SEGUNDA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2019 1
ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DIÁRIO DAASSEMBLEIA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
ANO XLVI - Nº 043 - SÃO LUÍS, SEGUNDA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2019. EDIÇÃO DE HOJE: 28 PÁGINAS
184º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
22ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19.ª LEGISLATURA
SUMÁRIO
RELAÇÃO DE ORADORES.........................................................03

ATA DE SESSÃO ORDINÁRIA.....................................................21

ORDEM DO DIA..........................................................................03

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA................................................22

PAUTA...........................................................................................03

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA.......................................................22

SESSÃO ORDINÁRIA.................................................................04

RESENHA......................................................................................23

PROJETO DE RESOLUÇÃO ......................................................04

PAUTA DE REUNIÃO.....................................................................24

REQUERIMENTO.........................................................................05

AVISO DE LICITAÇÃO................................................................26

INDICAÇÃO................................................................................06

APOSTILA.....................................................................................26

RESUMO DA ATA.........................................................................20

VOTO DO RELATOR...................................................................27
OFÍCIO.........................................................................................27

MESA DIRETORA

Deputado Othelino Neto
Presidente
1.° Vice-Presidente: Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
1.° Secretário: Deputada Andreia Martins Rezende (DEM)
2.º Vice-Presidente: Deputada Detinha (PR)
2.° Secretário: Deputada Dr.ª Cleide Coutinho (PDT)
3.° Vice-Presidente: Deputada Drª Thaiza Hortegal (PP) 3.° Secretário: Deputado Pará Figueiredo (PSL)
4.° Secretário: Deputada Daniella Tema (DEM)
4.° Vice-Presidente: Deputado Roberto Costa (MDB)
BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

01. Deputado Adelmo Soares (PC do B)
02. Deputada Andreia Martins Rezende (DEM)
03. Deputado Antônio Pereira (DEM)
04. Deputado Ariston Sousa - (AVANTE)
05. Deputado Carlinhos Florêncio (PC do B)
06. Deputada Daniella Tema (DEM)
07. Deputada Drª Cleide Coutinho (PDT)
08. Deputado Dr. Yglésio (PDT)
09. Deputado Duarte Júnior (PC do B)
10. Deputado Edivaldo Holanda (PTC)
11. Deputado Edson Araújo (PSB)
12. Deputado Fábio Macedo (PDT)
13. Deputado Felipe dos Pneus (PRTB)

14. Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
15. Deputada Mical Damasceno (PTB)
16. Deputado Neto Evangelista (DEM)
17. Deputado Othelino Neto (PC do B)
18. Deputado Pará Figueiredo (PSL)
19. Deputado Pastor Cavalcante (PROS)
20. Deputado Paulo Neto (DEM)
21. Deputado Prof. Marco Aurélio (PC do B)
22. Deputado Rafael Leitoa (PDT)
23. Deputado Ricardo Rios (PDT)
24. Deputado Zé Gentil (PRB)
25. Deputado Zé Inácio Lula (PT)
26. Deputado Zito Rolim (PDT)

Líder: Deputado Prof. Marco Aurélio

Vice-Líderes: Deputado Adelmo Soares
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Duarte Jr.

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO PR/PMN

BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE PROGRESSISTA

01. Deputada Detinha (PR)
02. Deputado Dr. Leonardo Sá (PR)
03. Deputado Hélio Soares (PR)
04. Deputado Vinícius Louro (PR)
05. Deputado Wendell Lages (PMN)

01. Deputado Ciro Neto (PP)
02. Deputada Drª Helena Duailibe (Solidariedade)
03. Deputada Drª Thaiza Hortegal (PP)
04. Deputado Fernando Pessoa (Solidariedade)
05. Deputado Rildo Amaral (Solidariedade)

Líder: Deputado Vinícius Louro

Líder: Deputado Rildo Amaral

BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO - MDB/PV

PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

01. Deputado Adriano (PV)
02. Deputado Arnaldo Melo (MDB)

01. Deputado Wellington do Curso (PSDB)

04. Deputado Rigo Teles (PV)
05. Deputado Roberto Costa (MDB)

Deputado Rafael Leitoa

Líder: Adriano

Deputada Ana do Gás (PC do B) - Secretário de Estado
Deputado Márcio Honaiser (PDT) - Secretário de Estado
Deputado Marcelo Tavares (PSB) - Secretário de Estado

LÍDER DO GOVERNO

LICENCIADO

2

SEGUNDA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2019

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

Deputado Neto Evangelista
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Antônio Pereira
Deputado Wendell Lages
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires

Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Duarte Jr.
Deputado Carlinhos Florencio
Deputado Vinícios Louro
Deputado Rildo Amaral
Deputado Adriano

Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Hélio Soares
Deputado Paulo Neto
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zé Gentil
Deputado Ciro Neto
Deputado Rigo Teles

Deputado Fábio Macedo
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Adelmo Soares
Deputado Vinícius Louro
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Adriano

Deputado Hélio Soares
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Mical Damasceno
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Ricardo Rios
Deputado Rildo Amaral
Deputado César Pires

Deputado Antônio Pereira
Deputado Adelmo Soares
Deputado Duarte Jr.
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto
Deputado Adriano

Deputado Adelmo Soares
Deputado Vinícius Louro
Deputado Duarte Jr.
Deputada Mical Damasceno
Deputado Neto Evangelista
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Zé Gentil
Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Paulo Neto
Deputado Hélio Soares

Deputado Ricardo Rios
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Antonio Pereira
Deputado Vinícius Louro
Deputado Rildo Amaral
Deputado Adriano

Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fábio Macedo
Deputado Edson Araújo
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado Ciro Neto
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Dr. Yglésio
Deputado Hélio Soares
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Adelmo Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado Rigo Teles

Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Neto Evangelista
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Wendell Lages
Deputado Rildo Amaral
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Duarte Jr.
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Edson Araújo
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Wendell Lages
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Adriano

Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Paulo Neto
Deputado Neto Evangelista
Deputado Zé Gentil
Deputado Leonardo Sá

Deputado Zé Gentil
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fábio Macedo
Deputado Vinícius Louro

Deputado César Pires

Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Leonardo Sá
Deputada Mical Damasceno
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Paulo Neto
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Adriano

Deputado Rigo Teles
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Adelmo Soares
Deputado Zé Gentil
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Leonardo Sá
Deputado Wellington do Curso

Deputado Antonio Pereira
Deputado Duarte Jr.
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ricardo Rios
Deputado Hélio Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado César Pires

Deputado Vinícius Louro
Deputado Ricardo Rios
Deputado Edson Araújo
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Zé Gentil
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado César Pires

Deputado Adelmo Soares
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Leonardo Sá

Deputado Fábio Macêdo
Deputado Wendell Lages
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Paulo Neto
Deputado Ciro Neto
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Dr. Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula
Deputada Mical Damasceno
Deputado Wellington do Curso
Deputado Leonardo Sá
Deputado Fernando Pessoa
Deputado César Pires

Deputado Rildo Amaral
Deputado Duarte Jr.
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Leonardo Sá
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Felipe dos Pneus
Deputado Fábio Macêdo
Deputado Paulo Neto
Deputado Edson Araújo
Deputado Hélio Soares
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Rigo Teles

Deputado Rigo Teles

Deputado Rildo Amaral
Deputado Arnaldo Melo

Deputado Rigo Teles

DIÁRIO DAASSEMBLEIA

SEGUNDA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2019

3

III - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25/03/2019 – 2ª FEIRA
GRANDE EXPEDIENTE:
TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE/PP.....................08 MINUTOS
2. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......37 MINUTOS
3. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO PR/PMN............08 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............08 MINUTOS
COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS (Art. 87 , § 5º do R.I.)
5. PSDB............................................................................. 5 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25.03.2019
I – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. Nº057/
2019)
1. PROJETO DE LEI Nº 051/2019, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº 005/2019), QUE
INSTITUI O PROGRAMA ESTADUAL “HABITAR NO
CENTRO”. DEPENDE DE PARECERES DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA; ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE; OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS. TRANSFERIDO A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DE 21/03/19, DEVIDO A
CONCESSÃO DE VISTA PELO PRESIDENTE DA CCJC AO
DEPUTADO ADRIANO.
II - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
2. REQUERIMENTO Nº 107/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE
APÓS APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO A TODA EQUIPE DO
PROGRAMA NA HORA, DA EMISSORA DE RÁDIO 92.3 FM,
QUE PRESTOU BRILHANTE SERVIÇO A TODA SOCIEDADE
MARANHENSE. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DE 18/03/19, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL E 19,20 E 21/03/19 DEVIDO AUSÊNCIA DO
AUTOR EM PLENÁRIO. (3ª SESSÃO).
3. REQUERIMENTO Nº 110/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, SOLICITANDO QUE APÓS
APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÃO PELO 52º (QUINQUAGÉSIMO
SEGUNDO) ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO
MUNICÍPIO DE SANTA INÊS/MA, NA PESSOA DO PREFEITO
MUNICIPAL E AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DE 18/03/19, POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL E 19,
20 E 21/03/19 DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO.
(3ª SESSÃO).
4. REQUERIMENTO Nº 133/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO, SOLICITANDO QUE DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME
DE
URGÊNCIA,
EM
UMA
SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, A SER REALIZADA LOGO APÓS A
PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 097/2019, DE SUA
AUTORIA, QUE “DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO MÊS
ABRIL MARROM – MÊS ESTADUAL DE COMBATE À
CEGUEIRA” E PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 022/19,DE
AUTORIA DA MESA DIRETORA .

