cientificas e tecnológicas;
XII – elaborar relatório anual de atividades a ser apresentado

ao Conselho Consultivo e submetido à Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa;

XIII – participar da Rede de Escolas do Governo representando
a Escola Superior do Parlamento Maranhense;

XIV – desenvolver seminários, congressos, simpósios ou
quaisquer eventos que proporcionem a valorização de produções
científicas e tecnológicas da Escola;

XV – participar das reuniões do Conselho Consultivo com
direito a voz e voto;

Art.14. Compete à Diretoria de Gestão e Ensino:
I - representar a Escola Superior do Parlamento Maranhense

junto à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e demais
entidades externas, nas ações e atividades de Gestão e Ensino;

II – acompanhar a elaboração e a execução dos Projetos
Pedagógicos dos Cursos a serem implantados;

III – gerir a Secretaria Acadêmica;
IV – gerir a Secretaria Administrativa;
V – administrar os gastos em sua área de atuação de acordo

com a previsão orçamentária;
VI – desenvolver, criar, coordenar, planejar, acompanhar,

assessorar, consolidar informações e analisar as atividades de
planejamento da Escola em conjunto com as demais diretorias;

VII – planejar e coordenar, em conjunto com as demais
Diretorias da Escola, o orçamento da Escola;

VIII – elaborar a proposta pedagógica da Escola;
IX – dimensionar e viabilizar os recursos materiais, humanos,

tecnológicos e financeiros necessários às atividades da Escola;
X – promover e participar de reuniões docentes para tratar de

assuntos didático-pedagógicos;
XI – supervisionar o trabalho e a execução de todos os serviços

realizados pelo pessoal técnico-administrativo, fixando-lhes os horários
e autorizando quaisquer alterações de rotina e movimentação de pessoal.

Art.15. Compete à Diretoria Técnica:
I – representar a Escola Superior do Parlamento Maranhense

junto à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e demais
entidades externas nas ações e atividades de Ensino;

II – assessorar as ações das demais Diretorias;
III – desenvolver, criar, coordenar, acompanhar, assessorar e

analisar as atividades de ensino da Escola em conjunto com as demais
diretorias;

IV – assessorar a Elaboração da proposta pedagógica da Escola;
V – assinar os documentos e a correspondência oficial da Escola

Superior do Parlamento Maranhense, nas ações e atividades inerentes
à Diretoria Técnica;

 VI – promover e participar de reuniões docentes para tratar de
assuntos didático-pedagógicos;

VII – controlar, em parceria com a Diretoria de Gestão e Ensino,
e encaminhar ao Conselho Consultivo os resultados do rendimento
escolar;

VIII – planejar, em conjunto com os coordenadores de cursos,
as atividades de orientação educacional e pedagógica;

IX – apresentar proposta anual e plurianual de atividades
docentes e discentes da Escola;

X – assessorar o presidente no exercício das atividades
acadêmicas.

Art.16. Compete à Diretoria de Educação à Distância:
I – representar a Escola Superior do Parlamento Maranhense

junto à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e entidades
externas, nas ações e atividades de Educação a Distância e Cursos
Livres;

II – planejar Cursos Livres, aprimoramento cultural e
profissional dirigidos aos servidores do Poder Legislativo, agentes e
lideranças políticas, e à comunidades em geral;

III – planejar, orientar, supervisionar e avaliar todos os
programas ou atividades da Escola que utilizem metodologias de
Educação a Distância – EAD;

IV – assegurar o envolvimento da comunidade acadêmica na
modalidade de EAD, mediante articulação contínua com todos os
Setores da Escola;

V – oferecer cursos e/ou atividades formativas em educação
legislativa em todos os seus níveis;

VI – qualificar docentes e técnicos administrativos para atuarem
em EAD;

VII – integrar o Programa Interlegis do Senado Federal, por
intermédio da participação em videoconferências e capacitação à
distância;

VIII - participar das reuniões do Conselho Consultivo com
direito a voz e voto;

IX –  assinar certificados, documentos escolares e a
correspondência oficial da Escola Superior do Parlamento Maranhense,
nas ações e atividades de Educação a Distância e Cursos Livres;
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X – estimular projetos, pesquisas e programas específicos para

Educação a Distância, proporcionando o aprendizado e otimizando a
relação com o mundo virtual.

Seção IV
Das Coordenações e Assessorias

Art.17. As Coordenações e Assessorias serão exercidas por
profissionais indicados pela Mesa Diretora, preferencialmente entre
os servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, com
formação em nível superior compatível com a função.

Art.18. compete às Coordenações e Assessorias:
I – planejar, em conjunto com a Presidência ou Diretoria a que

estejam vinculadas, cursos e programas a serem ofertados pela Escola;
II – coordenar, acompanhar e avaliar em conjunto com a

Presidência ou a Diretoria a que esteja vinculada, o desenvolvimento
de cursos, programas e o desempenho dos instrutores, professores e
conferencistas.

Seção V
Da Secretaria Administrativa

Art.19. A Secretaria Administrativa é o órgão de execução
responsável pela administração geral da Escola e compete-lhe:

I - efetuar todos os serviços de secretaria referentes à Gestão e
Planejamento, tais como:

a) recepção e atendimento ao público;
b) supervisão dos serviços burocráticos internos da Escola;
c) coordenação das atividades da Escola relacionadas com:

recursos humanos, almoxarifado de material de consumo, protocolo,
comunicações, arquivos e serviços de secretaria para atendimento ao
Conselho Consultivo e às Diretorias;

II - receber e tramitar para as demais Diretorias solicitações de
materiais e serviços, bem como acompanhar sua execução e informar
aos solicitantes quando necessário;

III - coordenar e supervisionar os trabalhos dos servidores
técnicos e administrativos da Escola;

IV – secretariar e lavrar atas das reuniões do Conselho
Consultivo e promover o seu arquivamento;

V – supervisionar os trabalhos de serviços gerais, manutenção
e conservação de equipamentos e instalações da Escola;

VI – redigir, expedir e arquivar ofícios, ordens de serviço,
circulares, telegramas, e-mail, e outros atos da Presidência e demais
Diretorias da Instituição.

Seção VI
Da Secretaria Acadêmica

Art.20. A Secretaria Acadêmica é o órgão de execução
responsável pela administração acadêmica da Escola e compete-lhe:

I – comparecer às reuniões do Conselho Consultivo,
secretariando-as e lavrando as respectivas atas;

II – abrir e encerrar os termos referentes aos atos acadêmicos
submetendo-os à assinatura do Diretor de Gestão e Ensino;

III – organizar os arquivos e prontuários dos alunos, de modo
que se atenda, prontamente, a qualquer pedido de informação ou
esclarecimento de interessados ou da Direção da Escola;

IV – publicar o quadro de notas de aproveitamento de provas
e exames e a relação de faltas dos cursos ofertados pela Escola, para o
conhecimento de todos os interessados;

V – receber, informar e despachar requerimentos e demais
documentos que possam constituir o expediente da Escola;

VI – organizar a coletânea de legislação, regulamentos,
regimentos, instruções, despachos e ordens de serviço;

VII – redigir, subscrever e divulgar, por ordem da Diretoria,
instruções e editais relativos à matricula e inscrições diversas;

VIII – fazer conferência rigorosa dos dados e documentos
pessoais dos alunos, extraindo com fidelidade o que for do interesse da
escrituração acadêmica;

IX – expedir certificados;
X – elaborar relatórios anuais das atividades de Secretaria com

dados estatísticos referentes a matrículas, transferências, trancamentos,
desistências e formandos;

XI – supervisionar a organização e manutenção do arquivo
inativo;

XII – exercer outras atividades correlatas ou que lhe sejam
atribuídas pelo Diretor de Ensino e Gestão;

XIII – manter atualizada uma coletânea de leis, decretos,
portarias, circulares, instruções normativas e resoluções educacionais;

XIV – prover as necessidades de material para o
desenvolvimento dos programas acadêmicos;

XV – manter calendário atualizado dos eventos da Escola, para
instrumentalizar a Presidência e as Diretorias;

XVI – expedir documentos acadêmicos nos âmbitos interno e
externo;

XVII – cadastrar os processos acadêmicos e manter atualizado
o registro e andamento dos mesmos;

XVIII – redigir expedir e arquivar ofícios, ordens de serviço,
circulares, telegramas, e-mails e outros atos das Diretorias;

Parágrafo único – O Secretário terá sob sua guarda todos os
livros de escrituração escolar, arquivos, prontuários dos estudantes e
demais assentamentos em livros fixados pela legislação vigente.

TÍTULO III
Da Biblioteca

Art.21. A Escola Superior do Parlamento Maranhense utilizará
a Biblioteca da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
conforme ato Normativo da Mesa Diretora:

TÍTULO IV
Da Estrutura Acadêmica

Art.22. A Escola Superior do Parlamento Maranhense
ministrará;

I – cursos de pós-graduação lato sensu;
II – cursos de aperfeiçoamento;
III – cursos livres e outros;
IV – cursos de graduação.
Art.23. Os cursos de pós-graduação Lato Sensu serão

destinados prioritariamente aos servidores da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão e às Câmaras Municipais conveniadas e
extensivos, quando viável, aos servidores públicos, agentes e lideranças
políticas, devendo, todavia, os candidatos serem detentores de formação
superior e portadores de diplomas que preencham os requisitos
preestabelecidos.

Art.24. Os cursos de aperfeiçoamento, abertos a graduados,
destinados prioritariamente aos servidores da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão e às Câmaras Municipais conveniadas e
extensivos, quando viável, aos servidores públicos, agentes e lideranças
políticas visam a atualizar e ampliar conhecimentos e técnicas em
áreas específicas dos cursos ministrados.

Art.25. Os Cursos Livres e outros, abertos a servidores da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e a candidatos que
atendam aos requisitos exigidos, destinam-se à difusão de conhecimentos
de Educação Legislativa e Políticas Públicas promovendo a eficiência e
eficácia dos serviços ofertados e técnicas que elevem os padrões da
cultura da comunidade.

Art.26. Os cursos de graduação serão ministrados em
cooperação com outras instituições de graduação, destinados
prioritariamente aos servidores da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão e às Câmaras Municipais conveniadas e extensivos aos
servidores públicos, agentes e lideranças políticas, que tenham interesse
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em formação específica do Poder Legislativo, nível médio concluído e
que preencham os requisitos preestabelecidos.

TÍTULO V
Das Vagas e dos Turnos

Art.27. O número de vagas para cada curso da Escola Superior
do Parlamento Maranhense, bem como seu período de funcionamento,
será estabelecido por Portaria ou Edital do Presidente, ouvido os órgãos
competentes.

TÍTULO VI
Do Calendário Acadêmico

Art.28. As atividades da Escola Superior do Parlamento
Maranhense, serão escalonadas em Calendário Acadêmico Anual,
enviado ao Conselho Estadual de Educação, dele constando os períodos
letivos, a suspensão de aulas, as provas e as datas para acesso.

TÍTULO VII
Do Processo Seletivo

Art.29 . O ingresso nos cursos da Escola Superior do
Parlamento Maranhense, far-se-á mediante Processo Seletivo, que terá
por finalidade a avaliação e a classificação dos candidatos para a
realização do respectivo curso.

Art.30. O Processo Seletivo será realizado por uma Comissão
de Seleção constituída por três membros, entre eles o Coordenador do
Curso, e dois outros nomeados pelo Presidente, mediante Portaria.

Art.31. Os critérios de seleção de alunos da Escola são:
I - análise do currículo;
II - análise do Histórico Escolar;
III - entrevista;
IV - seleção pública.
Art.32. A Escola poderá realizar outros Processos Seletivos

quando as vagas ofertadas não forem preenchidas.
Art.33. A realização do Processo Seletivo será divulgada por

meio de Edital, publicado no Diário Oficial da Assembleia Legislativa
e em outros meios de comunicação.

Art.34. Os casos não previstos neste Regimento e no Edital do
Processo Seletivo serão resolvidos pelas Diretorias da Escola e
Coordenador do Curso respectivo, juntamente com a Comissão de
Seleção.

TÍTULO VIII
Das Matrículas

Art.35. Os candidatos classificados dentro do limite de vagas
estabelecido no Edital do Processo Seletivo deverão requerer sua
matrícula no respectivo curso, juntando ao requerimento os seguintes
documentos:

I - cópia reprográfica de diploma do nível requerido pelo edital
devidamente registrado;

II - cópia reprográfica autenticada do documento de identidade
e do CPF;

III - currículo;
IV - duas fotos 3 x 4 recentes;
V - cópia do histórico escolar;
VI - comprovante de endereço;
VII - comprovante de pagamento da taxa de matrícula.

TÍTULO IX
Dos Corpos Docente e Discente

Art.36. O Corpo Docente é constituído pelos professores do
quadro permanente da Assembleia Legislativa e professores temporários
de acordo com as exigências legais.

Art.37. O Corpo Discente é constituído pelos alunos
regularmente matriculados nos cursos oferecidos pela Escola.

Seção I
Dos Direitos e dos Deveres

Art.38. São direitos do Corpo Docente:
I - liberdade de cátedra;
II - remuneração pelos serviços prestados;
III - coordenar cursos de acordo com sua titulação;
IV - compor o Conselho Consultivo com direito a voz e voto,

quando eleito por seus pares.
Art.39. São deveres do Corpo Docente:
I - cumprir a programação estabelecida;
II - elaborar planos de aula, planos de curso e instrumentos de

avaliação do desempenho dos alunos;
III - entregar à Secretaria da Escola, em tempo hábil, os

resultados das avaliações e da apuração de frequência;
IV - ser assíduo e pontual.
Art.40. São direitos do Corpo Discente:
I - conhecer as normas regulamentares da Escola;
II - o cumprimento dos programas e calendários dos cursos e

das disciplinas;
III - fazer parte do Conselho Consultivo, quando eleito por

seus pares.
Art.41. São deveres do Corpo Discente:
I - acatar as normas regulamentares da Escola;
II - cumprir a programação estabelecida e o calendário escolar;
III - ser assíduo e pontual.

TÍTULO X
Dos Programas de Atividades

Art.42. A Escola Superior do Parlamento Maranhense
desenvolverá suas atividades por programas.

Art.43. Os programas da Escola são:
I - Programa de Capacitação Profissional;
II - Programa de Capacitação de Agentes e Lideranças Políticas;
III - Programa de Ensino Superior;
IV - Programa de Cursos Livres e Atividades Sociais;
§1º - Os programas serão desenvolvidos por meio de projetos.
§2º - A Escola Superior do Parlamento Maranhense poderá

também implementar qualquer outra modalidade de educação e de
ensino- aprendizagem, de acordo com as diretrizes do Conselho
Consultivo.

Art.44. Para o desenvolvimento dos Programas, a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão poderá celebrar convênios com
professores, pesquisadores, universidades, institutos ou instituições
nacionais ou estrangeiros.

Seção I
Programa de Capacitação Profissional

Art.45. O Programa de Capacitação Profissional tem como
objetivo qualificar parlamentares, servidores, estagiários, ou quaisquer
profissionais que prestem serviço ao Poder Legislativo no Estado, em
sua esfera de atuação e área de competência.

Seção II
Programa de Capacitação de Agentes e Lideranças Políticas

Art.46. O Programa de Capacitação de Agentes Políticos tem
como objetivo auxiliar os representantes do legislativo estadual, e de
legislativos municipais, da sociedade e de entidades de classe a bem
desenvolverem suas atividades.
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Seção III

Programas de Ensino Superior

Art.47. O Programa de Especialização Lato Sensu tem como
objetivo qualificar, prioritariamente, os servidores da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e as Câmaras Municipais
conveniadas e extensivo, quando viável, aos servidores públicos, agentes
e lideranças políticas, nas áreas específicas da Educação Legislativa e/
ou em políticas Públicas.

Parágrafo único – O Programa de Ensino Superior de
Graduação será ministrado em cooperação com outras instituições de
graduação, tendo como objetivo a formação específica para a carreira
legislativa, voltado prioritariamente aos servidores da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e às Câmaras Municipais
conveniadas, e extensivo aos servidores públicos, agentes e lideranças
políticas que tenham interesse em formação específica do Poder
Legislativo.

Seção IV
Programa de Cursos Livres e Atividades Sociais

Art.48. O Programa de Cursos Livres e Atividades Sociais
destinam-se à difusão de conhecimentos de Educação Legislativa e
Políticas Públicas, promovendo a eficiência e a eficácia dos serviços
ofertados e técnicas que elevem os padrões de qualificação, de bem-
estar social e cultural da comunidade

TÍTULO XI
Da Sede

Art.49. A Escola Superior do Parlamento Maranhense
funcionará em dependências da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão.

TÍTULO XII
Da Avaliação

Art.50. Serão objetos de avaliação:
I - as atividades promovidas pela Escola;
II - o rendimento do aluno nos cursos;
III - o desempenho acadêmico de coordenadores de curso e dos

professores.
§1º A avaliação das atividades promovidas pela Escola servirá

ao aprimoramento dos currículos e das metodologias adotadas, buscando
o aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem.

§2º A avaliação do rendimento dos alunos medirá,
preferencialmente, a percepção de relações e a compreensão de fatos e
conceitos, e seus instrumentos serão escolhidos pelo professor de
acordo com a natureza da disciplina e a metodologia adotada.

§3º A avaliação do desempenho de coordenadores de curso e
dos professores visará ao aperfeiçoamento profissional e à excelência
da Escola.

Art.51. Considerar-se-á aprovado o aluno que obtiver, no
mínimo, 70 (setenta) pontos de aproveitamento e frequência igual ou
superior a 75% (setenta e cinco por cento) em cada curso.