5. REQUERIMENTO Nº 072/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, SOLICITANDO, QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, INFORMAÇÕES DETALHADAS AO
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO (IPREV), JOEL
FERNANDO BENIN, ACERCA DO FUNDO ESTADUAL DE
PENSÃO E APOSENTADORIA – FEPA.
6. REQUERIMENTO Nº 128/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, SOLICITANDO QUE APÓS
DELIBERAÇÃO DA MESA, SEJA PEDIDO AOS MINISTÉRIOS
DAS RELAÇÕES EXTERIORES E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES (MCTIC), CÓPIA DO
ACORDO DE SALVAGUARDAS TECNOLÓGICAS (AST)
ASSINADO NO ÚLTIMO DIA 18 DE MARÇO, POR
REPRESENTANTES DO BRASIL E DOS ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA (EUA) E DOCUMENTOS REFERENTES AO
ACORDO.
7. REQUERIMENTO Nº 129/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, SOLICITANDO QUE APÓS
DELIBERAÇÃO DA MESA, SEJAM SOLICITADAS AO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, MARCELLUS
RIBEIRO ALVES, INFORMAÇÕES DETALHADAS REFERENTES
A LEI Nº 10.956/2018. TENDO EM VISTA A ELEVAÇÃO DA
ALÍQUOTA DE ICMS SOBRE PRODUTOS E SERVIÇOS, E O
REAL IMPACTO NOS PREÇOS DOS ITENS RELACIONADOS
NA LEI, OU SEJA, QUANTO CADA CONSUMIDOR PAGARÁ A
MAIS EM PRODUT OS, COMO O DIESEL, GASOLINA,
BEBIDAS, ENTRE OUTROS.
8. REQUERIMENTO Nº 130/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, SOLICITANDO QUE APÓS
DELIBERAÇÃO DA MESA, SEJAM SOLICITADAS AOS
SECRETÁRIOS DE ESTADO DA CASA CIVIL, MARCELO
TAVARES E AO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS
POLÍTICOS – SECAP, RODRIGO LAGO, INFORMAÇÕES
DETALHADAS A RESPEITO DA ESTRUTURA DE PESSOAL QUE
A GESTÃO ESTADUAL DISPÕE ATUALMENTE: O NUMERO
EXATO DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS,
QUANTIDADE DE CARGOS COMISSIONADOS E
CONTRATADOS.
9. REQUERIMENTO Nº 131/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, SOLICITANDO QUE APÓS
DELIBERAÇÃO DA MESA, SEJA SOLICITADA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT, DE SÃO
LUÍS, INFORMAÇÕES SOBRE A EXISTÊNCIA DE PROJETO
PARA A INSTALAÇÃO DE PASSARELAS DE PEDESTRES EM
SÃO LUÍS, DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O
TRÂNSITO.
10. REQUERIMENTO Nº 132/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JUNIOR, SOLICITANDO QUE APÓS
DELIBERAÇÃO DA MESA, SEJA SUBMETIDO AO PLENÁRIO
O PARECER CONTRÁRIO Nº 040/2019, ORIUNDO DA CCJC,
REFERENTE AO PROJETO DE LEI Nº 23/2019, DE SUA
AUTORIA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 25/03/2019 – SEGUNDA-FEIRA
ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 021/19,
de autoria do Senhor Deputado Adriano, que concede a Medalha de
Mérito Legislativo “João do Vale” ao cantor Bruno Patrício de Abreu
Ferreira.
ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 128/19, de autoria da Senhora
Deputada Mical Damasceno, que considera Patrimônio Cultural
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Imaterial do Estado do Maranhão a “Banda de Música do Corpo de
Bombeiros Militar do Maranhão”.
2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 020/19,
de autoria do Senhor Deputado César Pires, que concede a Medalha
João do Vale a Senhora Bruna Fernanda Cantanhede Gaglianone.
ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 127/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que dispõe sobre o funcionamento dos postos
de venda de passagens dos sistemas de transportes coletivos do
Maranhão durante fins de semana e feriados e dá outras providências.
ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 118/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que dispõe sobre obrigatoriedade da instalação
de balanças de precisão em supermercados, hipermercados, congêneres
e dá outras providências.
2. PROJETO DE LEI N° 119/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que dispõe sobre a autorização e
regulamentação das cavalgadas no Estado do Maranhão, e dá outras
providências.
3. PROJETO DE LEI N° 120/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a vedação de
incidência do valor de taxas de distribuição, de transmissão e de outros
encargos, diferentes do valor do consumo efetivo, na base de cálculo
do ICMS devido pelos consumidores de energia elétrica no Estado do
Maranhão e dá outras providências.
4. PROJETO DE LEI N° 121/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a destinação de
porcentagem específica das unidades de programas de loteamentos
sociais e de habitação popular a famílias monoparentais e a mulheres
vítimas de violência doméstica.
5. PROJETO DE LEI N° 122/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que cria a política estadual de promoção
da igualdade entre mulheres e homens no âmbito do Estado do
Maranhão.
6. PROJETO DE LEI N° 123/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a isenção de cobrança
da tarifa de energia elétrica para famílias de baixa renda que possuem
pacientes portadores de doenças genéticas e/ou raras.
7. PROJETO DE LEI N° 124/19, de autoria do Senhor
Deputado Rigo Teles, que dispõe sobre o tráfego de veículos
automotores na Rodovia MA-315 na forma que especifica.
8. PROJETO DE LEI N° 125/19, de autoria do Deputado
Wendell Lages, que estabelece as diretrizes para a instituição da
campanha permanente de combate ao Bullying no âmbito do Estado
do Maranhão.
9. PROJETO DE LEI N° 126/19, de autoria da Senhora
Deputada Detinha, que dispõe sobre a Obrigatoriedade de Hospitais,
Clínicas, Maternidades e demais Estabelecimentos de Saúde da Rede
Pública e Privada, no Estado do Maranhão, promoverem o prontuário
e a comunicação imediata de Recém-Nascidos com deficiência, às
Instituições, Associações e Entidades especializadas e dá outras
providências.
10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 017/
19, de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senador da República Marcelo Costa e
Castro.
11. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 018/
19, de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Presidente da Federação dos Municípios
do Estado do Maranhão o Prefeito Erlanio Luna Xavier.
12. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 019/
19, de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que concede a Medalha
Manuel Beckman aos ex-Deputados Jean Carvalho, João Silva e Waldir
Filho e dá outras providências.
DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 21 DE MARÇO DE 2019.
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Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia vinte e um de março de dois mil e
dezenove.
Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia M. Rezende.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, César Pires, Ciro
Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio,
Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim,
Hélio Soares, Neto Evangelista, Othelino Neto, , Pastor Cavalcante,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios,
Roberto Costa, Vinícius Louro, Wendell Lages e Zito Rolim. Ausentes
os (as) Senhores (as) Deputados (as): Carlinhos Florêncio, Doutora
Thaiza Hortegal, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Mical Damasceno,
Pará Figueiredo Rigo Teles, Rildo Amaral, Wellington do Curso, Zé
Gentil e Zé Inácio Lula.
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos
os nossos trabalhos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para a fazer a
leitura do Texto Bíblico e da Ata da Sessão anterior.
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida, Senhora
Presidente.
O SENHORA 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 RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 021 / 19
Concede a Medalha de Mérito Legislativo “João
do Vale” ao cantor Bruno Patrício de Abreu
Ferreira.
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º - É concedida a Medalha de Mérito Legislativo “João
do Vale” ao cantor Bruno Patrício de Abreu Ferreira.
Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.
Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís 20 de março de 2019. - ADRIANO - Deputado
Estadual – PV
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JUSTIFICATIVA
Com o título de ‘Imperador’, herdado pelos fãs e admiradores,
o cantor Bruno Patrício de Abreu Ferreira, mais conhecido como Bruno
Shinoda, se consolida no mercado musical como o maior artista do
Estado do Maranhão, na atualidade.
Natural do estado do Maranhão, Bruno Shinoda contabiliza
resultados surpreendentes no ramo da música local. O vocalista é o
destaque, pelo terceiro ano consecutivo, do Carnaval maranhense. Em
cinco dias da maior festa popular do país, Shinoda alcançou a marca de
vinte cidades, e em todas elas, arrastou uma multidão, superando
recordes de público no Maranhão.
O cantor apresenta, em seus shows, um repertório com hits
atuais que fazem parte das maiores baladas no restante do país, e o que
antes eram apenas ‘apresentações no interior’, transformaram-se em
grandes shows em diferentes regiões, sempre com recorde de público.
Com estilo autêntico e talento, o trabalho realizado pelo músico tem
alçado voos cada vez mais altos e despertado atenção de produtoras de
estados vizinhos.
Aliás, esse é um dos diferenciais do Imperador, que, hoje,
aposta no contato próximo com os seguidores em suas redes sociais, o
que tem tornado o artista um dos mais queridos entre a garotada. E por
falar em redes sociais, Shinoda contabiliza mais de 134 mil seguidores
no Instagram. Seus vídeos oficiais do canal no Youtube chegam à marca
de 1,1 mil visualizações, números expressivos e bastante comemorados
pelo cantor e sua equipe.
Quando iniciou carreira na música, Bruno Shinoda já disputava
atenção dos produtores, no ano de 2011, comandando o Grupo Swingart.
De lá pra cá, o artista não parou mais, e, hoje, é o principal artista do
staff da KM Produções, e vem conquistando cada vez mais fãs, com
uma agenda concorrida de shows e participações em eventos e carnavais
fora de época do Maranhão a fora.
Em sua nova temporada, Bruno Shinoda trabalha com
novidades não só na qualidade e no estilo musical, como também nos
recursos que incluem painéis de led, som e luz, apostando na tecnologia,
na interatividade com o público e na diversidade de ritmos, que vão
desde a swingueira, axé, pagode e forró, passando pelo sertanejo e o
reggae, estilo que corre nas veias dos maranhenses. “Nossa proposta é
não deixar ninguém parado com um show com todos os estilos e hits
que estão na boca da moçada. E assim, a cada dia, temos feito cada vez
mais apresentações e shows em grandes eventos pelo estado”, declarou
Shinoda.
Bruno Shinoda é um dos maiores artistas maranhenses, sendo
grande incentivador e divulgador da cultura do Maranhão para o resto
do Brasil e do Mundo, sendo merecedor desta Medalha.
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REQUERIMENTO Nº 128 / 19
Senhor Presidente,
Na forma Regimental desta casa, requeiro a Vossa Excelência,
que depois de ouvida a mesa, seja solicitado ao Ministério das Relações
Exteriores e Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC), cópia do Acordo de Salvaguardas
Tecnológicas (AST) assinado no último dia 18 de março, por
representantes do Brasil e dos Estados Unidos da América (EUA) e
documentos referentes ao acordo.
Segundo o Ministério da Defesa, o referido acordo possibilita
destravar o uso comercial do Centro de Lançamento de Alcântara e
com isso, atrair investimentos, desenvolver uma cadeia produtiva de
alto valor agregado com inúmeros postos de trabalho no Brasil.
Considerando que o AST é um acordo de proteção dos interesses
brasileiros; e que o Centro de Lançamento em discussão é em Alcântara,
nosso Estado do Maranhão, temos responsabilidade de estudar o
assunto e acompanhar os interesses dos Alcantarenses e de todos os
Maranhenses.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 20 de março de 2019. - “É de Luta, É da Terra!” - Zé Inácio Deputado Estadual – PT
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 25.03.19
EM: 22.03.19
REQUERIMENTO Nº 129 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 160), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a Mesa,
sejam solicitadas ao secretário de Estado da Fazenda, Marcellus Ribeiro
Alves, informações detalhadas referentes a lei n° 10.956/2018. Tendo
em vista a elevação da alíquota de ICMS sobre produtos e serviços
com a entrada em vigor da lei n° 10.956, ocorrida no mês de março do
ano corrente, requeiro o real impacto nos preços dos itens
relacionados na supracitada lei, ou seja, quanto cada consumidor
pagará a mais em produtos que sofreram aumento de ICMS,
como o diesel, gasolina, bebidas, entre outros.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 18 de março de 2019. ADRIANO - Deputado Estadual – PV
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 25.03.19
EM: 22.03.19
REQUERIMENTO Nº 130 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 160), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a Mesa,
sejam solicitadas ao Secretário-Chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares,
bem como ao Secretário de Estado da Comunicação Social e Assuntos
Políticos – SECAP, Rodrigo Lago, informações detalhadas a respeito
da estrutura de pessoal que a atual gestão estadual dispõe atualmente.
Solicito o número exato de servidores públicos efetivos,
quantidade de cargos comissionados e números de funcionários
contratados discriminados por cada umas das 37 (trinta e sete)
secretarias que compõe o atual primeiro-escalão do Executivo Estadual.
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PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 18 de março de 2019. –
ADRIANO - Deputado Estadual – PV
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 25.03.19
EM: 22.03.19
REQUERIMENTO Nº 131 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o art. 158, VII, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência, que após ouvida a Mesa, seja solicitado à Secretaria
Municipal de Trânsito e Transportes – SMTT, de São Luís,
informações sobre a existência de projeto para a instalação de passarelas
de pedestres em São Luís, bem como projetos de orientação e educação
para o trânsito. Caso existam projetos nesse sentido, que sejam enviados
a esta Casa.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 20 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. 25.03.19
EM: 22.03.19

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Mês Estadual de Combate à Cegueira “, de minha autoria e Projeto de
Resolução n. 022/19, de autoria da Mesa Diretora.
PLENÁRIO “DEP. NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, EM SÃO Luís (MA), 19 DE MARÇO
DE 2019. – Othelino Neto – Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 25.03.19
EM: 22.03.19
INDICAÇÃO Nº 387 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, solicitando obras referentes ao Programa Mais Asfalto,
no Município de Chapadinha/MA
Vale ressaltar que a cidade se encontra com a malha asfáltica,
em sua maior parte, em péssima situação. Portanto, solicito a
revitalização das vias do mencionado Município, uma vez que é de
suma importância para a melhoria da locomoção e da qualidade de vida
da população local.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 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.

REQUERIMENTO Nº 132 / 19
INDICAÇÃO Nº 388 / 19
Senhor Presidente,
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o artigo 182, § 4º, do Regimento
Interno desta Casa, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a
Mesa, seja submetido ao Plenário o Parecer nº 040/2019 oriundo
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, referente ao
Projeto de Lei Ordinária nº 23/2019, que rejeita a Proposição de
minha autoria, que torna obrigatória a instalação de sistema de
monitoramento de áudio e vídeo em estabelecimentos comerciais
destinados à higiene, ao tratamento, à estética e demais serviços que
impliquem a guarda de animais domésticos, como pet shops, clínicas
veterinárias e similares, estabelece sanções, e dá outras providências,
contrariando o Parecer nº 020/2019 da Consultoria Legislativa
desta Casa, que entendeu que o referido Projeto de Lei não encontra
objeções quanto à juridicidade, à legalidade e à técnica legislativa
para sua aprovação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 20 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. 25.03.19
EM: 22.03.19
REQUERIMENTO Nº 133 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 163 inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei
n° 097/2019, que “Dispõe sobre a instituição do mês Abril Marrom -

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, e ao Secretário Estadual de Educação, Senhor Felipe Camarão,
solicitando a implantação de um Instituto de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão (IEMA) na cidade de Esperantinópolis/
MA.
Tal indicação é de extrema relevância, pois dará um incremento
à educação profissional técnica da população local, fornecendo preparo
para ingresso ao mercado de trabalho, além de ofertar ao Município
uma melhor infraestrutura, equipamentos e pessoal para o
desenvolvimento de cursos técnicos integrados ao ensino médio.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 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 389 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Diretor Presidente da CAEMA, Sr. Carlos Rogério
Araújo, a fim de que sejam retomadas as obras outrora iniciadas
na cidade de Chapadinha pela mencionada concessionária.
A presente solicitação dá-se em razão da dificuldade que a
população local está passando, vez que se trata de um serviço essencial,
qual seja o serviço de abastecimento de água, prestado por esta
companhia.
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Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 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.
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PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 15 DE MARÇO DE 2019. WENDELL LAGES - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 390 / 19
INDICAÇÃO Nº 393 / 19
Senhor Presidente,
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, solicitando que
determine ao Secretário de Estado da Infraestrutura – SINFRA, Dr.
Clayton Noleto a proceder execução de serviços de “Recuperação
Asfáltica” da M A-317, que liga o Município de Cajari ao
Entrocamento da MA-014.
Com as fortes chuvas caídas nos últimos meses, o trecho de
aproximadamente 14,5km, se encontra quase intrafegável, causando
consideráveis transtornos para os moradores de Cajari e da região.
Mediante o exposto, solicito dos ilustres pares, a aprovação
desta Indicação, esperando contar com a sensibilidade do Excelentíssimo
Senhor Governador, no sentido de ordenar a imediata execução dos
serviços de recuperação no trecho acima citado.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em 20 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 391 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula, solicitando a transformação
do CAPS-ad II em CAPS-ad IV, conforme a Portaria do Ministério da
Saúde n.º 3.588, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a Rede
de Atenção Psicossocial.
O CAPS-ad refere-se a um serviço aberto a comunidade que é
ligado ao Sistema Único de Saúde, pertencente à rede de assistência à
saúde mental e direcionado à população que apresenta graves
transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias
psicoativas.
Atualmente o CAPS-ad do Estado do Maranhão encontra-se
classificado no tipo II, o qual apresenta capacidade operacional para
atendimento em Municípios com população de até 200.000 habitantes.
No entanto, conforme a Portaria do Ministério da Saúde, acima
mencionada, o CAPS-ad estadual deve ser adequado ao CAPS-ad tipo
IV.
Pelo artigo 50-B, § 4º, da Portaria 3.558/17, o CAPS-ad tipo
IV abrange Municípios com população acima de 500.000 habitantes,
bem como as capitais estaduais, sendo o mesmo destinado a
proporcionar a atenção integral e contínua a pessoas com necessidades
relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas, com
funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e em todos os dias da
semana, inclusive finais de semana e feriados.
Ressalta-se, por fim, que o CAPS-ad objetiva primordialmente
a reinserção social, tendo como instrumentos terapêuticos a reabilitação
física e cognitiva, o acompanhamento psiquiátrico, psicológico e
assistencial, além da interação familiar no âmbito do tratamento,
apresentando-se assim como um importante modelo assistencial que
diminui o custo com internações em hospitais psiquiátricos de longa
permanência.