TÍTULO XIII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.52. A Escola poderá propor a celebração de convênios
com instituições credenciadas para ministrar cursos, no todo ou em
parte, ou para efetuar pesquisas e outros projetos e eventos de interesse
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Art.53. A Escola poderá organizar grupos de estudo e pesquisa
de assuntos de interesse da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, sob orientação de profissional devidamente habilitado.

Parágrafo único - A participação nos grupos de estudo e
pesquisa dará direito a certificado.

Art.54. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho
Consultivo.

Art.55. Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado

“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 11 de
março de 2019. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL – PR

REQUERIMENTO Nº 101 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno desta
Assembleia Legislativa, requeiro a Vossa Excelência, a inclusão do prazo
de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento, para
apresentação das informações pelos postos de combustíveis, constantes
do Requerimento nº 95/2019, de minha autoria, deferido pela Mesa
nesta data (12/03/2019).

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 12 de março de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.03.19
EM: 13.03.19

REQUERIMENTO Nº 102 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 158, VII, do Regimento Interno
desta Assembleia Legislativa, requeiro a Vossa Excelência, que após
ouvida a Mesa, sejam solicitadas a EDITORA E DISTRIBUIDORA
EDUCACIONAL S/A, inscrita no CNPJ: 38.733.648/0001-40, atual
mantenedora da PITÁGORAS MARANHÃO E PITÁGORAS
IMPERATRIZ, e a PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO
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SUPERIOR SOCIEDADE LTDA, inscrita no CNPJ: 03.239.470/
0001-09, mantenedora da PITÁGORAS DE SÃO LUIZ,
informações detalhadas acerca do processo de ensino-aprendizagem
das instituições, incluindo, objetivamente, a apresentação:

a) do projeto pedagógico atualizado;
b) da relação do número e descrição de disciplinas de todos os

cursos, detalhando se a oferta se dá de maneira presencial, ensino a
distância (EAD) ou disciplina interativa Blended, bem como o número
de alunos inscritos e reprovados nas respectivas disciplinas, dos
últimos 2 (dois) anos;

c) da justificativa plausível a respeito de figurar no primeiro
lugar no ranking das empresas mais reclamadas em 2018 no Maranhão,
divulgado pelo Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e
Consumidor (PROCON/MA) no dia 11/02/2019, com base no artigo
44 da Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor),
não obstante  possuir menos de 30 (trinta) mil alunos e ficar à frente de
empresas que tem milhares de consumidores, como a Companhia
Energética do Maranhão (CEMAR) e a Companhia de Saneamento
Ambiental do Maranhão (CAEMA);

d) da comprovação de que tem respondido todas as notificações
expedidas pelos órgãos de defesa do consumidor nos últimos 2 (dois)
anos, em especial, ao PROCON/MA e à Defensoria Pública Estadual
(DPE/MA), ou o motivo justificativo sobre a não apresentação das
respostas em comento.

Com o intuito de prevenir práticas abusivas, combater a
mercantilização do ensino e efetivar o direito à educação, direito
fundamental previsto na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, solicita-se que as informações descritas acima sejam
prestadas à esta Casa no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 12 de março de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.03.19
EM: 13.03.19

REQUERIMENTO Nº 103 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que seja
enviada votos de aplausos e mensagem de congratulações por ato de
grande relevância do 5º Batalhão de Bombeiros Militar e do 2° Batalhão
de Polícia Militar do Estado do Maranhão, ambos com sede em Caxias,
pelo profissionalismo e empenho na missão de busca e resgate da
criança, Daniel da Rocha  Santos,  03 de idade, desaparecida por três
dias nas intermediações do povoado Caxirimbú.

PALÁCIO MANUEL BECKMAM, EM SÃO LUÍS, 12 DE
MARÇO DE 2019. - Adelmo Soares - Deputado Estadual – PC do B

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.03.19
EM: 13.03.19

REQUERIMENTO Nº 104 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 72, inciso V, do Regimento Interno
deste Poder, requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa,
seja justificada a minha ausência na Sessão Plenária do dia 11 de março
do corrente ano, tendo em vista que estive em Brasília a convite da

UNALE – União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais,
em reunião para composição das secretarias especiais da referida
entidade.

Reitero ainda que na oportunidade apresentei dados sobre minha
experiência enquanto Ex-Secretário de Estado da Agricultura Familiar
e fui apresentado como Vice-presidente de Assuntos Sociais da Secretaria
de Agricultura da UNALE.

Plenário Deputado Nagib Haickel, 12 de março de 2019. -
ADELMO DE ANDRADE SOARES - Deputado Estadual - PCdoB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.03.19
EM: 13.03.19

REQUERIMENTO N° 105 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 158, inciso VI, do Regimento Interno,
requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja retirado de
tramitação a Proposição de Leis n° 020/2019, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 12 de março de 2019. -
CIRO NETO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.03.19
EM: 13.03.19

REQUERIMENTO Nº 106 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o artigo 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada mensagem de pesar à família do Senhor José da Luz
Araújo, popularmente conhecido como Zé Gordinho, da cidade
de Tuntum (MA), por ocasião do seu falecimento no dia 09 do
mês em curso.

Com o seu falecimento deixou a família enlutada e grande
consternação no município de Tuntum, onde era muito estimado, deixa
um legado de honradez irrefutável, predicado que o fez um homem
respeitado naquele município.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de março de 2019.
- Daniella Tema - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.03.19
EM: 13.03.19

INDICAÇÃO Nº 345 / 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 Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de
Obras e Serviços Públicos de São Luís, solicitando a recuperação e
pavimentação da Rua Dr. Josemar Lima até a Avenida das Acerolas
(extensão de 950m), e toda a extensão da Rua Três Amigos (extensão
de 450m), importantes vias por onde circulam diariamente centenas de
veículos e linhas de ônibus.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de
março de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 346 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao governador do Estado, Flávio Dino e ao
secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando,
em caráter de urgência, a inclusão, no Programa Mais Asfalto, dos
bairros Planalto, Vieira Neto, Waldir Filho, Vila Mangueira, e a
Rua 7, localizados em Lago da Pedra, para recuperação total da
pavimentação e sinalização que encontram-se em situação muito
precária de trafegabilidade e acesso.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de
março de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 347 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de
Urbanismo e Habitação de São Luís esta solicitação para que a Blitz
Urbana se dirija a localidade situada à Av. Rio Tocantis,, Residencial
Ribeira III, São Luís, na quadra de esportes, a fim de que vistorie o
local e expeça um alvará para que a CEMAR possa instalar uma tomada
no poste de plaqueta n° 1109010, em benefício dessa comunidade,
haja vista que existe um projeto de Zumba coordenado pelo Sr. Mizael,
onde as aulas são realizadas no período noturno.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12 de março de 2019. -
DR YGLÉSIO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 348 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Governador Flávio Dino e ao Secretário Estadual de
Segurança Pública (SSP), Senhor Jeferson Portela, solicitando que seja
implantada uma Unidade de Instituto Médico Legal (IML) e um
Instituto de Criminalística e Medicina Legal (ICRIM), em Barra
do Corda/MA.

É de suma relevância tal implantação, devido ao alto número
de ocorrências na região central maranhense, as quais muitas vezes
ficam sem elucidação, além de haver uma diminuição de gastos públicos
e de gastos dos familiares dos acidentados ou falecidos que necessitam
se deslocar até a capital para a realização de exames e laudos periciais.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12 de março de 2019.
- FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 349 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvida a Mesa, seja encaminhada a presente Indicação ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Maranhão, Dr. Flávio Dino, para que seja
determinado ao Senhor Secretário de Estado da Segurança Pública -
SSP, Dr. Jefferson Portela, a viabilização de Instalação de um Trailer
da Polícia Militar, nas mediações do Parquinho na Avenida Litorânea,
na cidade de São Luís-MA.

A instalação de um trailer da Polícia Militar nas mediações do
parquinho na Avenida Litorânea, proporcionará mais tranquilidade e
segurança aos frequentadores da localidade, sobretudo aos praticantes
de exercícios físicos que utilizam o espaço principalmente nas primeiras
horas do dia, e no período noturno. O atendimento ao pleito certamente
promoverá impactos positivos sobre o bem-estar de todos que
usufruem do referido local.

Mediante o exposto, solicito dos ilustres pares, a aprovação
desta Indicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em 11 de março de 2019. - Edivaldo
Holanda - Deputado Estadual – PTC

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

INDICAÇÃO Nº 350 / 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 Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Doutor
Flávio Dino que objetiva a instalação de um parque de esportes
radicais destinado especialmente aos jovens maranhenses, tão carentes
de instalações esportivas.

Sabemos que a prática esportiva é um dos caminhos mais
seguros e saudáveis para os jovens e mesmo para adultos. Associar
esportes e educação é seguramente um dos meios mais eficazes para
levarmos ocupações sadias, formadoras de caráter e estímulo à cidadania.
É pacífico que é atribuição do Estado oferecer atividades e ocupações
para a sociedade em geral, seja nas áreas produtivas que sustentam a
economia e que geram oportunidades de emprego e de renda para o
cidadão. Da mesma forma deve o Estado prover e ofertar, em espaços
públicos, equipamentos indispensáveis para as práticas esportivas –
quadras poliesportivas, pistas para futebol, pistas para ciclismo, skate,
patins e patinetes, playgrounds e brinquedoteca para as crianças –
tudo voltado para a formação de uma juventude saudável, sadias, alegre
e certamente com boa qualidade de vida.

Entende-se que o esporte e o exercício físico facilitam o
desenvolvimento das atitudes de respeito, disciplina, companheirismos,
solidariedade, estimula o relacionamento interpessoal, etc. e tudo
conjugado convergindo para uma boa formação da personalidade do
indivíduo.

Assim, entendemos ser oportuno o Governo do Estado crias e
instalar, em área própria, um centro de atividades poliesportivas, com
esportes tradicionais e radicais, objetivando preparar melhor a nossa
juventude e proporcionar lazer aos cidadãos. Assim poderão ser
oferecidos os esportes a seguir elencados:

— Futebol,
— Beach Soccer,
— Voleibol,
— Basquetebol,
— Futevôlei,
— Pistas para Atletismo e Caminhadas,
— Áreas de Convivências,
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— Pistas de Ciclismo,
— Pistas de Skate, Patins e Patinetes,
— Playground e Brinquedoteca para Criança,
— Estruturas para Tirolesa e Rapel.
Proponho que estas praças sejam construídas nas cidades de:
— São Luís (um milhão e cem mil habitantes);
— Caxias (164 mil habitantes);
— Coroatá (64 mil habitantes);
— São Mateus (41 mil habitantes);
— Colinas (41 mil habitantes);
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de

março de 2019. - Dra. Cleide Coutinho - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Expediente lido. À publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Oradores inscritos no Pequeno Expediente. 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. Senhor Presidente, eu
queria registrar aqui a presença, na nossa galeria, do ex-candidato a
Prefeito da cidade de Tuntum, Doutor Ricardo. Grande liderança da
nossa região central do Maranhão, que também tem grande importância
lá na nossa região e principalmente na nossa cidade de Tuntum onde
foi candidato na última eleição de 2016. Senhor Presidente, hoje
trazemos as Indicações aqui para a cidade do Arame. Cidade essa em
que fomos muito bem votados naquela cidade. E aqui me sinto no
compromisso por ver as pessoas da cidade do Arame, o sofrimento
que aquelas pessoas têm passado, que o nosso grupo político tem nos
informado. E aqui, hoje, eu venho pedir uma ambulância para que
possa ajudar o município da cidade do Arame. Ajudar a todos os
aramenses. Para que possam ter ali as suas transferências com mais
tranquilidade, com mais êxito ali na cidade do Arame. Também vim
falar aqui de uma Indicação ao povoado Creoli do Bina. O povoado
Creoli do Bina fica localizado na cidade de Tuntum. Esse povoado é
um povoado grande, um povoado que merece ter a sua infraestrutura
melhorada. E aqui nós estamos pedindo para que o Governo do Estado,
agora, quando for destinar novamente Mais Asfalto às cidades do
Maranhão, possa contemplar o município de Tuntum e possa também
contemplar ao Povoado Creoli do Bina ali com o Mais Asfalto e também
com a construção de uma praça naquele município. Também, Senhor
Presidente, viemos pedir aqui uma ambulância para a cidade de Riachão.
Nessa cidade fomos muito bem votados. Lá temos como nosso
representante o amigo Guto Coelho. E aqui eu queria pedir mais uma
vez uma ambulância para a cidade de Riachão, porque lá também se
tem essa necessidade, Senhor Presidente, de uma ambulância. Lá o
pessoal da cidade de Riachão tem sofrido muito pela carência de uma
ambulância. E aqui, Senhor Presidente, eu queria parabenizar a Polícia
Civil da cidade de Barra do Corda. Nós temos acompanhado de perto
o trabalho da Polícia Civil. Eu queria parabenizar a todos em nome do
nosso delegado Dr. Renilton. E aqui também eu queria pedir, por nossa
região não ter ali ainda um IML, ter o ICRIM, para que o nosso
Secretário de Segurança Pública, Dr. Jefferson Portela, possa na maior
brevidade possível instalar um IML ali na cidade de Barra do Corda
para atender não só Barra do Corda, mas para atender toda a região.
Porque quando se tem a necessidade, se é mandado para Imperatriz. E
aí tem as dificuldades não só em Barra do Corda, mas em toda a região
se tem muita dificuldade para que possa solucionar, para que possa
resolver esses problemas. Satisfeito, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao Deputado Rigo Teles, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhores e Senhoras Membros da Mesa,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, imprensa, galeria. Senhor
Presidente, nós demos entrada hoje nesta Casa num Projeto de Lei que
é de suma importância para essas pessoas que necessitam desse
tratamento. Projeto que institui o Programa de Prevenção a Epilepsia
e Assistência Integral às Pessoas com Epilepsia no Estado do Maranhão
e dá outras providencias. Deputado Arnaldo Melo, V. Ex.ª que é médico.
Artigo 1º fica criado no Estado do Maranhão Programa de Prevenção à
Epilepsia e Assistência Integral às Pessoas com Epilepsia. Artigo 2º, o
Programa ora instituído ficará sob o comando e a responsabilidade da
Secretaria de Estado da Saúde que definirá as competências em cada
nível de atuação. E contará com a participação da Secretaria de Estado
da Educação e de Mobilidade Urbana e do Trabalho. O Artigo 3º, o
Estado do Maranhão proverá primeiro a todo cidadão atendimento
clínico especializado em todas as unidades e sistemas públicos de
saúde. Incluído Postos de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento,
Emergências e Hospitais Regionais e Unidades Terceirizadas. Segundo:
toda a medicação necessária ao tratamento de todos os cidadãos com
epilepsia que não pode sofrer interrupção de fornecimento nenhum.
Essa preocupação nossa com a pessoa que sofre de epilepsia, é uma
preocupação hoje mundial. Não só do Maranhão não só nacional. E
nós estamos aqui instituindo esse projeto de lei que, com certeza, eu
peço aqui aos nobres deputados e deputadas que compõem a CCJ,
para que dê o parecer favorável, o mais rápido possível, a Comissão de
Constituição e Justiça, para que esta Casa encaminhe ao Governo do
Estado, para que o Governo sancione e passe a ser lei logo, de imediato.
Porque o mês de março foi escolhido para o mês de combate à
discriminação da pessoa que sofre epilepsia. Nós temos hoje,
atualmente, 50 milhões de epiléticos no mundo. Nós temos três milhões
de epiléticos no Brasil. Três milhões de epiléticos no Brasil. São mais
de 200 mil novos casos diagnosticados, por ano, de pessoas que sofrem
dessa doença, que sofrem de epilepsia. E nós, esta Casa, nós temos
que dado mãos para que não sejam mais discriminados estas pessoas
que sofrem desse mal, que sofrem dessa doença, para que nós possamos,
Deputado Edivaldo Holanda, possamos instituir, aprovar nesta Casa,
aprovar na Comissão de Constituição e Justiça, o Governo do Estado
sancionar, o mais rápido possível, para que essas pessoas sejam
realmente reconhecidos como a doença que tem um tratamento, não
tão fácil. E, por meio dos moldes do Governo do Estado, da Secretaria
de Saúde, da Secretaria de Educação, Mobilidade Urbana, para que
possa ter medicamento periódico, para que nunca falte para essas
pessoas que sofrem esse mal e para que possamos, esta Casa possa
contribuir para esse levantamento, para esse tratamento e possamos
ver a pessoa com epilepsia não mais ser um doente e sim uma pessoa
que está em busca de um tratamento e esta Casa aqui está de mãos
dadas para que isso aconteça. Que a epilepsia não seja uma doença,
que epilepsia seja tratada com mais irmandade e que possamos
contribuir e trabalhar para que possa ou diminuir ou então vamos
muito contribuir para a pessoa que sofre desse mal. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adelmo Soares, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhoras e Senhores, companheiros Deputados,
aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, mais um dia de luta,
sempre honrando e glorificando nosso bom Deus que nos permitiu
estar aqui no dia de hoje. Senhor Presidente, o que me traz hoje aqui,
primeiro, sempre que acontece algum problema com as polícias, os
policiais, a imprensa sempre trata de bater muito nas questões de