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Carlos Lula, Secretário de Saúde- SES, solicitando, em caráter de
urgência, 01 (uma) ambulância para a cidade de São João BatistaMA.
Medidas que devem ser tomadas pelos órgãos competentes
para que diminua o desconforto, com um novo veículo e as condições
mínimas, não restam dúvidas que um atendimento mais humanizado
será realizado em prol dos joaninos.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 20 DE MARÇO
DE 2018- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE - Expediente lido, Senhora
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Expediente lido, à publicação.
III - PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) – Que Deus nos abençoe nesta manhã. Mensagem Bíblica.
Disse Jesus: “Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse
é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o
amarei e me manifestarei por Ele”. Senhor Presidente, caros colegas
Deputados e Deputadas, em plenário, Secretários presentes à Mesa,
Deputada Andreia, Deputada Cleide Coutinho, imprensa, galeria. É
uma honra, mais uma vez, me dirigir ao povo do Maranhão. E desta
feita para trazer uma notícia, na realidade, até uma mensagem da
Comissão de Saúde, que, ontem, estivemos reunidos, ordinariamente,
na Comissão de Saúde. E recebemos a visita da Senhor Ronald Coelho,
atendendo a um requerimento do Deputado Dr. Yglésio. Ele veio a
convite, por meio de Requerimento do Dr. Yglésio, veio a convite. E
expôs a questão da oncologia, especialmente da radioterapia à Comissão
de Saúde desta Casa. Veio acompanhado também de um representante
do Estado, que também trabalha nessa questão, nessa área de oncologia,
onde está sendo implantado pelo Senhor Governador Flávio Dino, ali
no Genésio Rego, construído um prédio físico para receber os
equipamentos também da radioterapia e braquiterapia. Nessa visita, o
Doutor Ronald Coelho nos fez uma exposição, onde falou do serviço
implantado no Maranhão, do que nós temos implantado para o
tratamento de radioterapia, no Maranhão. Nós temos hoje, em São
Luís, o Aldenora Bello, que como unidade pública é uma instituição
que é uma fundação, mas pode ser considerada também uma unidade
pública. Até porque mantém alguns convênios com o Estado. Eu nem
sei se tem um convênio regular com o Estado, mas é uma fundação que
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tem atendido. E que tem resolvido a maioria dos tumores benignos e
malignos no Estado do Maranhão. Ele veio representando exatamente
o Aldenora Bello. E ele nos disse que aqui tem ao CACON. O que é o
CACON? É um centro em alta complexidade em oncologia, onde você
tem a parte de cirurgia, a parte de quimioterapia e a parte de radioterapia,
basicamente, com acompanhamento e estadiamento desses pacientes.
E que só em São Luís, só o Aldenora Bello é CACON, hoje. Tem essa
qualificação de CACON, hoje, no Maranhão. Temos em Imperatriz
um serviço também. O UNACON, que faz a parte de cirurgia oncológica
e a parte de quimioterapia. E temos na iniciativa privada um aparelho
de radioterapia que atende também aos pacientes, do público. Porque
há um convênio. É uma unidade privada, conveniada com a Secretaria
Estadual de Saúde e, portanto, o Estado paga por aqueles pacientes
que são atendidos ali na região, que são em torno de 60 a 70 pacientes/
mês. Isso parece ser um número pequeno, mas não é, foi um serviço
importante implantado ali na Oncologia de Imperatriz e que se juntar
o Hospital São Rafael com esse serviço privado, da iniciativa privada
também de radioterapia teríamos ali, em Imperatriz, se fosse no mesmo
local físico teríamos um CACON também, mas lá é considerado
UNACON, porque são em lugares diferentes, diferentemente aqui do
Aldenora Bello que é no mesmo local, portanto é considerado CACON.
Ele nos dizia que temos hoje uma fila para a radioterapia especialmente
para os pacientes portadores de cânceres, de tumores de cólon uterino
e de mama, mais de mil pacientes, em torno de 1.000 a 1.200 pacientes.
Esse é um número atualizado pelo Aldenora Bello. E nós temos esse
enfrentamento aqui no Maranhão, uma fila em torno de mil pacientes.
Ou seja, temos pacientes que morrerão, Senhor Presidente, e não
poderão ser atendidos, porque se for obedecer essa fila vai ser atendido
daqui a um ano e daqui a um ano não poderão estar vivos, a grande
maioria não estará viva dessa fila hoje que compõem ali, no Aldenora
Bello. Falou também da questão do diagnóstico. Existe um exame,
Senhores Deputados, muito simples que é a punção por agulha, guiada
por ultrassom, para o diagnóstico de tumores de mama, que é padrão
ouro hoje para diagnóstico dos tumores de mama. Você faz a tomografia
que, graças a Deus, já temos atendido aí um número que é longe do
ideal, mas já avançamos na questão da mamografia, no Maranhão inteiro,
e devemos avançar mais este ano. Mas precisamos, carecemos de
contratar serviços que façam essa punção por biópsia, a biópsia por
punção exatamente dos tumores, principalmente dos tumores de mama.
É um exame que no particular, na rede particular custa em torno de R$
600,00 a R$ 800,00 e que, infelizmente, o Estado ainda, os municípios
ainda não têm a quantidade necessária para oferecer para os pacientes
que precisam fazer esses exames e, assim, confirmarem seu diagnóstico.
Mas qual é a novidade, Senhor Presidente? A novidade é que o estado
do Maranhão, estamos avançando ainda. Somos, talvez, o pior ou o
segundo pior em relação a todos os Estados do Brasil na questão do
tratamento por radioterapia, mas há uma perspectiva muito boa ainda
em 2019. Porque em 2019 nós sairemos, deveremos sair, de acordo
com o Dr. Ronald Coelho, de 01 aparelho que funciona hoje no Aldenora
Bello para 03 aparelhos até o final do ano implantado ali, de radioterapia.
E o aparelho que hoje é usado no Aldenora Bello, Senhor Presidente, é
um aparelho antigo, que por ser sobrecarregado pelo número de
pacientes, pelo número de exames e de tratamento esse aparelho acaba
tendo um custo maior de manutenção e acaba quebrando mais por ser
usado muito mais. Mas com esses outros dois aparelhos novos,
inclusive um já está nas dependências do Aldenora Bello, precisando
apenas ser implantado e colocado para funcionar e já há também um
aparato físico para recebê-lo. Com esses aparelhos novos teremos
condições inclusive de diminuir ou de zerar essa fila. Então esperamos
que o Aldenora Bello, até o final deste ano, possa atender esses pacientes.
Em 2022 o Governo do Estado estará inaugurando, está prevista a
inauguração de mais uma unidade de CACON exatamente com
radioterapia e com braquiterapia ali onde é o Genésio Rego hoje, que a
construção civil já está em franco adiantamento. Portanto, Senhor
Presidente, o senhor Ronald Coelho veio a esta Casa, através da
Comissão de Saúde, pedir ajuda porque, neste momento, apenas o
Aldenora Bello aqui na Ilha recebe e procura resolver os problemas
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dos portadores de tumores benignos e malignos. Ele veio pedir ajuda
para o custeio e manutenção daquela unidade que realmente tem hoje
um déficit em torno de oito milhões por ano. E a proposta que a
Comissão fez é que cada deputado, 40, 42 deputados, se colocarmos
aqui entre cem e cento e cinquenta mil, que não vai fazer falta pra
ninguém, cem ou cento e cinquenta mil de Emendas Parlamentar de
cada deputado, nós exatamente vamos ajudar nesse déficit orçamentário
e financeiro que o Aldenora Bello, que a Fundação Aldenora Bello tem.
E aí estaremos contribuindo também para o tratamento e para o
diagnóstico dos pacientes dos portadores de câncer. Muito obrigado,
Senhor Presidente. Era essa a nossa fala nesta manhã.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Marco Aurélio, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores
deputados, imprensa, todos que acompanham esta sessão. Venho
destacar que, no dia de ontem, o Governador Flávio Dino, toda a
Secretaria Estadual de Educação lançou um programa importantíssimo
no Estado do Maranhão em um ato realizado no Hotel Luzeiros com a
presença de centenas de prefeitos e prefeitas, secretários e secretárias
municipais de educação. Um programa que contribuirá de uma maneira
decisiva para a melhoria da qualidade do ensino das crianças do
Maranhão. Falo do Programa Pacto Estadual pela Aprendizagem. Este
programa, Presidente, vem reforçar cada vez mais um compromisso do
Governo do Estado, que, no primeiro mandato do Governador Flávio
Dino, avançou bastante com o Programa Escola Digna, com a construção,
reforma de escolas, inclusive das que não eram de sua atribuição. Eu
cito, por exemplo, escolas que substituíram casarões, casa de taipa
coberta de palha, de chão batido. Essas escolas na quase totalidade são
de redes municipais. Não era uma atribuição, uma responsabilidade,
uma obrigação formal do Governo do Estado, mas o Governador Flávio
Dino chamou para si essa responsabilidade e mudou essa realidade de
inúmeras escolas, sobretudo, nas zonas rurais do nosso extenso
Maranhão. E esta perspectiva de uma escola melhor, de escola digna,
de escola construída de alvenaria, com banheiro, com sala de aula digna,
de uma escola completa. Ela melhora bastante a autoestima dos
estudantes. Isto foi realidade, e é até agora, em quase todas as semanas
tem inauguração de escola. Todo mês tem inauguração de escola. E que
continuam ainda. Uma responsabilidade importante e fundamental. E
melhorar o prédio de uma escola, ele já sinaliza para um ambiente
apropriado para o ensino. Você imagina ter um aluno em uma casa de
palha, estudando e quando vai fazer as suas necessidades tem que ir
para o meio do mato. É algo que já tira a autoestima do aluno só em ele
estar ali. No primeiro mandato do Governador Flávio Dino avançou
bastante na construção, reforma de escolas. Na rede estadual, avançou
na melhoria do IDEB, que era 2.8 e foi para 3.1, depois foi para 3.4.
Era uma das piores notas o IDEB do Maranhão, em todo o Brasil. E
agora, está, melhorou significativamente. E já desponta entre as
melhores, avançou bastante. Esta experiência da melhoria do IDEB
será compartilhada de maneira ainda mais forte com a rede municipal,
por meio do Pacto Estadual pela Aprendizagem. O governo por muito
tempo elaborou esta proposta. E firma, portanto, um compromisso de
contribuir com as redes municipais. Contribuir, desde a formação dos
professores de formação continuada. De orientação acerca do
cumprimento curricular, com foco, com planejamento. Não é só ir para
sala de aula e ensinar o que quer, o que acha, mas ter um planejamento
e saber que está tudo sendo cumprido. E lá no final se vai ter um
resultado melhor de aprendizagem do aluno. Este compromisso é
fundamental. O Governo preparou por meio de um estudo muito
aprofundado. Elaborou um projeto. Uma discussão curricular trazendo
esta realidade para o ano letivo, em todas as séries do ensino
fundamental. Vai ajudar a alinhar, cada vez mais, para que tenhamos o
aluno na idade que tem na série apropriada. Para diminuir nesta distorção
idade/série. Vai ajudar, cada vez mais, na alfabetização das crianças. E
focando, sobretudo, na Língua Portuguesa e na Matemática. Tendo um
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foco para preparar para a prova que faz esta aferição no IDEB. E aí
nós passaremos a ter um rendimento melhor. Eu faço isto porque por
trás de números que se tem da nota do IDEB, acima de tudo, a gente
tem um aluno mais confiante. Aprendizagem está sendo avaliada, e a
aprendizagem sendo aprovada, você tem um aluno confiante, um aluno
do ensino fundamental que já sai mais forte para o ensino médio. E dali
passa a acreditar que os eu caminho é ir para Universidade. Porque o
ensino médio não é um ponto de chegada. E, sim, um ponto de partida
para as melhores oportunidades na vida dos nossos jovens. O Estado
poderia simplesmente focar no ensino médio, que é a sua atribuição
formal, mas se o aluno do ensino fundamental não vem com uma base
sólida, ele não chega preparado, confiante para fazer ensino médio
bem feito. E é nesse sentido que a rede municipal firma um compromisso
com o Governo do Estado e de forma recíproca o Governo do Estado
firma esse compromisso com as redes municipais para estarem
melhorando a qualidade do ensino dos mais de 1.075.000 estudantes
das redes municipais do nosso Estado. E a gente fica imensamente
feliz com esse resultado dessa parceria que vai ter uma contribuição na
formação dos professores, uma orientação cada vez mais forte e teremos
resultados cada vez melhores. Parabenizo a sensibilidade do Governador
Flávio Dino, parabenizo toda a equipe da Secretaria de Educação
capitaneada pelo Secretário Felipe Camarão e todos os gestores
municipais que firmam esse compromisso de melhorar, cada vez mais,
a qualidade do ensino. Não é ir para qualquer lado sem saber para
aonde está indo, mas é ir tendo o alvo certo, tendo o rumo certo e cada
vez mais buscando cumprir essas metas. A meta é melhorar a qualidade
do ensino em cada dia. Melhorar o IDEB do Maranhão, seja nas séries
iniciais, nas séries finais e consequentemente avançar ainda mais no
IDEB da rede estadual. Eu tenho certeza que essa parceria projeta o
futuro onde teremos um Maranhão cada vez mais crescente com a
qualidade do ensino e os alunos da rede pública confiantes e, assim,
conseguindo alcançar os seus objetivos e contribuindo ainda mais com
o nosso Estado. Muito obrigado, Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adelmo Soares, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, bom dia Deputados e Deputadas,
companheiros da Mesa, internautas que nos acompanham, aproveitando
já o ensejo da nobre colaboração do Deputado César Pires sobre a
Agricultura Familiar e uma frase, Deputado César Pires, que diz sempre
que se o homem do campo planta a gente janta e esse ele roça, a gente
almoça. Por isso que a Agricultura Familiar precisa estar sempre firme
e forte para defender aqueles que mais precisam. Mas hoje, Senhor
Presidente e demais companheiros, 21 de março, um dia
importantíssimo para o fortalecimento dos direitos humanos. É uma
data importante porque foi marcada por dois grandes fatos. O primeiro,
é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Além de ser o Dia
Internacional do Combate a Discriminação Racial. Ontem, eu tenho
alguns amigos que têm filhos com síndrome, pediram para que eu
pudesse fazer este relato e trazer este tão importante tema de uma
inclusão daqueles que ficam à margem da sociedade. Eu quero fazer
uma saudação especial à querida Maria, uma jovem criança do
município de Codó que sempre me abraça, me traz muita alegria quando
eu estou em Codó, com a sua maneira peculiar e seu jeitinho que tem de
poder contribuir com esse mundo, que está tão difícil, hoje. Mas ela
certamente traz alegria no coração de tantos. E também aproveitar e
parabenizar meu nobre colega Deputado Neto Evangelista, pelas
medalhas que foram conferidas ontem aqui. Parabéns, Neto, pela
iniciativa realmente muito digna, tanto de quem concedeu como de
quem recebeu. Parabéns pela sua iniciativa. Claro, mas V. Exa. que
propôs. Destacar que também ontem estive numa agenda no município
de Barreirinhas, visitando o sindicato dos Trabalhadores Rurais daquele
município e aproveitando para fazer a visita a algumas entidades daquele
município que dão apoio há causa de enfermos, como é o caso da Casa
de Amparo Darci Ramos, que apoia as pessoas enfermas e seus
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acompanhantes. Ela é gerida pela pastoral da família, pelo Padre
Ribamar, que eu tive a felicidade de conhecer ontem. E vi um trabalho
brilhante, além, claro, do resgate a jovens que estão com problemas de
dependência química lá na comunidade Porto Seguro. Desta vez é
amparada pela Salete, que ex-vereadora daquele município e,
evidentemente, que tem tido um papel importante de ajudar aquelas
pessoas que precisam tanto sair do mundo das drogas, Deputado que
está nos ouvindo agora, Arnaldo Melo, que está aí nos observando.
Também fiz uma visita, Deputado Marcos Aurélio, V. Exa. que é da
Comissão de Educação, à Casa Familiar Rural, eu queria chamar a
atenção especial dos nossos nobres colegas parlamentares. As Casas
Familiares Rurais prestam um serviço importantíssimo para a educação
na Pedagogia da Alternância nos mais difíceis e nos mais longos
municípios do nosso Estado. Essa de Barreirinhas é coordenada pelo
nosso companheiro Antônio da Mata. E eu queria deixar aqui o meu
registro de agradecimento, porque fui muito bem recebido. E dizer que
será, sim, uma das bandeiras nossas da Frente Parlamentar. A Frente
Parlamentar em defesa da Agricultura Familiar e Reforma Agrária será
dividida em vários subtemas. E um deles será educação no campo. Nós
precisamos fortalecer a educação no campo, dar condições para que
evite o êxodo rural que a gente tanto reclama que as cidades ficam
inchadas. Mas se a gente não der condições ao homem do campo para
permanecer no campo com saúde, educação, produção, certamente ele
irá se deslocar para as cidades. Por isso, senhoras e senhores, a gente
precisa fazer essa discussão também das Casas Familiares Rurais, das
Escolas de Família Agrícolas – EFAs, para que a gente possa fortalecer
a educação no campo. É claro que eu também preciso fazer um destaque
de uma semana atrás. Alguns nobres colegas já fizeram essa colocação,
mas é importante mostrar que o Maranhão saiu a frente, foi vanguarda
nessa questão do consórcio dos governadores dos Estados. E aí fazer
um aplauso especial ao nosso querido Governador Flávio Dino, porque
trouxe para o Maranhão os governadores do Nordeste para discutir,
ampliar a capacidade de um consórcio. Porque nós entendemos que
juntos nós somos sempre mais fortes. Por isso que essa colocação,
essa vinda do consórcio para o Maranhão nos fortalece. No último
domingo, eu estive em São Paulo junto com o Governador Flávio Dino.
O Deputado Duarte Jú nior estava conosco também. Tivemos
oportunidade de conversar bastante num momento muito importante
para a gente. E nessa oportunidade nós conversamos exatamente sobre
o consórcio e vários subtemas que o consórcio vai desenvolver. Entre
eles, a agricultura familiar. E aqui eu já faço um convite aos companheiros
que no próximo dia 28 e 29, no Estado do Recife, junto com o
Governador, nós estaremos discutindo muitas pautas, entre elas, a
agricultura familiar. Porque lá vai acontecer o Fórum dos Gestores do
Nordeste e mais Minas Gerais, que estão imbuídos no propósito de
defender a agricultura familiar no nosso País, sobretudo a do nosso
Nordeste e principalmente no Maranhão. Por isso, já confirmada a
presença de deputados estaduais do Ceará, do Rio Grande do Norte,
da Bahia e, certamente, do anfitrião, que é o estado do Pernambuco.
Para concluir, Senhor Presidente, eu queria deixar registrado este
momento importante que o Maranhão está passando junto com o
Governador Flávio Dino. E dizer que a fala do nosso nobre colega,
Deputado Marco Aurélio, sobre o que aconteceu ontem aqui no nosso
Estado, de uma grande relevância política e social, que foi esse Pacto
pela Educação. Nós precisamos entender que, na primeira gestão do
Governador Flávio Dino, foram construídas mais de 700 escolas, as
Escolas Dignas que, em vários povoados que nós passamos durante a
campanha, nós visitamos. E que transforma a vida daquela sociedade.
Mas não é só o prédio físico que vai dar condições de melhorar o Ideb,
melhorar a educação do nosso Estado. Além disso, nós precisamos
fazer todo um ajuste junto com os nossos governantes municipais,
para que somando forças a gente possa ter o desenvolvimento tão
esperado da nossa educação. Porque um estado que tem uma educação
forte, certamente, tem uma economia forte, certamente, tem um povo
forte, um povo feliz e o desenvolvimento do nosso Estado. Portanto,
eu encerro a minha fala deixando aqui nosso abraço, o nosso
reconhecimento a este dia tão importante, que é o Dia Internacional da
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Síndrome de Down. E também desse novo momento que a educação do
nosso Estado está atravessando com o fortalecimento e a parceria
entre o Estado e os municípios. Eram só isso, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados e Senhoras
Deputadas, galeria e imprensa, povo do Maranhão. Senhor Presidente,
o que me traz hoje nesta tribuna são as recentes movimentações do
governo federal no que diz respeito a esse acordo entre o Brasil e os
Estados Unidos sobre o uso da Base de Alcântara. Presidente, esse