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                               QUINTA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 2019 15
atendimentos, de suporte que possa acontecer algum problema. Mas
ontem a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, os
Bombeiros Civis, a população em geral de Caxias viu uma grande ação
e eu entrei aqui com um requerimento pedindo que a gente possa
enviar aplausos, de fato, para a corporação. Porque a criança estava
desaparecida no povoado Caxirimbu, no município de Caxias, que o
nobre colega Deputado Zé Gentil conhece muito bem. Há 03 dias a
crianças de 07 anos e todo o aparato policial, de Corpo de Bombeiros
fizeram uma grande mobilização e, graças a Deus, encontraram a criança
com vida, bem. Evidentemente para a gente é de fato um momento de
muita alegria, muita felicidade, que foi evidenciado nas falas de todos
os profissionais que estavam envolvidos naquela operação. Então
precisamos reconhecer esse trabalho. Eu estive ontem com o Secretário
Jefferson Portela, com o Coronel Célio Roberto que comanda o Corpo
de Bombeiros no Estado, parabenizando por essa grande ação. Ao
mesmo tempo, Senhor Presidente, Deputado Zito Rolim, querido amigo
da nossa Região dos Cocais, apresentei um projeto de lei que dispõe
para tornar Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Maranhão a
festa de Procissão do Fogaréu que é realizado no município de Caxias.
O fogaréu realizado em Caxias, hoje, ele é a segunda maior procissão
do país e vem sempre na quarta-feira da Semana Santa levando uma
multidão de 20 mil, 30 mil pessoas às ruas da cidade de Caxias.
Recebemos inúmeros, uma quantidade muito grande de turistas. A
primeira Procissão do Fogaréu foi na cidade de Goiás, depois foi se
expandindo em várias outras cidades e no Maranhão destaca-se a cidade
de Caxias, que realiza um espetáculo para litúrgico, folclórico, cultural
e turístico, e com essas agregações desses segmentos destacou-se das
demais, tornando-se a segunda maior no gênero com dramaturgia
dinâmica, emocionante e compreensiva narrativa da maior história de
amor da humanidade. O fogaréu de Caxias é mantida pela Organização
Caxiense de Artes e Tradições – OCAT em parceria com a Paróquia
Nossa Senhora das Graças lá da Cohab e da Catedral de Nossa Senhora
dos Remédios, sede da diocese de Caxias. Realizado há 16 anos sempre
na quarta-feira de cinzas, quarta-feira da Semana Santa, na Catedral de
Nossa Senhora dos Remédios, com drama teatral, seguido da procissão
liderada por personagens como Judas, guardas Romanos, farricocos,
seguido de uma grande multidão que percorre as estreitas ruas do
centro histórico da nossa querida cidade de Caxias. A cidade inteira fica
neste momento com as luzes apagadas e a procissão segue nas ruas de
nossa cidade. Um espetáculo digno de ser visto. E aproveito a
oportunidade para pedir o apoio do nosso querido Presidente desta
Assembleia para que a nosso complexo jornalístico de televisão da
Assembleia possa fazer a cobertura desse evento para mostrar ao país
inteiro a beleza que é a procissão do fogaréu no município de Caxias na
quarta-feira da Semana Santa. Em suma, Senhor Presidente, nós
queríamos que a procissão do fogaréu pudesse ter uma envergadura tão
grande quanto outros eventos. Afinal de contas, essa procissão conta a
história do maior de todos os homens, que foi Jesus Cristo. Por isso eu
queria pedir a atenção dos companheiros e, desde já, convidá-los para
prestigiar esse grande momento. E pedir que a Comissão de Constituição
e Justiça possa nos ajudar dando celeridade para que a gente possa,
ainda antes da Semana Santa, ter este projeto de lei aprovado e
sancionado, para que a gente possa, sim, de fato, colocar o fogaréu no
lugar devido no nosso Estado. Era só isso, Senhor Presidente, muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Deputado Zito Rolim, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria,
funcionários da Casa, TV Assembleia, Rádio Assembleia, internautas.
Senhor Presidente, eu venho, neste momento, a esta tribuna para tratar
de um assunto existente no município de Peritoró. Eu fui procurado
pelo parlamentar Presidente da Câmera de Peritoró para me comunicar
a situação de uma escola existente no povoado Vila Vitória. Naquela

localidade existem 85 alunos. Essa escola funciona em um local cedido
pela associação. Foi cedido há 14 anos com o compromisso da gestão
de construir um prédio para acomodar aqueles alunos e funcionar essa
escola. E, até então, isso não aconteceu. Mas, como eu tenho certeza
do compromisso do Governador Flávio Dino com a Educação, assim
como todas as áreas da administração do Estado, eu venho aqui
comunicar e pedir ao Secretário Felipe Camarão que inclua no Programa
Escola Digna esta escola, que é de grande importância para aquele
município. Ao mesmo tempo venho pedir também, por meio de uma
solicitação do mesmo parlamentar, a retomada das obras da rodoviária
de Peritoró e uma praça no povoado Livramento. Eu quero aproveitar
também a oportunidade para parabenizar a Polícia Militar, Deputado
Adelmo, por aquela ação tão importante em que não só os familiares,
mas todos nós não imaginávamos que aquela criança fosse encontrada
com vida. E, graças a Deus, isso aconteceu. Graças ao esforço do
Secretário de Segurança que tem feito um grande trabalho em prol da
segurança do nosso Estado, da proteção à vida dos maranhenses. E
também não deixando de parabenizar todos os envolvidos, os policiais,
o Corpo de Bombeiros, que foram fundamentais, mas o mais importante
de tudo isto é que o nosso Governador Flávio Dino soube escolher as
pessoas para colocar no lugar certo. Pessoas que se preocupam com o
seu próximo. Isto é muito importante para todos nós. Era isto que eu
queria falar neste momento. Estou satisfeito. Obrigado, Senhor
Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Pela Ordem, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
gostaria de pedir verificação de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Solicito aos Senhores Deputados e às Senhoras Deputadas,
após zerar o painel, que confirmem as suas presenças, se assim
desejarem. Peço que zere o painel. Projeto de Lei nº 074, de autoria da
Deputada Ana do Gás (lê). Este Projeto de Lei depende do parecer das
Comissões Técnicas. Vamos suspender a Sessão, para que as Comissões
emitam o Parecer nesse Projeto de Lei nº 074, de autoria da Deputada
Ana do Gás. Requerimentos à deliberação do Plenário.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Pela Ordem. Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Senhor Presidente,
eu gostaria de debater o primeiro Requerimento nº 57/2019, por favor,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - V. Ex.ª quer discutir? V. Exa. tem 10 minutos. Deputado
Adriano, V. Exa. como não se inscreveu, não poderá discutir, mas V.
Exa. poderá encaminhar. V. Exa. tem 05 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Duarte.
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O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de

Ordem) – É só por Questão de Ordem. Neste mês comemoramos o Dia
Internacional da Mulher, é um mês dedicado a várias homenagens às
mulheres. Na Sessão de ontem, eu havia feito esse pronunciamento e
reitero que a nossa Casa, a Casa do Povo, a Assembleia Legislativa
possa reunir esses projetos que estão já em trâmites e que tratam sobre
as Políticas Públicas de Proteção e Defesa das Mulheres, alguns projetos
inclusive da Deputada Ana Mendonça, hoje Secretária da Mulher,
outros projetos da minha autoria, para que a gente possa realmente
nos dedicar a votar esses projetos e aprová-los durante este mês,
durante o mês de março. Porque seria uma melhor forma de homenagear
todas as mulheres maranhenses.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e
Deputadas, galeria, telespectadores da TV Assembleia, internautas,
imprensa, funcionários desta Casa. Senhor Presidente, eu subo a esta
tribuna agora para discutir o Requerimento n.º 057/2019, de autoria do
Deputado Duarte Júnior. Um requerimento desta natureza já passou
por esta Casa e que foi justamente solicitando o regime de tramitação
para o Projeto de Lei n.º 051/2019, que institui o Programa Estadual
Habitar no Centro. Discuti com o líder do Governo, aqui nesta Casa,
para que a gente possa fazer uma ampla discussão sobre esse projeto
e ele concordou, assim como o autor do requerimento, de retirá-lo de
pauta para que pudéssemos fazer uma audiência pública e pudéssemos
debater melhor esse projeto de lei junto a sociedade. Muito bem, foi
feito esse acordo entre Oposição e Governo. Encaminhei à Comissão
de Assuntos Municipais um requerimento de Audiência Pública, que
inclusive está marcada para o dia 25 deste mês, já existe toda uma
articulação em relação a isso. Eu até fico satisfeito que o Deputado Dr.
Yglésio chegou ao Plenário, Deputado Dr. Yglésio, que agora e não sei
se V. Ex.ª sabe disso, mas acabou de entrar em pauta um requerimento
de urgência do projeto Habitar no Centro e sabemos que nós temos
uma audiência que vai ser presidida por V. Ex.ª, no dia 25, para tratarmos
desse assunto, que é o programa Habitar no Centro. Então, Senhor
Presidente, como o líder maior desta Casa precisamos estabelecer o
mínimo de organização e precisamos ter um diálogo mais aberto. Foi
feito um acordo com o Governo que íamos debater mais esse assunto
e agora me vem aqui um requerimento de urgência. Soube que o Secretário
esteve aqui há dois dias, o Secretário Rubens Júnior, e que veio tratar
desse assunto na Presidência com alguns Deputados. Eu não fui
convidado, o Dr. Yglésio não foi convidado. Soube que alguns deputados
tiveram acesso a uma informação que não chegou às minhas mãos.
Então é o seguinte: se quisermos aprovar esse requerimento de urgência
aqui, podemos aprovar. Aqui a maioria é governista. Vamos aprovar.
Agora que não haverá mais acordo entre a Oposição e Governo nesta
Casa não haverá mais. Aqui nós vamos começar a engrossar, porque foi
combinado aqui que nós iríamos debater. É uma falta de respeito com
o Dr. Yglésio, que é da base do Governo, é presidente da Comissão de
Assuntos Municipais, que aprovou esse requerimento, marcou, assinou
o convite para vários secretários estaduais e vários secretários
municipais, para a Sociedade Civil, várias lideranças do Centro
Histórico para que a gente possa debater esse programa. E agora nós
vamos votar aqui de supetão? Cadê a transparência? Cadê o diálogo?
Cadê a nova política, Deputado Duarte Júnior? Retire, Deputado Duarte
Júnior. Vamos participar, Deputado Duarte Júnior, da audiência pública.
E na audiência pública, que será dia 25, ninguém vai morrer se esperar
até lá. V. Ex.ª vai poder debater esses assuntos. Então, por favor, V.
Ex.ª tenha essa sensibilidade de retirar o seu Requerimento de urgência,
por favor. Muito obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano, só para esclarecer. Esta Presidência não
tem o poder de determinar que o Requerimento saia da pauta. O

Requerimento à época foi retirado da Ordem do Dia a pedido do autor,
Deputado Duarte Júnior. E ele solicitou que fosse incluído. Esses
entendimentos entre Bancada Governista e Bloco de Oposição é o
entendimento que é feito entre V. Exas. e comunicado à Presidência.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Pela Ordem, Senhor
Presidente. Eu sei que isso acontece e ocorre, mas existe tramitação,
hoje, de uma audiência pública que trata exatamente sobre esse assunto
e que precisa ter, e eu tenho certeza que tem, a ciência da Mesa de que
este assunto está sendo tratado, de que essa audiência pública está
sendo tratada. Então eu acho, eu sei que não é culpa de V. Ex.ª, mas eu
acho que, no mínimo, precisa ter uma comunicação entre a Mesa na
hora de colocar, incluir na pauta da Ordem do Dia, porque quem inclui
matérias na pauta da Ordem do Dia é a Mesa. Então a Mesa tem que
ter essa sensibilidade e alinhar com as outras atuações que na Casa
estão acontecendo. É a minha visão em relação a isso.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Pela Ordem,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Só esclarecer
o seguinte: Deputado Adriano, não fiz acordo para ter audiência pública.
Primeiro, o requerimento de urgência é de autoria do Deputado Duarte
Júnior. No momento daquela primeira discussão, a gente entendeu que
- eu também nem tinha conhecimento da audiência naquele dia - se
retiraria a urgência para ter um tempo maior para Vossa Excelência,
para outros deputados terem acesso melhor ao projeto e apresentarem
as Emendas que acharem necessária. Tivemos uma reunião, sim, com o
Secretário das Cidades. Tirou algumas dúvidas do projeto e entendemos
que há uma necessidade do Estado em dar uma celeridade com relação
a esse programa, que é um programa de ordem social bem interessante.
Eu não tenho conhecimento, não tinha até então, e nem sei qual é a
comissão que está tratando dessa audiência pública. Nem sabia que
estavam marcando, por qual comissão está. E, obviamente, que o
deputado Duarte Júnior tem a liberdade de reapresentar o Requerimento
de Urgência dele. E há também aí o interesse do Estado em fazer logo
a aprovação. Até porque esse projeto é um projeto bem interessante. E
não compreendo que sua emenda, caso seja apresentada, que está aí
apresentada, inclusive já, seja apreciado e discutida. A gente aprovando
esse requerimento de urgência, a gente vota o projeto de amanhã. Tem
tempo hábil, inclusive da gente fazer uma reunião na parte da tarde.
Não vejo celeuma com relação a essa situação. E ficar tranquilo com
relação a essa questão dos entendimentos que nós fazemos aqui na
Casa.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Eu quero só fazer
um esclarecimento, permita aqui, por favor, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Presidente,
em seguida, Deputado Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Conversei aqui
agora há pouco com o Deputado Rafael. Ele não tinha ciência que o
projeto já tinha sido... já estava com a Comissão de Assuntos
Municipais. Nós disparamos ontem os ofícios convocando algumas
entidades, o IPHAN, o Instituto Geográfico e Histórico do Maranhão,
a própria Secretaria de Obras da Cidade, a Secretaria Municipal de
Habitação, na verdade, chamamos para uma reunião dentro das Salas
das Comissões. Temos interesse de melhorar, um excelente projeto,
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diga-se de passagem, o Habitar Centro é um ótimo projeto do Governo
do Estado. Eu mesmo tenho interesse em apresentar duas emendas ao
projeto que eu penso que pela análise inicial, caso realmente seja indicado
apenas o desconto no ICMS para reforma dos prédios, ele vai ficar
muito estático. A tendência nossa é criar um dispositivo para que a
isenção em algum aspecto se mantenha, de forma, por exemplo, a
nossa ideia é apresentar uma redução do ICMS na conta de energia de
quem tiver o estabelecimento no centro mantido por ele, por quê?
Porque se você só garantir a isenção da reforma, isso aí atende a um
interesse de um ano, dois anos, mas ninguém garante que em três,
quatro, cinco anos, a empresa vai manter a conservação adequada do
prédio. Então como, por exemplo, a gente acrescenta um dispositivo
que gera isenção de uma ordem aí do que é 25%, de repente, você
reduzir 12, 12.5% o ICMS da conta de energia por prédio que está no
centro, você dá a vantajosidade, obviamente, ao ocupante, por exemplo,
um dono de padaria do centro, uma confeitaria, algum restaurante
dentro do centro, que a gente sabe que custo com energia é extremamente
grande. Então penso que o próprio mercado de gastronomia maranhense
vai ser beneficiado com essa emenda, mas penso que há um espaço
para a gente discutir um pouco mais. Reconheço, desde já, o projeto
não vai não vai ter nenhuma objeção, vai com certeza ser aprovado,
mas a gente quer realmente a oportunidade de melhorar. E por isso eu
queria pedir aqui ao Deputado Duarte Júnior, realmente, se ele puder
ter essa compreensão de retirar esse requerimento de urgência para que
a gente possa conversar mais a respeito desse respeito e fazer o melhor
projeto possível que a sociedade, com certeza, será beneficiada por
ele. Era isso, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Duarte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Presidente,
de fato, foi apresentado o requerimento anteriormente, requerimento
de urgência. Porque, como já repeti várias vezes, aqui nessa Casa, o
Maranhão tem pressa, a cidade de São Luís tem pressa, nós temos
pressa. Aqueles que aqui nos permitiram chegar, os nossos eleitores,
eles também têm pressa de resultados. Esse projeto de lei, Projeto
Habitar no Centro, é mais um projeto no sentido de fazer com que o
centro da nossa cidade, da ilha de São Luís, ele possa ser habitado, ele
possa ser conservado, possa cumprir os ditames constitucionais
previstos no artigo 23, inciso III, e artigo 216, § 1º da Constituição
Federal da República, que fala da preservação do patrimônio cultural.
É importante destacar que, aprovando o requerimento de urgência,
poderão ser apresentados nesse momento algumas emendas, mas é
importante também verificar que se faz necessário o cumprimento das
legislações. É claro que, existem iniciativas de se estabelecer isenções
maiores, só que essas isenções, essas reduções, Deputado Yglésio,
Deputado Adriano, essas isenções precisam estar previstas no Confaz.
Não podem ir de encontro às normas do Confaz, existe uma
responsabilidade fiscal. E temos pressa sim para votar, mas pressa
não significa fazer de qualquer jeito. Se os Deputados analisarem o
projeto que aqui foi apresentado, no seu parágrafo primeiro diz assim
clara e expressamente: na primeira fase do programa de que trata o
caput deste artigo, serão consideradas como áreas prioritárias para
aplicação desta lei: O bairro do Desterro, na Praia Grande, incluído
no perímetro do conjunto arquitetônico e paisagístico da cidade de
São Luís, tombado pelo IPHAN, em 1974, e o eixo da rua Rio Branco
e quadras adjacentes entre as praças Deodoro e Gonçalves Dias
protegidos pelos Decretos estaduais n.º 10.089/86 e 11.591/90. Ora,
está claro, expresso e inequívoco que é a primeira etapa, a primeira
fase desse projeto. Haverá outras etapas, haverá outras fases e seria
importante que se prestasse atenção naquilo que está sendo relatado
neste momento, porque o que se faz é muito criticar sem ler o projeto,
sem ler aquilo que está sendo proposto. Porque se lê, como estou
lendo mais uma vez, e poucos estão prestando atenção, é que no
parágrafo único está se destacando, Deputado Adriano, que é a primeira
fase, haverá outras fases, haverá outros momentos que poderão sim

ocorrer outras discussões além das quais já foram realizadas como, por
exemplo, o projeto Habitar no Centro que está sendo discutido agora,
o projeto Adote um Casarão. O projeto Adote um Casarão que já foi
aprovado por esta Casa, que hoje é uma lei, a Lei n.º 10.794, de 28 de
fevereiro de 2018. O projeto Adote um Casarão que já é lei aprovada
por esta Casa, que irá dialogar com esse projeto Habitar no Centro
para fazer com que o Centro da nossa cidade seja ainda mais povoado,
com política pública de preservação do patrimônio cultural e também
política pública de segurança, porque o povoamento desse espaço
garante uma política pública de segurança adequada. E eu digo,
Deputado Adriano, que o Centro Histórico, o Centro da nossa cidade
tem pressa, porque não é a Península, não é a Ponta D’Areia. O Centro
da nossa cidade precisa ser preservado, precisa avançar com a velocidade
como a Península, a Ponta D’Areia avança em nossa cidade. Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Pela ordem, Senhor
Presidente, eu fui mencionado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pois não, Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (Questão de Ordem) -
Só para deixar uma coisa muito clara aqui, Senhor Presidente, que
aqueles que dizem que outros Deputados não leem a lei, talvez não
leiam a lei ou entendam a lei. Nesta lei, Deputado, existe uma erro
formal brutal, que consta no artigo 6º, e diz: na linha de atuação de
apoio ao investidor que detém a posse regular do imóvel localizado
nas áreas de atuação do programa, o  estado do Maranhão
disponibilizará os seguintes benefícios: concessão de crédito presumido
do imposto ICMS, nos termos da Lei nº 9.437, de 15 de agosto de
2011, no valor da reforma do imóvel. V. Exa. já foi até a lei e V. Exa.
conhece a Lei estadual n.º 9.437? V. Exa. sabe o que trata a Lei n.º
9.437? Deputado?

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Deputado
Adriano, o projeto que está sendo discutido aqui é o projeto Habitar,
no centro. Esse discurso retórico que V. Ex.ª está trazendo a esta Casa
tem um único objetivo: criar obstáculos, fazer com que o centro da
nossa cidade esteja abandonado, como há 50 anos era abandonado. É
importante que V. Ex.ª se preocupe com as pessoas que hoje não tem
habitação, com as pessoas que hoje precisam de uma oportunidade de
ter um lar, de ter uma casa. Como, por exemplo, aquelas que até hoje
estão recebendo aluguel social. Essas pessoas que serão beneficiadas.
Pessoas que vivem uma realidade diferente da sua, Deputado Adriano
Sarney.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – V. Ex.ª mora na Ponta
D’Areia, na Península e fica falando das coisas aqui. Eu quero saber se
V. Ex.ª conhece a Lei Estadual N.º 9.437.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano e Deputado Duarte, vamos encerrar essa
discussão. Se vocês quiserem discutir o requerimento, V. Exas. terão
um momento oportuno para discutir. E a discussão deste requerimento
de urgência já foi superada. Nós estamos agora em fase de votação. Eu
proponho e peço que o líder do Governo avalie e discuta não só com o
autor do projeto, o Deputado Duarte Júnior, como com os demais
deputados. O Deputado Yglésio fez uma proposta, e o Deputado
Adriano fez as suas ponderações, que nós apreciemos o requerimento
e a data em que ele vai ser incluído na ordem do dia será combinada
entre nós. Nós não teremos de toda forma uma sessão extraordinária
hoje e nem apreciaremos este projeto de lei ou outros projetos de lei na
sessão de amanhã. Então poderíamos fazer um entendimento: em
aprovando o requerimento hoje, a data em que o projeto de lei será
apreciado seria uma data combinada entre os presentes. Deputado
Rafael.
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O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu acho que

é a melhor saída, Presidente. A gente aprova o requerimento de urgência.
Inclusive já conversei com o Deputado Yglésio. Tenho algumas emendas
ainda a apresentar. E a gente votaria o projeto na semana que vem
numa data que a gente vai estabelecer.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Presidente,
só uma Questão de Ordem. A casa que eu tenho e o carro que eu tenho
eu comprei. Não foi o meu pai que me deu, Deputado Adriano Sarney.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
isso é um verdadeiro absurdo. Fui eu que comprei também, doutor. E
eu quero dizer um negócio, Deputado. V. Ex.ª vem com essa máscara
para esta Casa. Leia os projetos de lei. Entenda os projetos de lei. E
não venha falar besteira aqui.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputados, Deputado Adriano e Deputado Duarte, essa
discussão está encerrada. Peço que V. Exas. não extrapolem o nível da
discussão que deve ter aqui na Assembleia. Deputado Yglésio, V. Ex.ª
pediu uma Questão de Ordem?

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente. eu
peço aqui só o momento para agradecer pelo entendimento, Deputado
Rafael. Agradeço a V. Ex.ª pela capacidade realmente de promover esse
entendimento. Tomaremos as providências realmente para reunir num
curto espaço de tempo, principalmente com o Secretário de Fazenda
do Estado. Até para verificar a possibilidade de incluir essa questão de
descontos de alíquotas do ICMS no projeto. E até quanto ele julga que
poderia realmente ser possível para que a gente faça o projeto da
melhor forma, mas que garanta realmente a eficácia do resultado para o
povo do Maranhão. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, Questão de Ordem, Deputado Vinicius Louro. Como líder
do Bloco Parlamentar Democrático, também entendo que a melhor
saída é a que a Mesa colocou, V. Ex.ª colocou e todo o Bloco concorda.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Presidente,
Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Presidente,
para evitar essas coisas e outras que poderão vir, eu dei entrada num
Requerimento aí para elevar a Escola Legislativa da Casa a nível
superior. Talvez assim vai diminuir esses distúrbios que a gente vê, de
vez em quando, na Casa do Povo. O Requerimento está em andamento
aí elevando a Escola Legislativa a nível superior. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação o Requerimento. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Contrário, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano, V. Ex.ª pediu para registrar o voto em
contrário, foi isso? Peço que registre o voto em contrário do Deputado
Adriano. Deputado Arnaldo Melo, pela Ordem.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, eu quero registrar o meu voto contrário à
urgência desse Requerimento, apesar de entender da importância, da
grandiosidade que é o Projeto. Mas acho que esse é um assunto que

nós precisamos ampliar muito mais. Até porque o que até agora foi
discutido aqui é muito importante para esse projeto. Mas todo bom
maranhense precisa entender que habitar o Centro de São Luís, é talvez
o maior projeto de Estado que se tem pela frente para a Cidade de São
Luís. Muito obrigado, meu voto é contrário.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Pela Ordem,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de
Ordem) – Ontem mesmo, eu discuti isso na CCJ, está aqui o Presidente
ao meu lado, que nós deveríamos estabelecer critérios para determinadas
situações de urgência, embora o Art.134 estabeleça do nosso Regimento
algum tipo de situação, nós exageramos sem disciplinamento em outras
situações que entende ser desnecessária. Essa é uma delas. Portanto,
eu acompanho também a posição do Deputado Adriano e do Deputado
Arnaldo Melo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Registro os votos contrários dos Deputados Adriano, César
Pires, Arnaldo Melo. Deputado César, V.Ex.ª bem sabe que o Plenário
é soberano para apreciar a necessidade da urgência ou não. Neste caso,
o Plenário já aprovou por maioria. Mas, de fato, nós temos inclusive
discutido, temos conversado sobre esse tema. E já tive a oportunidade
de debater com alguns colegas, com relação às urgências, para que nós
realmente utilizemos o recurso da apreciação, em regime de urgência,
quando foi realmente necessário. Até para que não haja prejuízo das
discussões. É claro que nós não podemos tirar a prerrogativa do
Parlamentar de solicitar a votação de regime de urgência, e, claro, este
Plenário é soberano para apreciar. Mas, de fato, este já é um tema que
nós temos tratado. Acho até que já tive a oportunidade de tratar com V.
Ex.ª, tratei com o Deputado Neto, tratei com o Deputado Rafael, com
o Deputado Marco Aurélio e com outros colegas. Um tema que a gente
realmente merece discutir, digamos, com mais cuidado. Requerimento
nº 081, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Retirada definitiva. Enquanto o Deputado Rafael Leitoa
discute ali com o Deputado Wellington o Requerimento º 085, de autoria
do Deputado Wellington, vamos apreciar o Requerimento n.º 090 e em
seguida retornaremos para apreciar o Requerimento n.º 085.
Requerimento n.º 090/2019, de autoria do Deputado Wendell Lages,
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 091/2019, de
autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento n.º 092/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO –
Senhor Presidente, eu gostaria de subscrever esse requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, V. Exa. autoriza a Deputada Cleide a
subscrever o Requerimento 092, de sua autoria?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Todos que quiserem estão autorizados não, estão convidados.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que registre a subscrição da Deputada Cleide Coutinho
e do Deputado Roberto Costa. Também do Deputado Rafael Leitoa.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO

(Questão de Ordem) - Presidente, só uma Questão de Ordem. O Senhor
deu uma pulada, uma saltada aí no item 03, que é o Requerimento n.º
081/2019, de autoria do Deputado Wellington. Ou melhor, é o 04, que
é o 085.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Eu informei que iria voltar ao seu Requerimento, no final,
enquanto V. Exa. conversava com o Deputado Rafael. Nós vamos
apreciar agora.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Eu já alinhei aqui com o Deputado Rafael Leitoa e para que venha para
a pauta amanhã, até porque ele não lembrava, o mesmo requerimento,
já foi votado pela Assembleia, já foi aprovado pela Assembleia, já era
um posicionamento unânime dos Deputados que são advogados nesta
Casa e os outros também foram complacentes com a temática. Já
votamos, inclusive. Aí o Deputado Rafael Leitoa inclusive perguntou:
“Mas Deputado Wellington, já foi feito isso no passado, por que estão
fazendo novamente”? Porque voltou a pauta por outro parlamentar, aí
da mesma forma o nosso posicionamento na Assembleia Legislativa.
Mas aí, a pedido do Deputado Rafael Leitoa, que possa voltar para a
pauta amanhã, sem problema nenhum, tranquilo.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) - Só pela Ordem, Presidente, para esclarecer aos novos colegas
inclusive, que se trata de um projeto, Deputado Neto Evangelista e
demais membros que são da área do Direito, que há um projeto na
Câmara Federal para acabar com o exame da Ordem dos Advogados do
Brasil para os bacharéis poderem advogar. E o Deputado Wellington
está fazendo um requerimento dizendo que este Poder é contrário a
esse projeto. Então para que a gente saiba e tenha a percepção do que
estamos votando claramente, pedi para que ele retirasse de pauta e
amanhã encaminhar novamente e aí cada Deputado, de cunho pessoal,
dar a sua opinião, se é a favor ou contra o requerimento, porque vai em
nome da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Só para
esclarecer.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O requerimento não será apreciado hoje e aí vamos definir
uma nova sessão para ser incluído, porque amanhã não teremos Ordem
do Dia.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Ok. Quanto a isso não tem problema. O Deputado César, inclusive,
pediu para fazer. Já está sendo feito esse alinhamento, inclusive o
posicionamento da Assembleia. Nessa votação que teve na Câmara, na
legislatura passada, a Assembleia já se posicionou contra esse projeto.
Então, na verdade, nós só estamos reafirmando o nosso compromisso
mais uma vez em defesa da Ordem dos Advogados do Brasil, em defesa
dos advogados e em defesa, principalmente, da população do Estado
do Maranhão para que possa ter uma assessoria jurídica de bom nível.
Eu acredito que todos serão a favor do projeto, mas aí teremos tempo
para poder analisar tranquilamente sem problema.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento nº 098/
2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior (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 a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deferido. Requerimento nº 099/2019, de autoria do Deputado
Rildo Amaral (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 a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária, de
segunda-feira: Requerimentos nº 101/2019 e 102/2019, de autoria do
Deputado Duarte Júnior. Requerimentos nº 103/2019 e 104/2019, de
autoria do Deputado Adelmo Soares. Requerimento nº 105/2019, de
autoria do Deputado Ciro Neto; Requerimento 109/2019, de autoria
da Deputada Daniela Tema.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não há oradores inscritos.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Só um instante, Deputado Adriano, pois não.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Senhor Presidente,
gostaria de utilizar o tempo pela Liderança do PV.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano por 5 minutos, sem apartes, pela Liderança
do Bloco de Oposição.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas,
galeria, telespectadores da TV Assembleia, funcionários desta Casa,
imprensa, maranhenses. Senhor Presidente, lamento profundamente
essa discussão que nós tivemos aqui há pouco. Eu acho que isso serve
para que a gente possa debater essas questões de atropelar determinadas
discussões que estão em trâmite dentro desta Casa. Nós tínhamos uma
audiência pública que está marcada e que certamente haverá dentro de
um âmbito de uma Comissão. Nós tivemos um entendimento, o
Secretário da SECID, Rubens Júnior, veio a esta Casa, trouxe um
documento. Não comunicou o Presidente dos assuntos municipais.
Não forneceu uma cópia para os deputados para dar claridade às
situações. Isso nós sabemos que a oposição tem minoria, mas nós não
podemos, de forma alguma, nem que eu seja aqui uma única voz, mas
eu sei que eu tenho vozes amigas também e conscientes da oposição,
mas não permitirei sem ao menos subir a esta tribuna, fazer esta
reclamação e brigar quanto tiver que brigar e conversar quando tiver
que conversar e sensibilizar quando tiver que sensibilizar, mas o que
nós não podemos permitir é que esta Casa continue sendo, Senhor
Presidente, um anexo do Palácio dos Leões, que esta Casa continue
sendo uma Casa cartorial. E que projetos de lei do Executivo apenas
passem por aqui sem a mínima discussão, Senhor Presidente. E aí, sim,
eu votei em Vossa Excelência e em toda essa Mesa Diretora aqui, mas
eu acho que é de responsabilidade da oposição, de responsabilidade da
Mesa e de responsabilidade de cada deputado, do líder do governo,
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que a gente tenha a nossa prerrogativa. Gostei do discurso do Presidente
da nossa Associação Nacional de Deputados Estaduais, que veio aqui
a esta tribuna e falou da importância de nos darmos valor. E, neste
mesmo dia, nós tivemos uma discussão aqui sobre um pedido de
informação, Deputado César. E que chegamos a uma conclusão em
determinado momento de que a Mesa não servia para nada, para pedir
informação nenhuma, já que o deputado podia mandar um ofício pela
Lei de Informação. E eu rebati dizendo: Não, a Mesa é mais forte, ela
pode gerar improbidade administrativa. Daqui a pouco, nós vamos vir
a esta Casa para criar semana de consciência de não sei o quê. Porque
nem nome de ponte nós podemos dar mais. Nem emenda impositiva,
nós temos. E agora vai chegar um projeto aqui nesta Casa e não vai ser
ao menos discutido. Aqui nós ouvimos relatos de governistas que
querem debater o projeto. Eu quero debater o projeto, não é para ir
contra o projeto, mas é para aprimorar o projeto. E na discussão que
eu tive com o Deputado Duarte Júnior, agora há pouco, eu o questionei,
mas aí o nível baixou, não teve como a gente continuar o debate. Mas
aqui eu venho e quero continuar esse debate se o debate for um debate
elevado. Sem meter questões familiares no meio. O debate e o que eu
fiz ali, que foi uma pergunta muito objetiva, mas sem resposta, foi se
o deputado conhecia a Lei Estadual nº 9.437. Porque dele mesmo saiu
a pergunta. Dele mesmo disse: Os deputados que estão aqui, o deputado
Adriano não leu o projeto. E tanto eu li como eu estudei o projeto e fiz
a pergunta a ele. Se ele conhece o erro que existe nesse projeto. Está
aqui o erro, gostaria até da atenção do deputado, mas está conversando
ali. Gostaria de saber aqui, se a gente vai mudar essa situação, ou não,
porque isso aqui é um erro grave, gravíssimo. Nesta lei diz o seguinte:
que os ICMS, nos termos da Lei Estadual n° 9.437 de 15 de agosto de
2011, no valor da reforma do imóvel. Só que estudando esta lei nós
podemos constatar que a lei prevê, no parágrafo terceiro, o crédito
presumido ou dedução de que trata o inciso IV, poderá ser de até 6%
apenas. Então estamos aqui tratando de uma lei que é inócua e que se
contradiz com uma outra lei estadual que acabamos de aprovar nesta
Casa no ano passado. É uma lei que precisa ser debatida. Não apenas
a questão dos limites e de quem será privilegiado, que eu tenho certeza
que é isso que incomoda muitos Deputados aqui e o Governo do
Estado, porque na minha emenda esta lei eu quero ampliar do Centro
Histórico para o entorno do Centro Histórico. Eu quero ampliar os
benefícios para a Madre Deus que foi prejudicada nesse Carnaval e
que necessita de uma reforma e de uma reformulação em sua estrutura.
Eu quero ampliar para Belira, para Goiabal, para Lira, Vila Passos e
assim por diante, Codozinho e outros lugares que fazem o entorno
daquele Centro e que precisam tanto de ajuda e de tanto apoio. Para
finalizar, Senhor Presidente, então talvez estejam com medo de debater,
e aqui vem me falar de nova política. A nova política é debater, é dar
transparência. A nova política não é falar do passado, não é fazer o
comunista, o anticomunista, ou Sarney ou antissarney, a nova política
é debater as coisas. Então já que estão com medo de debater a ampliação
do programa para esses bairros, vamos debater também as questões
técnicas daqui desse projeto de lei que acabei de listar e que precisam
ser debatidas. Então, Senhor Presidente, de qualquer forma eu gostaria
de agradecer o entendimento final dessa situação toda, porque
conseguimos aqui, no final das contas, satisfazer a demanda do
Deputado Duarte, que foi aprovar pela maioria o seu requerimento,
mas também satisfez de certa forma a vontade da Oposição e, tenho
certeza absoluta, de grande parte da população do Maranhão que foi a
de dar uma flexibilidade para que a gente possa debater esse projeto.
Então muito obrigado, Senhor Presidente, muito obrigado, Deputados
e Deputadas.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, questão de ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pois não, Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, como líder do Bloco e ciente que não
pertenço a Mesa Diretora, mas só no meu entendimento V. Exa. ficou
bem claro, no tocante, que essas discussões seriam feitas aqui pelas
comissões, pelos líderes e principalmente pelo Plenário. E o que entendi
disso tudo é que V. Exa. está aí para apreciar o resultado da maioria.
Então só colocar a questão, com todo respeito ao entendimento, às
discussões desta Casa, até mesmo para o próprio Deputado Adriano,
para o próprio Deputado Duarte Júnior, que essas discussões sejam
feitas aqui no Plenário, nas comissões e que a gente possa preservar a
Mesa Diretora desta Casa, que realmente rege a lei magna. Obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra o Deputado Wellington do Curso, pela Liderança
do PSDB.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhores e senhoras deputadas, galeria e imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado! Que Deus estenda
as suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão. Senhor Presidente,
hoje nós tivemos uma reunião muito proveitosa na Comissão de
Segurança da Assembleia, presidida pelo Deputado Rildo Amaral. E eu
quero fazer referência a essa reunião de uma pauta antiga dos militares,
ou melhor, pautas antigas dos militares que foram tratadas nessa reunião.
E nós tivemos ali o relato, o testemunho de dois militares, que um era
o Subtenente Jean Mary, e outro o Tenente Coronel Amaral. São dois
relatos da luta e da peregrinação para a Assembleia Legislativa em
busca de apoio, em busca de guarida, de socorro pelo Poder Legislativo.
Muito do que tem que acontecer com certeza é pela vontade de fazer
do Executivo, mas a busca pelo Poder Legislativo na tentativa de
intermediar, de levar até o Governo do Estado o pleito dos militares. E
aí são vários, mas dentre eles o reajuste salarial dos militares e a
promoção. Uma luta que se faz pela promoção de antiguidade, muitos
estão interstícios há bastante tempo. E aí vem a pauta. Quando se trata
desse assunto de promoção, vem a pauta da imoralidade que o
Governador Flávio Dino fez em 2018. Deputado Wellington, que
imoralidade foi essa? É a nomeação de capelães, a farra de capelães na
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão. É
ridículo, é abominável, é imoral, mas Deputado Wellington, não é legal?
É legal, mas é imoral. Nós sabemos que as atribuições do Executivo ao
nomear um Capelão é de livre nomeação e de livre exoneração. Sabemos
disso! Mas é algo horrendo. Como é que ele no mesmo dia retira um
Tenente da Polícia Militar do Estado do Maranhão, exonera da Polícia
Militar do Maranhão, porque ele não pode nomeá-lo, ou melhor, ele
não pode promovê-lo dentro da corporação. Seria uma grande crise
institucional. E aí o que que ele faz? Ele exonera da Polícia Militar e no
mesmo dia ele leva para o Corpo de Bombeiros e nomeia como coronel.
E todos os coronéis que estão aguardando a promoção? Quem estudou
durante três, quatro anos na academia, saindo aspirante. Aí você faz
um curso de formação na Academia da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros. Passa três, quatro anos. É declarado aspirante. Promoção
de segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel,
uma vida para chegar a coronel. E aí, do nada, o Governador Flavio
Dino usando as suas atribuições legais nomeia, condecora, premia,
promove um Coronel do Corpo de Bombeiros, por quê? Nós estamos
solicitando o posicionamento do Ministério Público, representamos
no Ministério Público para que ele possa se posicionar. E o nosso
posicionamento é bem claro: Não se brinca com religião, não se brinca
com Deus, as coisas de Deus não se pode brincar. E aí tem gente
levando para dentro da Igreja ou levando para a Igreja o apoio político,
comprando o apoio político. Primeiro que os evangélicos votam
conscientes, não são forças de manobra. O Governador Flávio Dino
primeiro tem que respeitar os evangélicos. E segundo: respeitar a Polícia
Militar do Estado do Maranhão e o Corpo de Bombeiros. Não é do
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Governador Flávio Dino, é institucional, permanecerão para sempre, é
política de Estado, não é política de Governo e nem política de Poder,
política de Estado e assim deve ser respeitada. Então uma pauta que
tratada novamente hoje que é com relação à farra de promoções e
nomeações de Capelães pelo Governo do Estado do Maranhão. O
Estado de São Paulo, por exemplo, que tem um efetivo com mais de
150 mil homens, não tem nenhum Capelão. E se tivesse que promover
alguém, nomear alguém era muito melhor pegar um praça, um soldado,
um cabo, um sargento, um tenente, um capitão que já é pastor, que já
está no dia a dia da igreja. Mas tira um pastor de determinada Igreja e
leva para a corporação e dá um cargo de Coronel. No meu ponto de
vista - no meu ponto de vista - se eu fosse Governador do Estado, eu
não faria isso, no meu ponto de vista. Então, uma das pautas que
foram tratadas hoje. Segunda pauta que foi tratada também, terceira
pauta que foi tratada também, é com relação a nomeação de novos
policiais civis e militares do Estado do Maranhão. Foram nomeados
delegados, escrivães, mas ainda tem outros estão aguardando a
nomeação. Estamos fazendo uma indicação para que o Governador
Flávio Dino possa nomear os demais aprovados no concurso da Polícia
Civil do Estado do Maranhão. Solicitamos informações à Secretaria de
Segurança Pública, do efetivo da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo
de Bombeiros. Só recebemos, até agora, o efetivo da Polícia Civil com
dois mil e trinta e quatro homens. E há previsão, inclusive para
aposentadorias para 2019. O Governador Flávio Dino, em abril de
2018, anunciou que o efetivo da Polícia do Estado do Maranhão era o
maior de todos os tempos. Só que eram doze mil homens. E não
sabemos como pulou para quinze mil durante a eleição. Então
precisamos saber quantos homens efetivamente existem na Polícia
Militar do Estado do Maranhão, no Corpo de Bombeiros e na Polícia
Civil. Recebemos a resposta da Polícia Civil, estamos aguardando da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. E para finalizar, Senhor
Presidente, estamos também na luta pela nomeação dos dois mil
aprovados no último concurso da Polícia Militar. Mil e oitocentos de
cadastro de reserva e mais duzentos e quatorze sub judice. Nós
aprovamos o orçamento de 2018 para 2019, a nomeação, a contratação
de mais dois mil homens na Polícia Militar do Estado do Maranhão.
Então, só depende do Governador Flávio Dino. E, por último, não
obstante disso, realização de novo concurso para o Corpo de
Bombeiros, uma indicação nesse sentido. O Governador prometeu em
2017, não cumpriu em 2018, está na pauta para 2019. Estamos
solicitando, em caráter de urgência, a realização do concurso público
para o Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão. E a nomeação, de
forma emergencial, de todos os aprovados no concurso da Polícia
Militar. Os mil e oitocentos de cadastro de reserva e mais duzentos e
quatorze sub judice. Homens e mulheres que largaram seus empregos
seus empregos, faculdade para fazer o Curso de Formação e,
infelizmente, foram ludibriados, enrolados, enganados e caíram no conto
da sereia do Governador Flávio Dino que utilizou todos eles para
propaganda enganosa durante a eleição e não nomeou até agora. Estamos
na luta firme em defesa da nomeação de todos os aprovados no concurso
da Polícia Militar e Polícia Civil do Estado do Maranhão, bem como a
realização do concurso para o Corpo de Bombeiros. Era o que tinha
para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão seria o último,
mas combinou, foi feito um entendimento entre o Deputado Vinícius e
o Deputado Rafael de que farão uma inversão. Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão. Declina?