mesmo acordo com esse mesmo objetivo foi tentando ainda pelo expresidente Fernando Henrique, foi barrado pelo Congresso, porque na
época o Congresso entendeu que feria a soberania nacional. E agora, o
Presidente eleito Jair Bolsonaro, Presidente da República, foi aos
Estados Unidos mais uma vez propor o acordo, que até agora é
desconhecido tanto da imprensa, quanto do Congresso e quanto a
sociedade brasileira. E que é preciso que esta Casa também se mobilize
para que possa entender de fato que acordo é esse? Qual o benefício de
fato o nosso país vai ter? E como será feita a execução desse acordo,
principalmente no que diz respeito às comunidades da cidade de
Alcântara? Digo isso Senhor Presidente, porque quando a Base foi
inaugurada em 1983, instalada ali no município de Alcântara, pouco foi
cumprido daquilo que foi acordado entre as comunidades e até hoje há
uma lacuna de anseios daquelas comunidades. Que muitos inclusive,
muitos povos, muitas comunidades deixaram de existir. Isso é um
aspecto. Há dois anos na legislatura passada protocolei nesta Casa
uma Frente Parlamentar em Defesa do CLA, do Centro de Lançamento
de Alcântara, tendo em vista inclusive o projeto, a implantação do
curso de Engenharia Aeroespacial em parceria entre a Universidade
Federal do Maranhão e o Instituto Tecnológico da Aeronáutica,
provocada, protagonizada pelo ex-governador e ex-deputado Federal
Zé Reinaldo. Inclusive eu, o Deputado Marco Aurélio, Deputado
Rogério Cafeteira fomos no dia da assinatura, Deputado Neto
Evangelista e Deputado César Pires, sobre o início das atividades desse
curso superior. E o que mais chama atenção, é um contrato de
Salvaguarda Tecnológico dos Estados Unidos. Nós precisamos saber
quais as vantagens também que vamos ter. O curso de Engenharia
Aeroespacial terá acesso a essas tecnologias? Pelo visto não terá. O
número de comunidades que serão removidas, será praticamente o
triplo das comunidades que foram removidas anteriormente, prevê um
investimento na ordem de um bilhão de reais ou dólares, salvo aqui os
dados, tem a questão da proteção das patentes. Então é uma série de
fatores que a Frente Parlamentar criada por nós, ainda em 2017. E,
obviamente, aqui é uma nova legislatura, é de interesse de todos nós.
Porque se não iniciarmos também essa discussão, e aqui parabenizo a
nossa Bancada Federal que já está se mobilizando requerendo a Frente
Parlamentar para discutir melhor esse tema, principalmente porque é
no nosso Estado. O que é que vai ficar para o nosso Estado? Que
dividendos vão ficar para o Maranhão? Nós temos aqui uma ferrovia,
a Carajás, que não fica nada para o nosso Estado. Os grandes grupos
vêm, exploram o nosso Estado, tiram as nossas riquezas, destroem os
nossos povos, as nossas comunidades e não fica absolutamente nada
para o estado do Maranhão. Precisamos conhecer melhor esse acordo.
Não estamos aqui fazendo uma sentença de ser contra ou a favor, mas
que precisamos entender, dialogar e resolver inclusive problemas que
não foram resolvidos no século passado, em 1983, para começar um
novo entendimento para uso daquele espaço, que é, obviamente, o
preferido dos países que possuem a tecnologia por conta das suas
vantagens econômicas. Porque todos sabemos e o mundo sabe que o
custo de uma operação em Alcântara é cerca de 30% mais barato do que
em qualquer outro lugar do mundo. E nós não podemos assistir isso
calado. Precisamos fazer o acompanhamento, até porque nós estamos
aqui representando o povo do Maranhão, os seus interesses e garantir
os seus direitos. E, para que nenhum direito seja violado neste acordo,
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nós precisamos nos mobilizar. Então, Senhor Presidente, eu estou
novamente requerendo a reativação da frente parlamentar que nós
implementamos aqui nesta Casa, para que a gente possa discutir com
a coordenação da bancada federal, para que a gente possa realizar
audiências públicas para a gente saber o diagnóstico. A própria TV
Difusora fez um documentário sobre essas comunidades, que ontem,
inclusive, eu discutia com a jornalista com relação as atividades
econômicas daquelas comunidades. Porque se você tem uma natureza
cultural da atividade de pesca e, do dia para noite, ser proibido de
exercer aquela atividade econômica, como é que você vai sobreviver?
Não sobrevive. A cultura das comunidades de vilas e pescadores que
foram transformadas em agrovila não se sustenta. Então é preciso ter,
sim, esta discussão. Até porque as comunidades hoje estão muito mais
organizadas. E o diálogo tem que ser constante e frequente. E aqui a
gente fazer a cobrança de dívidas históricas que não foram pagas. E aí
o Governo Federal lança um novo acordo sem ao menos se preocupar
com o primeiro acordo, porque muitas coisas não foram cumpridas lá.
Então nós precisamos estar vigilantes. Senhor Presidente, eu faço aqui
um Requerimento para que essa Frente Parlamentar inicie seus trabalhos
em sintonia com a Bancada Federal, para que a gente possa ter de fato
um acordo que atenda os interesses também de nós brasileiros e,
principalmente, nós maranhenses. Não é justo e não é simpático a
gente assistir mais uma vez o nosso Estado ser explorado e não ficar
absolutamente nada para o Estado do Maranhão. O curso de Engenharia
Espacial foi um ganho significativo, mas nós precisamos, inclusive,
garantir recursos financeiros e tecnológicos para que esse curso realmente
seja um curso de excelência. Ele já é administrado pelo Instituto
Tecnológico da Aeronáutica – ITA, o que foi uma vitória significativa,
mas nós não podemos assistir simplesmente um acordo que ninguém
sabe como foi feito. E eu acho muito difícil, porque o Governo Federal
coloca que aquilo na época em que Fernando Henrique tentou fazer e
que feria a soberania nacional foi resolvido. Eu acho muito difícil ter
sido resolvido já nesse acordo. Por que tanto segredo, tanto mistério?
Porque não envia logo ao Congresso para que se comecem logo as
discussões. Porque, por exemplo, no acordo de Fernando Henrique, já concluo, Senhor Presidente - tudo que entrava na Base era questão
de Segurança Nacional e o Brasil não tinha acesso à nenhuma das
informações. Então de repente o nosso território, Deputado Wendell
Lages, está sendo usado aqui e a gente nem sabe o que os Estados
Unidos estão fazendo dentro do nosso território. Então é ferir de
morte a nossa soberania. Mas, acima de tudo, também existe a
comunidade dos nossos povos tradicionais que tem e devem ser
respeitadas. Era isso, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos,
sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, membros da Mesa, nobres Deputados e
Deputadas, profissionais da imprensa, todos que nos acompanham
pela TV e Rádio Assembleia, bom dia. O ponto principal para que a
gente execute qualquer tipo de trabalho na vida é motivação. Uma
grande parte da satisfação que a gente experimenta no ambiente de
trabalho está relacionada ao reconhecimento que a gente experimenta
todos os dias. Salário é importante? Obviamente, mas a sensação de
bem-estar que cada homem e mulher experimenta quando serve uma
causa em que acredita, a execução de um trabalho que você ama, claro
que isso dá uma sensação de preenchimento, realmente, da alma. E,
reconhecimento, Senhoras e Senhores, é uma das palavras mais belas,
que quem milita, diariamente, as causas da sociedade aprecia.
Reconhecimento foi o que a gente viu aqui, ontem, nesta Casa. Ontem,
eu participei da Sessão de entrega da Medalha Manuel Beckman aos
bombeiros que foram a Brumadinho. Além da merecida homenagem, eu
tive a felicidade de conhecer vários membros de destacamento. Pessoas
que embarcaram em uma tarefa árdua, mas que guardaram dentro de si,
naquele momento, inegável espírito de solidariedade. Aproveito aqui,
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Deputado Neto Evangelista, para parabenizá-lo pela Sessão ontem.
Foi realmente uma experiência maravilhosa a iniciativa de conceder a
Medalha Manuel Beckman a esse bravos homens e mulheres que
atuaram na missão. Mas uma imagem que me chamou atenção foi a do
menino Samuel, de quatro anos, aproveitei inclusive, bati uma foto
com ele, postei no meu Instagram, ele vestido com aquela armadura na
cabeça dele do Corpo de Bombeiros. A gente percebe que o Samuel
reconhece no Corpo de Bombeiros os seus heróis. E principalmente na
figura do pai dele, o Major Patrick Daniel dos Passos Penha. Ele é o
herói de Samuel. Samuel quando crescer vai querer ser um herói que
nem o seu pai. E como os sonhos não envelhecem, eu falo, mais uma
vez, a gente tem, como Deputados, reconhecer o nosso papel e fazer
com que o sonho do Samuel não padeça no esquecimento, não só o
Samuel. São milhares de crianças no Maranhão. E em reconhecimento
a esses bravos guerreiros que a gente apresenta hoje, um Projeto de Lei
que, na verdade, vai ser feita como Indicação, que dispõe sobre o
sistema de reserva de vagas, em concurso de Corpo de Bombeiros e
Polícia Militar, para os egressos de escolas militares do Corpo de
Bombeiros, da Polícia Militar do Maranhão. Esse Projeto de Lei reserva
vagas nos concursos da PM e do Corpo de Bombeiros para os alunos
que tenham feito integralmente o Ensino Médio nessas escolas. Essas
crianças, eles entram nas escolas militares, no sexto ano, que era a
antiga quinta-série. E hoje saem no terceiro ano. Só na Escola Militar
do Corpo de Bombeiros, a gente teve esse ano 130 alunos, com uma
média de 55 aprovações em vestibulares de universidades públicas,
além de outros concursos. É impressionante a capacidade dessas escolas
de aprovarem. Eu penso que talvez seja pela disciplina, pela forma
realmente do ensino, da militarização da coisa. O fato é que o Governo
ainda vai criar mais três escolas e mais talentos vaio ser formados
nesse período. Então, a gente não pode, de forma alguma, não podemos
nos permitir desperdiçar esses talentos nas corporações. Cada vez
mais, a gente precisa de uma Polícia organizada, de um Corpo de
Bombeiros técnico, com valores e isso a gente consegue quando a gente
investe lá na base e a base são essas escolas. Então por acreditar na
importância desse projeto que reconhece, já que a palavra hoje é
reconhecimento, o valor dessas instituições, nós apresentamos esse