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES - Declina.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar de Oposição. Bloco Parlamentar
Solidariedade/PP. Bloco Parlamentar Democrático. Deputado Vinícius
Louro, por oito minutos com apartes. Registro a presença do Senhor
Dr. Ricardo, da cidade de Tuntum, a pedido do Deputado Vinícius

Louro. E informo aos Senhores Deputados e as Senhoras Deputadas a
realização de Sessão Especial amanhã, às 11h, em razão da Campanha
da Fraternidade 2019, por solicitação do Deputado Zé Inácio Lula.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje a esta
tribuna é para novamente tratar das MAs do estado do Maranhão.
Quero aqui agradecer o nosso Governador Flávio Dino, agradecer ao
Secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto e agradecer também ao
empresário Eduardo DP, da empresa Construsefes, haja vista que o
Eduardo, a sua empresa vem fazendo um grande trabalho, um asfalto
de qualidade em todas as vias das cidades onde são aplicados o Mais
Asfalto. E lá eu sou testemunha, sempre fiscalizo as obras da região do
Médio Mearim e fico muito satisfeito pelo trabalho que essa empresa
vem fazendo na região. Agora mesmo foram atendidos vários
requerimentos nossos, Deputado Edivaldo Holanda, no tocante a essas
MAs. A MA que não canso de falar, que começa ali no povoado
Independência, em Peritoró, chegou já o tapa-buraco em Pedreiras e
agora começou a rodovia que liga Pedreiras a Joselândia, que é a MA
João do Vale, que foi nominada pelo nosso maranhense, como o nome
do nosso maranhense do século. É uma rodovia que realmente está
bastante desgastada, várias erosões, muita buraqueira e o Governador
Flávio Dino sensível a esse período chuvoso vem atendendo bastante
as nossas demandas e os nossos pedidos. Agora, na semana passada
mesmo, estivemos no sábado visitando essa estrada, presente junto o
povo. Demos uma entrevista para a Rádio Comunitária do senhor
Ribamar, que a Pau d’Arco FM, que chega a muitas pessoas daquela
região, junto o Vereador Adonias Quineiro, da cidade de Pedreiras com
o articulador político da região do Médio Mearim, o Senhor Totota,
esposo da Prefeita Eudina Costa, da cidade de Bernardo do Mearim. E
lá pudemos acompanhar todo o trabalho das equipes já cavando os
buracos, fazendo aquele serviço paliativo para que pudesse chegar o
piche e, quando secasse, posteriormente, colocar a massa asfáltica
nesses buracos. Também quero aqui informar a toda a população e
tranquilizar que essa manutenção será uma manutenção bem
consistente, bem efetiva no tocante que as máquinas também já chegaram
lá, Deputado Adelmo, para sanar o problema da erosão. Nós temos lá
várias erosões no decorrer dessa estrada, mas em uma mesmo que já
vem causando vários acidentes aconteceu até um óbito, a erosão que
fica localizada na cabeceira da Ponte do Marimbondo. E já foi sinalizado.
De acordo com o engenheiro da empresa, será colocado, feito um muro
ali de pedra para que possa conter as águas fortes do Riacho
Marimbondo, para que a máquina possa começar a escavar, tirar aqueles
resíduos de concreto quebrado e fazer o enchimento com piçarra e
fazer um muro de arrimo ali na cabeceira da ponte, para que essa água
possa bater ali e seja uma obra de sustentabilidade, que ela não possa
novamente desgastar a cabeceira dessa ponte. Então eu fico muito
satisfeito com o Governador Flávio Dino. Dizer, Deputado César
Pires, que aquilo que eu vinha dizendo lá no início do nosso novo
mandato pela preocupação que a gente tinha com as MAs no Estado
do Maranhão e que o Governador já estava atendendo. A Região do
Médio Mearim já está quase cem por cento concluída no tocante das
manutenções dessas estradas. E aqui eu posso nominar todas, que é a
MA que liga Independência a Pedreiras; a MA que liga o povoado
Cariri ao município de Esperantinópolis,; agora a MA que liga Pedreiras
a Joselândia. E tenho certeza que também irá continuar de Pedreiras a
Lago da Pedra; de Lago da Pedra a Paulo Ramos; e de Lago da Pedra à
BR-316. ali chegando no município de Bacabal. E nós fizemos o pedido,
Deputado Edivaldo Holanda, desde o momento do nosso primeiro
mandato. Foi o meu primeiro discurso na legislatura passada, pedindo
o asfalto tão sonhado da estrada que liga São Luiz Gonzaga a Trizidela
do Vale. É uma estrada muito importante, a MA-247. A gente tem feito
vários Requerimentos, várias Indicações. E, graças a Deus, no ano
passado o Governador assinou o projeto. Hoje esse projeto já está
concluído e agora vai começar a nova etapa, que é a licitação para a
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contratação da empresa que irá fazer aquela estrada. E quero aqui
também agradecer mais uma vez. No final do mês de fevereiro, nós
estivemos junto com Luís de Morais na cidade de Cedral, no Maranhão.
E lá nós visitamos também essa MA. Acompanhei junto com Luís de
Morais o seu grupo. E também fizemos a Indicação, o pedido dessa tão
sonhada estrada lá. O tapa buraco dessa estrada, que também era uma
estrada que estava muito degradada. E eu agradeço aqui porque essa
semana, Deputado Edivaldo Holanda, as máquinas já chegaram lá e
começou o serviço de tapa buraco daquela MA. Então é muito
importante nós parlamentares começarmos a sair para as nossas bases
e fazer nossas reivindicações. E eu tenho feito bastante lá na nossa
região, uma região onde eu tive uma votação maciça. E a forma que eu
tenho de agradecer esses votos é com muito trabalho. E isso nós temos
feito bastante na região do Médio Mearim. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Dr. Yglésio, por 10 minutos, com apartes.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

Resumo da Ata da Décima Sexta Sessão Ordinária da
Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
doze de março de dois mil e dezenove.

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Rezende,
Antônio Pereira, Ariston,  Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto,
Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte
Júnior, Edivaldo Holanda, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Hélio
Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará
Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro,
Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os
(as) Senhores (as) Deputados (as): Arnaldo Melo, Daniella Tema, Edson
Araújo, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Paulo Neto e Wellington do
Curso. O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura
do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente,
que foi encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos
(às) Senhores (as) Deputados (as): Doutora Cleide Coutinho, Adelmo
Soares e Rigo Teles. Não havendo mais oradores inscritos neste turno
dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
submetendo a deliberação do Plenário que aprovou os Requerimentos
nºs: 089/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, solicitando que
seja votado em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária a ser
realizada logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei n° 074/2019, de
sua autoria; 090/2019, de autoria do Deputado Wendell Lages,
solicitando que seja realizada uma Sessão Solene no dia 16 de maio de
2019, para homenagear a Companhia Barrica do Maranhão. Os
Requerimentos nºs: 081, 085, 091 e 092/2019, todos de autoria do
Deputado Wellington do Curso ficaram transferidos para a próxima
Sessão Ordinária, devido à ausência do autor. Sujeitos à deliberação da
Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 093/2019, de autoria da
Deputada Doutora Helena Duailibe, enviando mensagem de
condolências aos familiares da Senhora Nícia Caldas, pelo seu

falecimento ocorrido no dia 26 de fevereiro do ano em curso; 094/
2019, de mesma autoria, no mesmo sentido aos familiares da Senhora
Elízia Fernandes Lima, pelo seu falecimento ocorrido no dia 28 de
fevereiro do corrente ano; 095/2019, de autoria do Deputado Duarte
Júnior, solicitando informações aos 201 (duzentos e um) postos de
combustíveis em operação em São Luís, Paço do Lumiar, Raposa e São
José de Ribamar, acerca dos preços praticados antes e após a vigência
da Lei nº 10.956/2018; 096/2019, de autoria da Deputada Daniella
Tema, encaminhando mensagem de pesar à família do Senhor João
Vieira Fortaleza, por ocasião do seu falecimento no dia 02 de março
próximo passado e 097/2019, de autoria da Deputada Daniella Tema,
no mesmo sentido, à família da Senhora Elza Rocha Santos, por ocasião
do seu falecimento, no dia 07 de março do corrente ano. Na forma
regimental foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Requerimentos nºs: 098/2019, de autoria do Deputado
Duarte Júnior e 099/2019, de autoria do Deputado Rildo Amaral. No
primeiro horário do Grande Expediente fez-se ouvir o Deputado
Antônio Pereira. No tempo dos Partidos e Blocos, fizeram-se ouvir os
Deputados Rafael Leitoa falando pela Liderança do Governo; Vinícius
Louro pelo Bloco Parlamentar Democrático e o Deputado Felipe dos
Pneus pela Liderança deste Bloco. Os Deputados: Zé Inácio e Duarte
Júnior falaram pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. No
Expediente Final não houve orador inscrito. Nada mais havendo a
tratar a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e
aprovado será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 13 de março de 2019.

Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária da Primeira
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da 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, em nome do povo
e invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura do texto bíblico,
do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente a seguir:
Mensagem Governamental nº 007/2019, encaminhando a Medida
Provisória nº 291/2019, que reorganiza a estrutura da Empresa
Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios
Públicos, extingue a Comissão Central Permanente de Licitação, recria
a Secretaria de Estado do Turismo, transforma a Secretaria
Extraordinária de Programas Especiais em Secretaria de Estado de
Programas Estratégicos; Projetos de Lei nºs: 079/19, do Poder
Executivo, que dispõe sobre o parcelamento de débitos oriundos de
obrigação de reposição florestal vencidos; 078/19, de autoria do Poder
Executivo, dispondo sobre o Plano de Assistência Médico-Social para
os Servidores do Quadro de Apoio Técnico-Administrativo do
Ministério Público do Estado do Maranhão; 080/19, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, dispondo sobre a criação da Farmácia
Veterinária Popular no Estado do Maranhão; 081/19, de mesma autoria,
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que dispõe sobre a criação e a implementação do programa “Disque
Denúncia da Saúde”; 082/19, também de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que Cria a Política de Diagnóstico e Tratamento
da Síndrome da depressão nas redes públicas de saúde; 083/19, ainda
de autoria do Deputado  Wellington do Curso,  que dispõe sobre a
venda de animais domésticos no Estado do Maranhão; 084/19, de
autoria da Deputada Doutora 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.; 085/19, de mesma autoria, que dispõe sobre a instituição
da Semana de Enfrentamento e Combate ao Crack no Estado do
Maranhão; 086/19, de autoria da Deputada Ana do Gás que institui a
“Semana Estadual do Lixo Zero”, no Estado do Maranhão e 087/19, da
mesma Deputada, que institui o projeto prevenção da violência
doméstica com estratégia saúde da família; Requerimentos nºs: 068/19,
do Deputado Adelmo Soares, solicitando que seja justificada sua
ausência nas Sessões Plenárias nos dias 18 e 19 de fevereiro do corrente
ano, quando esteve em Brasília representando este Poder; 069/19, do
Deputado Adriano, ao Prefeito do Município de Açailândia, Senhor
Juscelino Oliveira , solicitando informações detalhadas acerca da real
situação dos professores da rede municipal de ensino; 070/19, também
do Deputado Adriano, solicitando que seja desarquivado o Projeto de
Lei Nº 222/2018 de sua autoria; 071/19, do mesmo Deputado,
solicitando que seja realizada Audiência Pública a ser promovida
pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
para tratar sobre a situação dos professores da rede pública de ensino
municipal de Paço do Lumiar; 072/19, também do Deputado Adriano,
ao Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do
Maranhão, Senhor Joel Fernando Benin, informações acerca do Fundo
Estadual de Pensão e Aposentadoria; 073 e 77/19, dos Deputados
Wellington do Curso e Fernando Pessoa, respectivamente, enviando
mensagem de Pesar aos familiares do Senhor Robert Aurélio Costa
Lobato, pelo seu falecimento ocorrido no dia 24 de fevereiro do corrente
ano; 074/19, também do Deputado Wellington do Curso, no mesmo
sentido aos familiares do Senhor Raimundo Ferreira Martins, pelo seu
falecimento ocorrido no dia 24 de fevereiro do corrente ano; 075/19, do
mesmo Deputado, solicitando que seja retirado de tramitação o Projeto
de Lei nº 77 / 2019, de sua autoria; 076/19, do Deputado Edivaldo
Holanda, solicitando que seja justificadas sua ausência nas Sessões
Plenárias nos dias 11, 12, 13 e 14 de fevereiro do corrente ano, conforme
atestado médico; 078/19, do Deputado Professor Marco Aurélio,
solicitando que seja convocada uma Sessão Extraordinária, logo após a
presente Sessão, para votação em regime de urgência, do Projeto de Lei
nº 078/2019, de autoria do Ministério Público Estadual; 079/19, do
Deputado Arnaldo Melo, enviando mensagem de Pesar a família do
saudoso Manoel da Câmara Guimarães, conhecido carinhosamente
como Manuel Doutor, pelo seu falecimento ocorrido no dia 19 de
fevereiro do corrente ano e 080/19, do Deputado Rafael Leitoa,
solicitando que seja convocada uma Sessão Extraordinária, logo após a
presente Sessão, para votação em regime de urgência, do Projeto de Lei
nº 078/19, de autoria da Procuradoria Geral de Justiça; Indicações nºs:
257/19, do Deputado Márcio Honairser, ao Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário de Estado do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos, Senhor Marcelo Coelho, solicitando a
construção de um Parque Ambiental no Município de São Domingos
do Azeitão; 258/19, do mesmo Deputado, ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando a construção de
uma Praça, em Colinas, no bairro Chapadinha, equipada com uma
academia de saúde; 259, 260 e 261/19, do Deputado Vinícius Louro, ao
Secretário Estadual de Educação, Senhor Felipe Camarão, e ao
Comandante Geral da PM Maranhão, Coronel Jorge Allen Guerra
Luongo, solicitando a implantação de Unidade do Colégio Militar nos
Municípios de Coroatá,  Pedreiras e Trizidela do Vale; 262 e 263/19,
ambas do Deputado Adelmo Soares, ao Governador do Estado,
solicitando que determine ao Setor competente a construção de uma
praça pública com academia ao ar-livre localizado na Avenida Brasil

BR 316 no Município de Peritoró; a revitalização da praça São Francisco
de Assis, localizada no Povoado Independência, do mesmo Município;
264, 265 e 266/19, ambas da Deputada Ana do Gás, ao Governador do
Estado e ao Secretário de Estado de Infraestrutura,  Senhor Clayton
Noleto, solicitando a recuperação da Avenida Principal do Bairro Tibiri,
em São Luís, como também da Avenida Esteban 203 da feira do bairro
da Cidade Operária, em São Jose de Ribamar;  da Rua João Damásio
Pinheiro que liga a avenida 203 também na Cidade Operaria; 267/19,
do Deputado Doutor Leonardo Sá, ao Governador do Estado do
Maranhão, solicitando providências junto ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, solicitando a recuperação da pavimentação asfáltica da
MA- 006, no trecho que liga o Município de Pinheiro ao Munícipio de
Pedro do Rosário até a BR 316, no Município de Zé Doca; 268/19, do
referido Deputado, ao Secretário de Indústria, Comércio e Energia,
Senhor Simplício Araújo, solicitando a reforma  e regulamentação do
Aeroporto da Cidade de Pinheiro, através do Programa de Aviação
Regional; 269/19, do Deputado Rildo Amaral, ao Governador do Estado
e ao Diretor Presidente da CAEMA, Senhor Carlos Rogério Santos
Araújo, solicitando que seja instalado um poço de abastecimento de
água no bairro Norte Sul, da cidade de João Lisboa; 270/19, também do
Deputado Rildo Amaral, ao Secretário de Estado de Infraestrutura
solicitando a construção de um Ginásio Poliesportivo, com dimensões
oficiais, no município de Carolina; 271/19, ainda do Deputado Rildo
Amaral, ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, solicitando a construção de um estádio de futebol no
município de Governador Edison Lobão; 272/19, do mesmo Deputado,
ao Governador do Estado, para que determine aos Setores competentes
a que seja implantada a Escola Militar do Corpo de Bombeiros na
Cidade de Imperatriz; 273/19, do mesmo Deputado, ao Governador
do Estado e ao Secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando que
seja realizada a pavimentação da Estrada da Mata Velha, que
compreende as cidades de Montes Altos, Amarante, Buritirana e outros
diversos povoados e 274/19, também do Deputado Rildo Amaral, ao
Secretário de Estado de Infraestrutura do Estado do Maranhão,
solicitando a construção de uma ponte de concreto na Rua Coriolano
Milhomem II, sobre o riacho Bacuri, no bairro Bacuri do Município de
Imperatriz. Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente
encaminhou à publicação o Expediente lido, após deferir na forma
regimental as Indicações acima citadas e concedeu a palavra os (as)
Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Glalbert Cutrim,
Doutora Cleide Coutinho e César Pires. Deputado Adelmo Soares
discorreu sobre o Projeto de Lei de sua autoria que versa sobre a
transição da utilização dos canudos de plásticos para canudos de papel,
destacando a importância de se preservar o meio ambiente. Em seguida,
o Deputado Glalbert Cutrim parabenizou o Presidente Othelino Neto
pela realização da Sessão Solene em homenagem ao transcurso dos 184
anos da Assembleia Legislativa. Por sua vez, a Deputada Doutora
Cleide Coutinho relatou sua felicidade por conseguir colocar em prática
as promessas realizadas durante a campanha eleitoral, em especial, a
instalação dos serviços de quimioterapia e radioterapia na cidade de
Caxias. Com a palavra, o Deputado César Pires relatou seu orgulho
pela história que escreveu nesta Assembleia, pela sua contribuição na
fundação da Escola do Legislativo, da Ouvidoria Legislativa, a fundação
da TV Assembleia e na construção do Memorial do Poder Legislativo
Maranhense. Registrou sua gratidão ao ex-Deputado Sálvio Dino pela
nobreza em reconhecer seu trabalho apesar da sua posição ideológica
contrária, por compreender a importância da oposição no processo
democrático. 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. O Deputado Ariston que informou
que focará seu mandato no desenvolvimento do Estado do Maranhão,
incentivando o empreendedorismo e a agricultura familiar e que
trabalhará em parceria com o Governo do Estado. Por fim, o Deputado
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Zito Rolim que agradeceu pela confiança depositada nele por seus
eleitores e registrou seu compromisso com o povo do Maranhão.
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
Daniel dos Santos, parabenizando os Bombeiros daquele município
que foram enviados à 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 à 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, na presente Ordem do Dia, 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. Reaberto os trabalhos, o Presidente da CCJC
informou que o referido projeto foi retirado da Ordem do Dia, por 24
(vinte e quatro) horas, a pedido do Deputado César Pires. Não houve
orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente. No tempo
dos Partidos e Blocos, ouviu-se o Deputado Vinícius Louro que falando
pelo Bloco Parlamentar Democrático e pela Liderança deste Bloco
solicitou ambulâncias para diversos municípios maranhenses, dentre
eles: Viana, Morros, Grajaú, Santo Antônio dos Lopes, Tuntum, Barra
do Corda, Poção de Pedras, Vitória do Mearim, Conceição do Lago
Açu, Lago da Pedra, Paulo Ramos, São Raimundo do Doca Bezerra,
São Roberto, Trizidela do Vale, Lago dos Rodrigues, Pedreiras, Igarapé
Grande, Peritoró e Bernardo do Mearim. O Deputado César Pires
falando pelo Bloco Parlamentar de Oposição desejou sucesso a
Deputada Ana do Gás e ao Deputado Márcio Honaiser, que se
licenciaram para assumir Secretarias de Estado e desejou boas-vindas
aos suplentes que os substituirão nessa Casa Legislativa, Deputados
Zito Rolim e Ariston. 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 lavrada a presente Ata, que lida e aprovada
será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 26 de fevereiro de 2019. Presidente
Deputado Othelino Neto. Primeira Secretária Deputada Andreia
Rezende. Segundo Secretário, em exercício. Deputado Rildo Amaral

EMENDA Nº 001 / 2019

Altera dispositivo do Projeto de Lei N° 079/19,
que dispõe sobre o parcelamento de débitos
oriundos de obrigação de reposição florestal
vencidos, e dá outras providências.

Art. 1º Suprima-se o §1º do art. 3° do Projeto de Lei N° 079/
19, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º Toda pessoa física ou jurídica que possua débito de
reposição florestal vencido, na forma disposta no art. 1º
desta Lei, poderá solicitar junto à Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, mediante
Requerimento Administrativo, o parcelamento do valor da
dívida para quitação.”

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 12 de março de 2019. ADRIANO - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

O Princípio da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional ou
Direito à Jurisdição encontra-se prevista no artigo 5º, XXXV, da
Constituição Federal de 1988: “a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Significa que a Constituição Federal assegura a todos a
possibilidade de acesso ao Judiciário, donde, toda vez que, por algum
motivo, o cidadão não conseguir obter, espontaneamente, a satisfação
de um interesse, poderá socorrer-se do Poder Judiciário e deduzir
pretensão.

A garantia constitucional em tela é amplíssima, pois se estende
a todas as pessoas, titulares de direitos ou de meras pretensões
infundadas. Podem, portanto, requerer a tutela do Judiciário não apenas
quem efetivamente possui direito.
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Deste modo, o cidadão sempre poderá buscar no Poder

Judiciário a reparação ou a proteção aos seus direitos com base no
princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, princípio este,
considerado importantíssimo na defesa dos direitos e garantias
constitucionais do cidadão ou a qualquer outro direito consagrado no
ordenamento jurídico brasileiro.

 Isto posto, a partir do momento que o projeto de lei n° 079/19
traz em seu §1º do art. 3° que a apresentação do requerimento para
parcelamento do valor da dívida acarretará, para o devedor, o
reconhecimento do débito e a consequente renúncia à impugnação,
reclamação ou recurso a esse relacionado bem como a desistência da
ação, na hipótese do débito em questão ser objeto de processo judicial
em tramitação, fere de morte o princípio da inafastabilidade do controle
jurisdicional, que por sua vez é um direito fundamental.

Da forma original que foi enviada pelo Executivo, esse §1°
torna o parcelamento até mesmo “compulsório”, tendo em vista que
impugnações e contestações podem demorar a serem julgados, e como
a falta de licenças ambientais acabam por prejudicar a essência econômica
da empresa, o devedor fica impelido a aceitar esta imposição do
Executivo, mesmo havendo alguma inconstitucionalidade que por
ventura ele quisesse contestar, o que notadamente é prejudicial à
população.

Levando-se em conta esse importante valor social, peço aos
meus Nobres Pares que aprovem a presente emenda ao Projeto de Lei.

REQUERIMENTO N° 003 / 2019

Requer o registro da Frente Parlamentar em Defesa
dos Hipertensos e Diabéticos no estado do
Maranhão

Senhor Presidente,

Nos termos da Resolução Legislativa nº 773/16, requeremos a
Vossa Excelência o registro, perante a Mesa desta Casa, da Frente
Parlamentar em Defesa dos Hipertensos e Diabéticos no estado
do Maranhão, entidade suprapartidária de cunho associativo, sem
fins lucrativos, constituídos nos termos da Ata de fundação e do
Estatuto em anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 18 de fevereiro de 2019.

CÉSAR PIRES
Deputado Estadual - PV

FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS HIPERTENSOS
E DIABÉTICOS

ESTATUTO

Art. 1° – A Frente Parlamentar em Defesa dos Hipertensos
e Diabéticos no estado do Maranhão, constituída por representantes
de todas as correntes de opinião política da Assembleia Legislativa do
Maranhão, é uma entidade associativa que defende interesses comuns
e tem como finalidade a mobilização da sociedade e instituições para
discutir, propor e implantar medidas que assegurem direitos e melhorem
as condições de vida das pessoas com hipertensão e diabetes.

Parágrafo único – A Frente Parlamentar em Defesa dos
Hipertensos e Diabéticos no estado do Maranhão, que tem sede
em São Luís-MA, é instituída sem fins lucrativos e com tempo
indeterminado de duração.

Art. 2° -  São finalidades da Frente Parlamentar em Defesa
dos Hipertensos e Diabéticos no estado do Maranhão:

1. Discutir com todos os segmentos da sociedade as questões
relativas às pessoas hipertensas e diabéticas;

2. Legislar sobre as questões que possam contribuir para a
garantia de direitos e a melhoria da qualidade de vida de hipertensos e
diabéticos;

3. Mobilizar municípios e estabelecimentos privados de ensino
para que adotem ações preventivas nas escolas, como o estímulo ao
consumo de alimentação saudável, visando a prevenção de hipertensão
e diabetes;

4. Requerer aos órgãos competentes, nos âmbitos federal,
estadual e municipal, a instalação de serviços especializados de
atendimento a hipertensos e diabéticos, para assegurar melhor
assistência à saúde dessas pessoas;

5. Realizar audiências públicas para discutir o atendimento
aos hipertensos e diabéticos que necessitam de hemodiálise;

6. Fiscalizar o cumprimento de direitos e a assistência aos
hipertensos e diabéticos no Maranhão.

7. Cobrar dos órgãos de saúde a atualização anual de dados
sobre a incidência da hipertensão e do diabetes no Maranhão, visando
embasar o planejamento de ações preventivas e de assistência à
população acometida por essas enfermidades.

Art. 3° - Integram a Frente Parlamentar em Defesa dos
Hipertensos e Diabéticos no estado do Maranhão:

I – como membros fundadores os Deputados Estaduais que
subscrevem o Termo de Adesão para a constituição desta Frente;

II – como membros efetivos os parlamentares que subscreverem
o Termo de Adesão em data posterior à constituição desta Frente;

III – como membros colaboradores representantes da sociedade
civil que se interessem pelos objetivos desta Frente;

Art. 4° - A Frente Parlamentar terá um Coordenador.
Art. 5° - Compete à Diretoria da Frente Parlamentar:
I – Organizar e divulgar programas, projetos e eventos da Frente;
II – praticar todos os atos administrativos inerentes ao

funcionamento da Frente;
III – representar a Frente Parlamentar.
Art. 6º - O mandato da Diretoria será de 2 (dois) anos, permitida

uma única reeleição.
Parágrafo Único – O mandato do Coordenador será findo

quando o ocupante deste cargo, por algum motivo, deixar de ser
parlamentar ou perder o mandato.

Art. 7º - O presente Estatuto entrará em vigor nesta data.
São Luís, 18 de fevereiro de 2019.

P O R T A R I A   Nº 114/2019

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 025/2019-DSMO,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar as servidoras LARISSA AMADO BURNETT

MARÃO, matrícula nº 1608389 e ANTONIA MARIA ARAUJO DOS
REIS, matrícula nº 1637354, ambas lotadas na Diretoria de Saúde e
Medicina Ocupacional, para atuarem, respectivamente, como Gestor
e Substituto, referente ao Pregão Presencial nº 049/2018 ALEMA,
intervirão no serviço continuado de manutenções preventiva e corretiva
com o fornecimento de peças e materiais para os consultórios
odontológicos, bem como os equipamentos existentes no setor de
medicina, enfermagem, psicologia e outros correlatos, instalados na
Diretoria Médica 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, 12
de março de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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CONTRATO EMERGENCIAL Nº 10/2019/
ALEMA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
MARANHÃO E A EMPRESA E A EMPRESA
UNIHOSP SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI.