projeto e que foi muito bem recebido tanto pelo Coronel Célio Roberto
como pelo Coronel Luongo. Tratamos inclusive ontem, nesta Casa
aqui, do tema. Como é um projeto que deve ser iniciativa do Executivo
por tratar de matéria de servidores, concurso público, nós vamos fazer
indicação nesta Casa e vamos acompanhar até que se torne realmente
um projeto de lei. E vai virar lei por um simples motivo: para que o
Samuel e as outras crianças não enxerguem apenas nos bombeiros, na
Polícia Militar os seus heróis, mas que também um dia se tornem um
deles. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, encerramos o Pequeno Expediente em
razão de ser 10h30 e os Deputados Duarte Júnior e Vinícius Louro
ficam transferidos para a próxima sessão.
IV - ORDEM DO DIA.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
pela ordem.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (Questão de Ordem) V. Exa. já abriu a Ordem do Dia?
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Já.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Então gostaria de
solicitar a conferência de quórum.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que zere o painel, a pedido do Deputado Adriano e,
assim que zerar, os Deputados que assim desejar registrem novamente
suas presenças.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Projeto de Lei n.º 051/2019, de autoria do Poder Executivo
(lê). Suspendo a Sessão para que as comissões emitam o parecer.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Neto
Evangelista.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Senhor
Presidente, esse Projeto de Lei designei o Deputado Rafael Leitoa para
a leitura do Relatório. O Deputado Rafael Leitoa pronunciou o seu
Parecer. Antes de nós colhermos os votos, o Deputado Adriano Sarney,
pela Comissão de Orçamento, pediu vistas desse Projeto. A vista foi
concedida por 24 horas. E como não temos Sessão amanhã, sexta-feira,
volta à pauta de segunda-feira.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, pela Ordem. Antes de V. Ex.ª encerrar a Sessão da Comissão
de Constituição e Justiça.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rafael, a Sessão já está reaberta, mas V. Ex.ª pode
fazer a Questão de Ordem.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) - É só para constar, e aí é bom que teve a questão regimental,
porque a Sessão se traz conjuntamente, só de forma conjunta, e o
Projeto está em forma de Regime de Urgência. Então a vista deve ser
concedida por até 24 horas. Obviamente, não temos sessão amanhã.
Traremos o tema na segunda-feira. Mas só para destacar essa
especificidade que a reunião não é apenas da Comissão de Constituição
e Justiça. Ela é conjunta, como se fossem as três comissões. Obviamente,
por isso o Deputado Adriano para que a gente possa na segunda-feira
votar o projeto em questão, que inclusive o deputado acho que está
inscrito para discutir o projeto, após a votação da comissão.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Senhor Presidente,
só para deixar claro, eu pedi a vista agora, Senhor Presidente, só para
estudar o que foi deixado aqui na Presidência, se eu não me engano,
pelo Secretário das Cidades, Rubens Júnior. Então, após eu ter acesso
a este documento e ler o documento, segunda-feira, sem problema
nenhum, nós podemos discutir.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA- Então, só para
finalizar que, na segunda-feira, o Presidente Neto Evangelista, que
coordena todas comissões neste caso, apenas para colhimento dos
votos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O Projeto de Lei, em questão, o 051 fica então incluído na
Ordem do Dia, da sessão de segunda-feira.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente
Othelino, pela Ordem.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Pois não, Deputado César.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Eu só queria
lembrar ao relator, Deputado Rafael, que como o pedido não foi
conjunto, alguém da CCJ pode pedir vista de novo na segunda.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não, Deputado César. Não, não. Não cabe mais pedido de
vista. O pedido de vista seria hoje.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Presidente, como
o pedido de vista não é coletivo, ele pode ser repetido por um dos
membros das Comissões. Eu pediria até que o Gonzaga ou Maneton
lessem isso aí.
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O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Não há democracia
sem Parlamento livre, Presidente. Isso é histórico dentro da Casa lá, ou
pede coletivo... e me recordo que toda vez que pediu, o Deputado
Rogério já sabendo, como líder do Governo, era da CCJ e dizia
“conjunto”, para já não permitir o pedido subsequente, a não ser que
tenha mudado aqui esse comportamento.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Presidente,
uma Questão de Ordem. Quando a gente observa aqui o artigo 221, do
Regimento Interno, diz o seguinte: aprovado o requerimento de urgência
providenciará o Presidente da Assembleia quanto a inclusão da
Proposição na Ordem do Dia, da primeira Sessão imediata que se
realizar. No parágrafo §2 diz o seguinte: Se forem em duas ou mais
Comissões que devam pronunciar-se, será conjunto o prazo a qual se
refere o parágrafo anterior, que é o prazo não excedente a 48 horas. Ou
seja, se mais de um membro ou mais de uma Comissão quiser opinar,
de acordo com o parágrafo §2, Art.221 do Regimento Interno da Casa,
tem que ser o prazo comum. Ou seja, se for pedir vista nesse momento
seria compartilhado o prazo entre eles.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O Deputado Neto fez uma sugestão que eu acho pertinente.
Como realmente nem há o fato objetivo, concreto, mas como suscitado
pelo Deputado César e também debatido pelo Deputado Duarte, já
vou pedir antecipadamente considerando a hipótese de V. Ex.ª,
Deputado César, pedir vistas, vou pedir que a nossa consultoria analise
para na segunda-feira, caso haja pedido, a gente já tenha uma posição
definida e evite essa discussão na hora da sessão. Passemos para o
próximo ponto de pauta. Projeto de Lei n.º 047/2019, de autoria do
Pastor Cavalcante, (lê). Já tem Parecer das comissões. Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado, vai à sanção. Requerimentos à deliberação do Plenário:
Requerimento n.º 107/2019, do Deputado Wellington, que está ausente,
fica transferido para a próxima sessão. Requerimento n.º 110/2019, de
autoria do Deputado Felipe dos Pneus, que está ausente, fica transferido
para a próxima sessão. Requerimento n.º 117/2019, de autoria do
Deputado Wendell Lages, (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Senhor
Presidente, pela Ordem.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Neto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Eu acho
que nós estamos antecipando um debate de um futuro pedido de vista
na segunda-feira quando o Projeto voltar para pauta. Eu acho que não
cabe nessa discussão no Plenário agora aqui. E eu até estava comentando
com o Deputado César sobre isso. As Comissões quando se reunirem,
novamente, na segunda-feira quando o Deputado Adriano, reapresentar
o Projeto oriundo do pedido de vista do Deputado Adriano, nós vamos
discutir sobre esse tema. Acho que a gente está adiantando essa
discussão sem necessidade, aqui no Plenário.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, a questão da Medalha de Honra ao Mérito
proposta pelo Deputado Wendell Lages, nós já fizemos a Indicação na
legislatura passada e haja vista que se for para a aprovação ela se torna
inconstitucional. Haja vista que a medalha, em termos de cultura, algo
desse gênero, é a Medalha de Honra ao Mérito João do Vale, desta
Casa, que foi o que propomos na legislatura passada, não cabendo a
Medalha Manuel Beckman.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Só um instante, Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wendell, V. Ex.ª ouviu a ponderação do Deputado
Vinícius. De fato, e isto aqui não é formulando nenhum juízo, só
informando a V. Ex.ª, aos Senhores Deputados e as Senhoras Deputadas,
existe a Medalha João do Vale. Ela tem por objetivo principal premiar
os expoentes da Cultura Maranhense ou aqueles que contribuíram de
forma direta ou indireta, mesmo não sendo maranhenses, com relação
a Cultura do Estado. Essa medalha, que de fato existe, foi criada a que
se refere o Deputado Vinícius. V. Ex.ª gostaria de fazer algum
comentário?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Duarte.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Senhor
Presidente, questão de ordem.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Só uma
Questão de Ordem. Porque o Deputado César, ele levantou essa questão.
E é preciso ser elucidada e amparada no Regimento Interno. E é
importante também destacar, que esse Processo, esse Projeto, ele tramita
em Regime de Urgência. E, se a todo momento for feito pedido de
vista, com certeza, o Projeto não será votado dentro desse Regime, que
é o Regime de Urgência. Então, se houver necessidade, que seja feita
agora, que se alguém mais tiver interesse de fazer, e pedir vista, que
seja feito agora. E o prazo vai correr de forma comum, com base, claro,
no Regimento Art. 221 §2.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Roberto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Como o Deputado César provocou a discussão.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Foi o
que eu disse ao Deputado César: Deputado César, V. Ex.ª não pode
fazer uma discussão de um futuro pedido de vista que V. Ex.ª queira
fazer na segunda-feira.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (Questão de
Ordem) - Desculpe aqui, até me metendo nessa discussão dos colegas.
Sei exatamente dessa medalha que existe para homenagear as pessoas
que constroem a Cultura do nosso Estado, que já fizeram, que já deram
a sua contribuição, é a João do Vale. Mas como a gente está falando da
Alcione, me desculpem, eu acho que Alcione, hoje, para o Maranhão,
está acima da cultura, do turismo, da economia, porque ela representa
o conjunto do nosso Estado. Eu acho que neste caso à Alcione cabe,
sim, a Medalha Manuel Beckman. Eu acho que isso aí não pode nem