Pelo presente Instrumento Público, a ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO, com sede nesta capital, na Avenida
Jerônimo de Albuquerque, s/n, Pavimento Térreo, sítio Rangedor,
Calhau, inscrita no CNPJ sob o nº 05.294.848/0001-94, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representada legalmente por
seu Presidente, Deputado OTHELINO NOVA ALVES NETO, inscrito
no CPF sob o n.º 585.725.383-72, e a empresa UNIHOSP SERVIÇOS
DE SAÚDE EIRELI, com sede em à Avenida Getúlio Vargas, n.º 1.847,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério
da Fazenda sob o nº 04.083.773/0001-30, a seguir denominada
simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu Diretor
Presidente, Sr. ELIE GEORGES HACHEM, inscrito no CPF sob o n.º
175.367.073-04, celebram o presente contrato emergencial de prestação
de serviços de assistência médico-hospitalar e ambulatorial, exames
complementares e serviços auxiliares de diagnósticos e terapia,
internações clínico-cirúrgicas, obstétricas e em terapia intensiva, tanto
em caráter eletivo quanto emergencial em hospitais e clínicas com
acomodação em apartamento individual, através de Plano de Saúde
Empresarial para os servidores da CONTRATANTE sob a forma de
execução indireta, decorrente do processo administrativo nº 5402/2018/
ALEMA que culminou na autorização para contratação direta, por
dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93,
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1. O presente Contrato tem por objeto a execução dos serviços

de assistência médico-hospitalar e ambulatorial, exames
complementares e serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, inclusive
internações clínico-cirúrgicas, obstétricas e em terapia intensiva, tanto
em caráter eletivo quanto emergencial, em hospitais e clínicas, com
acomodação em apartamento individual (apartamento standard) para
os servidores da Assembléia Legislativa - ALEMA, sem limitação de
idade, oferecendo um Plano de Saúde na modalidade de contratação
coletiva empresarial, custo per capita (faixa etária única), na segmentação
ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, com cobertura assistencial
conforme o rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar - ANS, para atendimentos em caráter eletivo,
urgência ou emergência, destinado aos usuários (beneficiários e
dependentes legais) indicados pela ALEMA, com cobertura assistencial
no Estado do Maranhão, através de rede própria, credenciada,
contratada ou referenciada ou através de reembolso, em conformidade
com o TERMO DE REFERÊNCIA, pelo prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, ou até a finalização do procedimento licitatório.

1.2. Em casos excepcionais, de urgência, emergência, caso
fortuito ou força maior, como greves e paralisações, não sendo possível
a utilização de serviços da rede própria, credenciada, contratada ou
referenciada oferecidos pela CONTRATADA, deverá ser previsto o
reembolso, para todos os produtos e tipos de procedimentos postos à
disposição dos beneficiários da assistência à saúde objeto deste contrato,
de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares
praticados pelo respectivo plano. O reembolso deverá ser efetuado no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da protocolização
do pedido na CONTRATADA. Deverão ser aplicados os seguintes
valores:

a) para consultas médicas, honorários médicos e demais
procedimentos 02 (duas) vezes o valor da tabela utilizada pela
Operadora contratada, sem qualquer variação percentual;

b) para materiais e medicamentos, valores constantes no Guia
Farmacêutico Brasíndice, vigente na ocasião de realização do evento;

c) para diárias, taxas, gases medicinais e outros serviços
hospitalares, valores constantes da tabela utilizada pela Operadora
contratada, sem qualquer variação percentual;

1.3. O fornecimento da assistência se dará através de plano
privado de assistência à saúde, na modalidade de contratação coletiva
empresarial, custo per capita (faixa etária única), na segmentação
ambulatorial e hospitalar com obstetrícia.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA COBERTURA
ASSISTENCIAL

2.1 A cobertura assistencial observará os requisitos exigidos
pela Lei Federal n.º 9.656/98 e Resoluções editadas pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar – ANS de conformidade com o rol de
procedimentos, em vigor, estabelecido pela ANS, para despesas de
assistência médico-hospitalar, incluindo partos e tratamentos,
realizados nos limites da cobertura territorial estabelecida, das doenças
listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de
Saúde, em caráter eletivo e em urgência ou emergência, inclusive:

2.2 Cobertura de consultas e sessões médicas presenciais com
especialistas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas,
reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

2.2.1 Cobertura de serviços de apoio diagnóstico,
tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo
médico assistente, em todas as especialidades médicas devidamente
reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

2.2.2 Cobertura de internações hospitalares, vedada a
limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

2.2.3 Cobertura de internações hospitalares em centro de
terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo
e quantidade, a critério do médico assistente;

2.2.4 Cobertura de despesas referentes a honorários médicos,
serviços gerais de enfermagem e alimentação para paciente internados;

2.2.5 Cobertura de exames complementares indispensáveis
para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica,
fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais,
transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme
prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o
período de internação hospitalar;

2.2.6 Cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais
utilizados, assim como da remoção interhospitalar do paciente,
comprovadamente necessária, do local onde se encontrar para
estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica
previstos no presente termo;

2.2.7 Cobertura dos tratamentos decorrentes de acidentes do
trabalho;

2.2.8 Cobertura para atendimento de enfermagem e fisioterapia;
2.2.9 Cobertura para consultas, exames, cirurgia e demais

procedimentos em Oftalmologia;
2.2.10 Cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural

ou adotivo do beneficiário, ou de seu dependente, durante os primeiros
trinta dias após o parto;

2.2.11 Internação com acomodação somente em apartamento
individual (apartamento standard), com banheiro privativo;

2.2.12 Quando não houver acomodação hospitalar disponível
de acordo com o item 2.2.11, fica garantido o acesso à acomodação de
padrão superior, sem ônus adicional para o beneficiário;

2.2.13 Cobertura inclusive para os seguintes procedimentos:
1) Hemodiálise e diálise peritonial – CAPD;
2) Quimioterapia ambulatorial;
3) Radioterapia (megavoltagem, cobaltoterapia, cesioterapia,

eletroterapia,etc.);
4) Hemoterapia;
5) Cirurgias oftalmológicas e buco-maxilo-faciais;
6) Nutrição paraenteral ou enteral;
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7) Procedimentos diagnósticos e terapêuticos em

hemodinâmica;
8) Embolizações e radiologia intervencionista;
9) Exames pré-anestésicos e pré-cirúrgicos;
10) Fisioterapia, incluindo RPG;
11) Electrococleografia;
12) Cirurgias esterilizadoras (vasectomia e salpingotripsia);
13) Cirurgia bariátrica;
14) Cirurgia plástica reparadora pós cirurgia bariátrica;
15) Cirurgia plástica reconstrutora de mama, caso de mutilação

decorrente da utilização da técnica de tratamento de câncer;
16) Exames laboratoriais.
2.2.14.  Cobertura inclusive nas áreas de oncologia, medicina

nuclear e psiquiatria;
2.2.15. Utilização de leitos especiais, monitores e toda

aparelhagem e material, indispensáveis ao tratamento;
2.2.16. Unidade de Terapia Intensiva - UTI ou isolamento,

quando determinado pelo médico assistente, sem limitação de prazo;
2.2.14.  Acomodação e alimentação fornecidas pelo hospital

ao acompanhante do beneficiário menor de 18 (dezoito) anos ou com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nas mesmas condições da
cobertura contratada, exceto no caso de internação em UTI ou similar;

2.2.15. Cirurgia plástica reparadora, quando efetuada,
exclusivamente, para restauração de funções em órgãos, membros e
regiões atingidas em virtude de acidentes pessoais ocorridos e que
estejam causando problemas funcionais;

2.2.16. Cirurgias buco-maxilo-facial que necessitem de
ambiente hospitalar;

2.2.17. Transplantes vinculados, isto é, todos aqueles
necessários à realização do transplante, sem prejuízo da legislação
específica que normatiza estes procedimentos, incluindo:

1) despesas assistenciais com doadores vivos;
2) medicamentos nacionais ou importados, na falta de similar

nacional, utilizados durante a internação;
3) acompanhamento clínico no pós-operatório imediato e

tardio, exceto medicamentos de manutenção;
4) os transplantes provenientes de doador, conforme legislação

específica;
2.2.18. Remoção em ambulância dotada de CTI ou UTI móvel,

nos casos de urgência e emergência, dentro da área de abrangência
definida no presente Termo;

2.2.19. Cobertura para Serviços de Assistência Domiciliar ou
Home Care, quando indicado pelo médico assistente;

2.2.20. Cobertura em obstetrícia, que compreende toda a
cobertura dos procedimentos relativos ao pré-natal e da assistência ao
parto, dentro dos recursos próprios ou contratados pela
CONTRATADA. sendo cobertas as despesas com honorários médicos,
diárias de berçário, UTI neonatal e Centro de Terapia Intensiva do
recém-nascido, filho natural ou adotivo, bem como medicamentos
nacionais ou importados, na falta de similar nacional, materiais e exames
indispensáveis ao seu tratamento, durante os primeiros 30 (trinta)
dias após o nascimento. Decorrido esse prazo, a cobertura fica
condicionada à inclusão do recém-nascido em plano de assistência à
saúde;

2.2.21. Acomodação dos pacientes em regime de internação,
em apartamento individual, com banheiro privativo e com direito a
leito para o acompanhante, estando incluídas as despesas do
acompanhante no caso de pacientes menores de 18 (dezoito) anos e
com idade igual e superior a 60 (sessenta) anos;

2.2.22. Havendo indisponibilidade de leito hospitalar nos
estabelecimentos próprios ou credenciados, é garantido ao beneficiário
o acesso à acomodação, em nível superior, sem ônus adicional;

2.2.22.1 Incluem-se, expressamente, na cobertura do plano ou
seguro saúde a ser contratado, as cirurgias refrativas, independentemente
do grau, e as despesas com marcapasso e stent de qualquer natureza;

2.2.22.2 Não será aceita exigência de prazos de carência e/ou
imposição de agravo ou cobertura parcial temporária em razão de

preexistência, inclusive em caso de posterior inclusão de qualquer
beneficiário ou beneficiário agregado;

2.2.22.3 Cobertura para Internação Hospitalar que abrangerá
também:

a) Cobertura de internação hospitalar em todas as
especialidades, incluindo UTI, vedada a limitação de prazo em clínicas
básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de
Medicina ou outra referência oficial, incluso aqui os procedimentos
obstétricos, devendo tais internações serem efetivadas em apartamento
individual com banheiro privativo;

b) Cobertura de internações hospitalares em centro de terapia
intensiva, ou similar, vedada à limitação de prazo, a critério do médico
assistente;

c) Cobertura de despesas referentes aos honorários médicos,
serviços gerais de enfermagem e alimentação de qualquer natureza;

d) Cobertura de exames complementares indispensáveis para
o controle da evolução de doença e elucidação diagnóstica, fornecimento
de medicamentos, anestésicos, oxigênio, transfusões e sessões de
quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente,
realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;

e) Cobertura de sala de cirurgia, incluindo materiais utilizados;
2.3.Todo e qualquer serviço auxiliar de tratamento, de indicação

médica e exames complementares, em especial:
· Amniocentese/Coriocentese;
· Análise Clínica Laboratorial;
· Anátomo-Patológico, patologia clínica e citopatologia;
· Audiometria com impedânciometria;
· Angiografias e arteriografia;
· Angioplastia e angiografia;
· Artroscopia;
· Audiometria com impedanciometria;
· Audiometria ocupacional;
· Biopsia;
· Broncoscopia Adulto e Infantil;
· Cateterização de ureter;
· Cateterismo;
· Cauterização;
· Cirurgia corretiva (miopia, catarata e facectomia);
· Citoscopia;
· Cintilografia;
· Colposcopia e citologia oncótica;
· Colonoscopia;
· Colocação de gesso e similares;
· Densitometria Óssea;
· Diálise Peritorial para Agudos e Crônicos;
· Diálise Peritorial Contínua;
· Dosagem Hormonal;
· Eletrocardiograma;
· Eletroencefalografia /Neurofisiologia e Mapeamento Cerebral;
· Eletromiografia/eletroneuromiografia/neurofisiologia;
· Endoscopia digesti va, urológica e laparoscópica,

preferencialmente por vídeo, diagnostica e terapêutica;
· Espirometria;
· Exames Invasivos de Cardilologia (Estudo eletrosisiológico e

hemodinâmico para diagnóstico e tratamento);
· Exames não invasivos  da Cardiologia (Eletrocardiograma

convencional e dinâmico – holter – M.A.P.A. – Mapeamento
Ambulatorial da Pressão Arterial –  Testes Ergométricos e
Ecocardiograma com Doppler e Ecocardiograma transeofágico);

· Exames imunológicos;
· Exames oftalmológico;
· Fibroscopia;
· Fisioterapia;
· Fluoresceinnografia;
· Fonoaudiologia ;
· Gasoterapia;
· Hemodiálise para Agudos e Crônicos;
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· Hemoterapia;
· Hemodinâmica;
· Implante de Catéter para Hemodiálise;
· Implante de catéter para Diálise Peritorial;
· Implante e fornecimento de Prótese / Órteses e seus acessórios

ligados ao ato cirúrgico;
· Inaloterapia, inclusive urgência;
· Laparoscopia;
· Laringoscopia;
· Laserterapia (foto-eletrocoagulação da retina com laser);
· Liptotripsia extra-corpórea;
· Mamografia;
· Medicina Nuclear (Diagnóstica e Terapêutica);
· Nebulização;
· Ortoptia;
· Pequenas Cirurgias Am bulatoriais;
· Prova de Função Pulmonar/Respiratória;
· Punção Lombar;
· Quimioterapia;
· Radiodiagnóstico (Ressonância Magnética, Tomografias

Computadorizadas, Ultra-Sonografias em Geral, Estudos de
Hemodinâmicos e demais exames Radiológicos intervencionais ou não);

· Radiologia em Geral;
· Radioterapia;
· Ressonância Magnética;
· Retossigmoidoscopia;
· Terapia Intensiva (Adulto, Pediatria e Neo-Natal);
· Teste Ergométrico;
· Tonometria de Aplanação;
· Tomografia Computadorizada;
· Transfusão de sangue e seus derivados;
· Transplante de Órgãos;
· Urodinâmica;
· Ultrassonografia;
· Urografia Excretora;
· Vídeos Endoscopias Digestivas, Urológicas e laparoscópicas

em geral;
· Qualquer outro exame, procedimento ou especialidade médica

reconhecida pela Organização Mundial de Saúde –
· OMS, ANS ou pelo Conselho Federal de Medicina, como se

torna obrigatória a cobertura às doenças constantes na Classificação
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com
Saúde da OMS ou outra referência oficial.

2.3.1 Atendimento Emergencial 24 horas, por dia, a patologias
agudas e crônicas;

2.3.2 Cobertura do atendimento nos casos de:
a) Emergência, ou seja, aquelas que implicarem risco imediato

de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em
declaração do médico assistente;

b) Urgência, assim entendida os resultados de acidentes pessoais
ou de complicações no processo gestacional;

2.3.4 Assistência ambulatorial e hospitalar ao portador de AIDS,
compreendendo a cobertura de todas as despesas, desde o momento da
internação até a alta médica de acordo com a natureza ou do porte da
cirurgia em especial:

a) Diárias hospitalares e de UTI (adultos e crianças);
b) Diárias de maternidade e de berçário;
c) Exames complementares específicos para diagnóstico,

controle de tratamento e evolução da doença que motivou a internação;
d) Medicamentos, anestésicos, oxigênio, transfusões de sangue

e seus derivados;
e) Honorários médicos;
f) Salas: cirúrgicas, parto, incluindo material, aparelhos e

medicamentos usados;
g) Serviços gerais de enfermagem e fisioterapia;
2.3.5. Possuir cobertura com rede credenciada no Estado do

Maranhão;

2.3.6. Possuir ampla rede credenciada na cidade de São Luís do
Estado do Maranhão, com profissionais, clínicas, hospitais,
consultórios e demais serviços nas especialidades previstas nesse
instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS BENEFICIÁRIOS
3.1 São considerados beneficiários titulares os servidores

estatutários ocupantes de cargo efetivo, os estáveis, pertencentes ao
quadro permanente da Assembleia Legislativa, servidores ocupantes
de cargo em comissão, Deputados, Pensionistas Parlamentares e
servidores efetivos aposentados expressamente confirmados pela
Assembleia Legislativa, num total estimado de até 2.149 (dois mil
cento e quarenta e nove) beneficiários;

3.2  Serão considerados beneficiários dependentes:
a) O cônjuge ou o companheiro (a), desde que comprove união

estável como entidade familiar;
b) Os filhos (as) solteiros (as), inclusive os adotivos (as),

enteados e menores sob guarda judicial até 21 (vinte e um) anos de
idade ou até 24 (vinte e quatro) anos, se universitários sem economia
própria ou se inválidos, a qualquer idade, mediante comprovação médica;

c) O pai ou padrasto, a mãe ou madrasta, dependentes
economicamente do servidor e que constem no seu assentamento
funcional;

3.3 Para a inclusão de qualquer dependente junto ao plano o
interessado, deverá fazer o requerimento a Diretoria de Recursos
Humanos da Assembleia para a respectiva inclusão, ficando
condicionado que o valor do custeio seja assumido pelo próprio titular;

3.4 Todo o ônus com os dependentes será suportado pelo
titular requisitante, que mediante contrato com a operadora do plano
ou seguro de assistência saúde de que trata esse termo, que pagará o
valor correspondente a mesma mensalmente ou poderá, desde que
disponibilizado pelo Órgão, autorizar que o valor seja descontado em
folha de pagamento e repassado mensalmente á CONTRATADA;;

3.5 A operadora poderá admitir a inscrição de agregados no
plano ou seguro de assistência à saúde, limitado ao terceiro grau de
parentesco, consanguíneo ou afim, com o titular, desde que assumam,
integralmente, o respectivo custeio;

3.6 É voluntária a inscrição e a exclusão de qualquer beneficiário
no plano ou seguro de assistência à saúde de que trata este Termo de
Referência;

3.7. A contratada fornecerá identificação específica aos
beneficiários incluídos no plano ou seguro saúde, que os habilitará ao
uso dos benefícios previstos;

3.8. A cada beneficiário titular deverá ser fornecido um guia
orientador médico, onde conste nome, endereço e telefone dos médicos,
hospitais, clínicas, casas de saúde, centros médicos, laboratórios,
institutos, outras entidades da área de saúde e serviços auxiliares
credenciados, devendo a futura contratada providenciar a troca de
referido orientador sempre que o mesmo estiver desatualizado;

3.9. Os ocupantes de cargo em comissão, Deputados,
pensionistas e aposentados que optarem por aderir ao benefício do
Plano de Saúde, deverão contratar diretamente com a operadora do
referido Plano, arcando com 100% do valor da mensalidade
correspondente ao valor estipulado na contratação referente a este
Termo, podendo, desde que disponibilizado pelo Órgão, autorizar que
o valor correspondente seja descontado em folha de pagamento e
repassado mensalmente á CONTRATADA;

3.10. A Assembleia Legislativa pagará diretamente a Operadora
do Plano ou Seguro saúde contratado, 100% (cem por cento) do valor
do plano por servidor para até 500 (quinhentos) servidores ativos
efetivos, estáveis, pertencentes seu quadro permanente;

3.11. Ao servidor efetivo, ativo e estável, pertencente ao quadro
permanente da Assembleia, ao servidor ocupante de cargo em comissão,
Deputado, servidor efetivo aposentado e pensionista parlamentar, é
facultada a adesão ao plano de saúde a qualquer tempo;

3.12. Caberá a Diretoria de Recursos Humanos da Assembleia
Legislativa, encaminhar as solicitações dos respectivos servidores
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ativos, inativos e pensionistas, habilitados para a efetivação de inscrição
e exclusão junto à operadora contratada;

3.13. A exclusão do beneficiário do plano ou seguro de
assistência à saúde se dará pela ocorrência de evento ou ato que implique
na suspensão, mesmo que temporária, de seus vencimentos, tais como
exoneração, licença sem vencimento ou perda de mandato;

3.14. Independentemente da situação prevista no item 5.11, a
exclusão do beneficiário se dará também por fraude ou inadimplência;

3.15. Caberá a Assembleia Legislativa a apresentação de
documentos que comprovem o vínculo do beneficiário, ativo ou inativo,
e pensionista e a relação de parentesco/afinidade dos seus dependentes,
quando solicitados pela empresa a ser contratada.

CLÁUSULA QUARTA - DA REMOÇÃO
4.1 Estará garantida a remoção inter-hospitalar do paciente

(do hospital de origem para o hospital de destino), comprovadamente
necessária, dentro dos limites de abrangência geográfica do plano;

CLÁUSULA QUINTA - DA CARÊNCIA
5.1 A contratada deverá garantir ao titular e dependentes:

consultas, exames, e acesso a todos os demais procedimentos e
coberturas especificados no item n° 4 do Termo de Referência, sem
carência e sem limite, inclusive para doenças pré-existentes;

5.2 Aos filhos dos beneficiários titulares, será assegurada a
prestação dos serviços do plano ou seguro de saúde durante 30 (trinta)
dias após o nascimento, sem qualquer carência.

CLÁUSULA SEXTA -  DO VALOR
6.1. A Assembleia Legislativa, exclusivamente para até 500

(quinhentos) servidores efetivos, estáveis, pertencentes ao quadro
permanente, que aderirem ao plano ou seguro saúde, pagará a
CONTRATADA 100% do valor da mensalidade do plano ou seguro
saúde, com valor unitário por beneficiário de R$ 584,00 (quinhentos e
oitenta e quatro reais), perfazendo um valor mensal para até 500
servidores de até R$ 292.000,00 (duzentos e noventa e dois mil
reais) e valor total para o contrato em 180 dias de R$ 1.752.000,00
(um milhão, setecentos e cinquenta e dois mil reais).

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO
7.1.O pagamento do valor do contrato será em até 06 parcelas

mensais, com a mensalidade a ser paga em até 30 dias após a apresentação
da Nota Fiscal e das certidões de regularidade da CONTRATADA;

CLÁUSULA OITAVA - VEDAÇÕES À FUTURA
CONTRATADA

a) Estabelecer limite de prazo para autorizar procedimentos
eletivos, para consultas médicas, internações e exames complementares
de qualquer natureza. Tais procedimentos devem ser autorizados
imediatamente após a solicitação do médico assistente sem a exclusão
de nenhum procedimento solicitado;

b) Determinar o estabelecimento onde o beneficiário realizará
seus procedimentos médicos, ambulatoriais e hospitalares. Fica a critério
do beneficiário ou do médico assistente a escolha do estabelecimento
conforme o manual de rede credenciada;

c) Usar de mecanismo de regulação, tais como, o uso de cheques
e/ou outros que dificultem o atendimento para internação, consultas e
exames complementares. Tais procedimentos serão realizados mediante
apresentação do cartão de identificação do plano ou seguro saúde emitido
pela CONTRATADA e a carteira de identificação do usuário;

d) Proceder á suspensão do atendimento eletivo, de
emergência e urgência aos beneficiários, por atraso no pagamento da
mensalidade. Só poderá ocorrer a suspensão dos serviços de atendimento
eletivo após o decurso de mais de 30 dias de atraso, contados da data
do vencimento da fatura, devendo, nesse caso a suspensão do
atendimento ser comunicada à CONTRATANTTE, com antecedência
mínima de 15 (quinze) dias. Os atendimentos de urgência e emergência
não poderão sofrer suspensão na sua prestação, exceto no caso de

atraso de pagamento por mais de 90 (noventa) dias. A suspensão no
atendimento eletivo, pela CONTRATADA, no caso de atraso no
pagamento com prazo inferior a 30 dias, ensejará por parte da
CONTRATANTE a cobrança de multa.

CLÁUSULA NONA -  DA VIGÊNCIA
9.1. O serviço terá vigência por um período de 180 dias, a

contar do dia 04 de fevereiro de 2018, ou até que haja a conclusão do
Processo Licitatório (Processo Administrativo nº 1227/2018-AL), de
acordo com os ditames da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão á conta

da de recursos especificos consignados no Orçamento Geral do Estado
do Maranhão, a cargo da CONTRATANTE, cujos programas de
trabalho e elementos de despesas são os seguintes:

UNIDADE GESTORA: 010101 – Assembleia Legislativa
PROJETO ATIVIDADE: 4305 – Assistência Suplementar de Saúde
PLANO INTERNO: Assistsaude
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros
– PJ
SUBITEM DE DESPESAS: 3.3.90.39.02 – Sérviços Técnicos
Profissionais
HISTÓRICO: Contratação emergencial de empresa para prestação
de serviços de plano de saúde pelo prazo de 180 dias para este Poder.
FONTE DE RECURSOS: 0101000000 – Recursos do Tesouro –
Exercício Atual

PARAGRÁFO ÚNICO: DA NOTA DE EMPENHO

10.2. Foi emitida pela Assembleia Legislativa a Nota de
Empenho nº 2019NE000288, de 04/02/2019, no valor de R$ 292.000,00
(duzentos e noventa e dois mil reais), à conta da dotação orçamentária
especificada no subitem anterior, para fazer face às despesas inerentes
a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES
DA CONTRATADA

11.1. A CONTRATADA obriga-se ainda:
a) Observar e cumprir fielmente as condições exigidas para a

prestação dos serviços definidas neste Contrato bem como, aquelas
constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital da Licitação que
integra este instrumento independente de transcrição.

b) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da
execução dos serviços.

c) Manter, durante a execução deste Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
de habilitação jurídica, fiscal, econômica e técnica na Licitação.

Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte a
prestação dos serviços.

d) Comunicar, por escrito, à CONTRATANTE, qualquer
irregularidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar
necessários.

e) Aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos ou
supressões que fizerem necessárias, até 25 % (vinte e cinco por cento)
do valor inicial consoante dispõe a Lei nº 8.666/93.

f) Custear as despesas decorrentes da prestação dos serviços
ora contratados, sem que haja necessidade de desembolso prévio de
quaisquer valores ou garantias por parte do beneficiário, exceto nos
casos previstos nesta especificação;

g) Disponibilizar internação em quarto particular com banheiro
privativo, independentemente da terminologia utilizada pelo hospital
na denominação do aposento;

h) Indicar um representante com poderes para dirimir as
questões relacionadas com a execução dos serviços;
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i) Providenciar a imediata correção das eventuais deficiências

e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE; no prazo máximo
de 15 (quinze) dias;

 j) Arcar com possíveis prejuízos causados à CONTRATANTE
e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida
na execução do Contrato;

k) A manter na sede da CONTRATANTE, no horário de
expediente desta, atendimento aos associados, incluindo liberação de
guias de encaminhamento para exames e demais procedimentos
pertinentes ao contrato, sendo que as despesas de pessoal e
equipamentos utilizados serão de responsabilidade da
CONTRATADA.

l) Incluir ao presente contrato os procedimentos resultantes
de novas aquisições tecnológicas, não utilizadas na prática médica
diária atual.

m) Excluir o encaminhamento prévio ao clínico geral, para
posterior consulta com o especialista pretendido.

n) Reembolsar as despesas médicas e hospitalares, nos casos
de urgência ou emergência, em que o beneficiário, titular ou dependente,
necessitar, sob risco de vida, ser atendido em recursos médicos e
hospitalares estranhos ao convênio ou por se encontrar em localidade
dentro da área de cobertura, onde não existe unidade credenciada;

o) Garantir ao beneficiário, acomodação, em nível equivalente
ou superior, sem ônus adicional, quando não houver disponibilidade
de leito hospitalar nos estabelecimentos próprios ou credenciados pelo
plano ou seguro.

p) Cumprir rigorosamente as normas da Agência Nacional de
Saúde Suplementar.

q) Responder, integral e objetivamente, por perdas e danos
que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação
ou omissão, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

r) Qualquer benefício a ser implementado mediante Lei que
trate, ao nível nacional, sobre Planos ou Seguros de Saúde deverá de
imediato, ser implementado ao presente Contrato, pela
CONTRATADA, nos termos deste.

s) Efetuar a exclusão dos beneficiários conforme indicação da
CONTRATANTE, ficando sua readmissão condicionada a nova
solicitação de credenciamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES
DA CONTRATANTE:

12.1. A CONTRATANTE obriga-se:
12.1.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores

especialmente designados e documentar as ocorrências havidas, na
forma prevista na Lei nº 8.666/93, no Termo de Referência e no Edital
correspondente.

12.1.2. Proporcionar à CONTRATADA as facilidades
necessárias, a fim de que possa desempenhar normalmente os serviços
contratados;

12.1.3. Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as
informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser
solicitados e indicar as áreas onde os serviços serão executados;

12.1.4. Proceder aos pagamentos devidos à CONTRATADA;
12.1.5. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos

à execução do Contrato, em especial, aplicação de sanções, alterações
do mesmo;

12.1.6. Disponibilizar ambiente para acomodação dos
funcionários em serviço;

12.1.7. Comunicar à CONTRATADA quaisquer irregularidades
observadas na execução dos serviços contratados;

12.1.8. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem
necessárias;

12.1.9. Comunicar à CONTRATADA, até o dia 20 de cada
mês, a inclusão ou exclusão dos novos servidores e seus dependentes.

12.1.10. Prestar os esclarecimentos e informações que venham
a ser solicitadas pela CONTRATADA.

12.1.11. Proporcionar as facilidades necessárias ao bom
andamento dos serviços contratados.

12.1.12. Efetuar o pagamento dos serviços executados até
30(trinta) dias após a apresentação dos documentos fiscais devidamente
atestados pelo Gestor do Contrato.

12.1.13. Cumprir fielmente todas as cláusulas contratuais
avençadas.

12.1.14. Proceder às advertências, multas e demais cominações
legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela
CONTRATADA.

12.1.15. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer
ocorrência relacionada com a execução dos serviços.

12.1.15. Designar o Gestor do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

13.1. A CONTRATADA que, injustificadamente, não
apresentar documentação exigida, apresentar declaração falsa, não
assinar o contrato, ensejar o retardamento da execução do seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajustado,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e
das cominações legais, garantida a prévia defesa.

13.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições
fixadas neste Contrato, erros ou atraso na entrega dos serviços e ainda,
quaisquer outras irregularidades, a CONTRATANTE poderá aplicar à
CONTRATADA garantida a prévia defesa, as seguintes sanções:

a) Advertência, que poderá ser aplicada nos seguintes casos,
independentemente da aplicação da multa:

a1) descumprimento das obrigações assumidas, desde que não
acarretem prejuízos para a CONTRATANTE

a2) execução insatisfatória ou inexecução do objeto do Contrato,
desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos
de suspensão temporária;

a3) pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no
desenvolvimento dos serviços para a CONTRATANTE.

b) Multa, nas condições seguintes:
b1) Multa única no percentual de 1%(um por cento) até o

sétimo dia de atraso injustificado na execução de qualquer obrigação
contratual,

b2) Multa diária no percentual de 0,2%(dois décimos por
cento) a partir do oitavo dia de atraso.

b3) Multa no percentual de 20%(vinte por cento) sobre o
valor do Contrato no caso de inexecução do Contrato, sem justa causa,

c) Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar
com a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, por prazo não
superior a 5(cinco) anos.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes
e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea
anterior.

13.3. Na reincidência, as multas definidas na alinea “b” serão
cobradas em dobro.

13.4. A aplicação das multas estabelecidas nesta Cláusula não
impede que a ALEMA rescinda unilateralmente o ajuste e ou aplique as
demais sanções previstas no artigo 86 a 88 da Lei nº8. 666/93 e no
artigo 7º da Lei nº 10.520/2002.

1.3. Se o valor das multas não for pago pela CONTRATADA
será automaticamente descontado de qualquer fatura ou crédito a que a
CONTRATADA vier a fazer jus.

13.6. As sanções a que se referem as alineas “c” e “d” do
subitem 14.1 quando aplicadas, facultará à CONTRATANTE solicitar
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o descredenciamento da CONTRATADA durante o periodo, no sistema
de Cadastramento de Fornecedores e Prestadores de Serviços mantido
pelo Poder Executivo do Estado do Maranhão, consoante permite o
artigo 7º da Lei nº 10.520/2002

13.7. As sanções previstas nesta CLÁUSULA não impedirão
a responsabilização do infrator pelo ressarcimento dos danos causados
à CONTRATANTE.

13.8. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do
subitem 14.1, poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena
de multa.

13.9. As sanções previstas nesta CLÁUSULA não serão
aplicadas sem o devido Processo Administrativo, que prevê a concessão
da oportunidade de defesa prévia da CONTRATADA sendo-lhe
franqueada vista ao Processo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO
DO CONTRATO

14.1. A Fiscalização do Contrato caberá ao servidor previamente
designado pela CONTRATANTE a quem caberá dentre outras
atribuições a de gerenciar os atos e procedimentos voltados ao
acompanhamento deste Contrato, além das atribuições especificas
limitadas no artigo 21 da Resolução Administrativa nº788, de 09 de
agosto de 2011.

14.2. O Fiscal do Contrato encaminhará à CONTRATADA
cópia do ato de sua designação.

14.3. O Fiscal do Contrato não exonera a CONTRATADA de
suas responsabilidades contratuais e legais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA RESCISÃO DO
CONTRATO

15.1. A inexecução, total ou parcial deste Contrato ensejará
sua rescisão, consoante dispõe o artigo 78 da Lei nº 8.666/93, com as
conseqüências contratuais previstas na citada Lei, garantido o direito
de ampla defesa.

15.2. A CONTRATANTE poderá rescindir
administrativamente este Contrato, nas hipóteses previstas nos artigos
78 a 80 da lei nº 8.666/93.

15.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do
artigo 78 da Lei nº 8.666/93, não cabe à CONTRATADA direito a
qualquer indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO
16.1. Como condição indispensável para a eficácia deste

Contrato a CONTRATANTE providenciará seu extrato até o quinto
dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, para ocorrer sua publicação
no Diário Oficial no prazo de vinte dias daquela data, consoante dispõe
o parágrafo único do artigo 61 da Lei n.º 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO
17. Fica eleito o foro da cidade de São Luís, Capital do Estado

do Maranhão, como competente para dirimir questões oriundas deste
Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

E, por estarem ajustadas e acordadas, as partes assinam este
termo em 3 (três) vias de igual teor e forma na presença das duas
testemunhas abaixo assinadas.

São Luís/MA, 04 de fevereiro de 2019.

OTHELINO NOVA ALVES NETO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

ELIE GEORGES HACHEM
UNIHOSP SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI

Testemunhas:
1 – Nome, assinatura e CPF
2 – Nome assinatura e CPF
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