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
ser discutido. Tem figuras no Maranhão que qualquer medalha que
venha a ser oferecida. Mas no caso da Alcione a gente não pode reduzila só à cultura do Maranhão, porque a representatividade dela hoje
para o Estado e para o Brasil está acima de vários fatores. E a sua
importância, como eu estou dizendo, é superior a tudo isso. Por isso
eu acho que esta Casa, claro que é o direito aí dos nobres colegas, mas
esta Casa poderia, sim, fazer essa indicação e fazer essa aprovação,
essa justa homenagem à cantora Alcione. Claro que a Medalha a João
do Vale é importante.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, Questão de Ordem.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Antes de conceder as questões de ordem, eu estou vendo aqui
uns três ou quatro microfones já com as luzes ligadas ali. O fato de ter
a Medalha João do Vale também não impede que o Deputado proponha
e este plenário aprecie a concessão da Medalha Manuel Beckman, que
é a condecoração máxima do Legislativo. Nem me refiro
especificamente ao caso da Alcione, mas neste caso o Deputado poderia
propor a Medalha específica para as manifestações ou artísticas do
Maranhão, ou a condecoração máxima do Legislativo, que é a medalha
Manuel Beckman. Eu vou conceder a palavra inicialmente ao autor do
Requerimento, depois concedo aos Deputados Leonardo, Yglésio e
Vinícius Louro. Deputado Wendell.
O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES – Senhor
Presidente, apesar de saber da existência, mas eu acredito que são
coisas diferentes. A medalha Manuel Beckman eu acho que é cabível.
Eu acredito que seja cabível à cantora. E vou aqui reforçar o diálogo e
argumento do Deputado Roberto, porque sabemos que a cantora Alcione
é um ícone já não só da cultura e do nosso Estado do Maranhão, mas
também do Brasil e do mundo afora. Ela leva o nome do Maranhão
para o mundo afora. Tem muita representatividade hoje. E eu acredito
que seja cabível, sim, inclusive até aproveitar o momento para
parabenizá-la pela vitória que ela participou também da escola de
samba do Rio de Janeiro, a escola de samba que foi vitoriosa. Então
mais uma vez a cantora Alcione está presente em grandes cenários não
só no Maranhão como no Brasil. Eu acredito que ela mereça, sim, essa
medalha. Eu acho que isso é um assunto que eu espero que seja unânime.
Aqui entre os colegas é esse entendimento. Eu acredito que ela, sim,
tem a capacidade, que ela seja merecedora dessa medalha. Muito
obrigado.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Vinícius Louro.
O SENHOR DEPUTADO LEONARDO SÁ - Senhor
Presidente, eu estava na vez.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Desculpe, Deputado Leonardo. Deputado Vinícius, aguarde,
por gentileza.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Ok.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Leonardo Sá.
O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ – Presidente,
só para ratificar as palavras do Deputado Roberto e do Deputado
Wendell, eu acho que se pode ter alguma discussão, de alteração não,
alguma discussão em relação ao Regimento, para que essa medalha não
fosse concedida. Eu acho que isso pode ser submetido ao Plenário,
mas, no meu entendimento, eu não vejo problema algum na concessão
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dessa medalha para uma cantora do nível da Alcione, com a história na
cultura aqui no nosso Estado do Maranhão.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Pela Ordem, Senhor
Presidente, Deputado Adriano.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deixa só eu retomar aqui a ordem dos pedidos de Ordem. O
próximo é o Deputado Yglésio, em seguida, o Deputado Vinícius.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (Questão de
Ordem) – Eu tenho muita preocupação num estado como o Maranhão
em que a identidade cultural é uma das coisas... é um dos nossos
principais produtos de exportação. E aí eu vou em concordância total
com o que foi exposto pelo Deputado Roberto Costa, quando a gente
tem um produto com uma identidade cultural, que é o que a gente
exporta, na verdade, a gente tem um ícone do tamanho da Alcione. E
me preocupa quando a gente trata às vezes as pessoas, é uma cantora.
Eu acho que, hoje, Alcione, apesar de não ser fã, por exemplo, do
gênero musical, mas a representação que ela tem em nível nacional, o
papel dela de fomento nas próprias pautas culturais diversas, ela tem
uma transcendência sobre isso, acho que quando a gente hierarquiza
uma medalha, coloca a Manuel Beckman como o teto da carreira pública
de uma pessoa, de um ente privado dentro da sociedade, por exemplo,
a gente coloca uma medalha João do Vale direcionada a manifestações
culturais, eu acho que a gente subverte, no caso, tamanho da Alcione
nesse momento. E, a meu ver, seria injusto não conceder a ela a Medalha
Manuel Beckman. Penso que o tamanho hoje da cantora Alcione é
muito mais do que uma cantora. É um ícone cultural no Maranhão. E o
reconhecimento por esta Casa é nada mais do que justo. E concordo
com as palavras dos que me antecederam.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Vinícius Louro.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, até por uma forma de interpretação e
entendimento desta Casa. Primeiramente, a nossa manifestação dentro
do que se discute as medalhas oferecidas por esta Casa, de hipótese
alguma seria contra a Medalha Manuel Beckham à cantora Alcione. O
que me chamou a atenção é que esta Casa, por meio da sua Mesa, e por
meio das suas Comissões, ela tem que saber se manifestar. Na legislatura
passada, eu quis propor a Medalha Manuel Beckham e fui vetado pela
Mesa, haja vista orientado que não poderia ser entregue a Medalha
Manuel Beckham por se tratar de uma questão cultural. Ouvindo as
palavras dos nossos colegas, eu também fico um pouco chateado, haja
vista pelo desmerecimento ao cantor e compositor João do Vale, que
hoje é o maranhense do século. Seria uma das maiores honrarias em
termo cultural, desta Casa, pedreirense, onde sempre acompanhei esse
grande maranhense. E aqui, Deputado Yglésio, até fico aqui um pouco
surpreso pela sua manifestação, que esta medalha não diminui a cantora
Alcione Nazaré. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que ter cuidado
nas nossas manifestações, mas eu sou de acordo. A entrega da Medalha
Manuel Beckham a esta grande cantora, a essa pessoa que elevou o
nome do Estado do Maranhão, e principalmente, está aí onde a gente
tem que homenagear essas pessoas em vida. Então, eu quero aqui até
sugerir que se pudesse, dentro dessa entrega, se for permitido dentro
desta Casa, que outrora fui vetado de fazer essa manifestação, que a
gente possa entregar as duas medalhas em conjunto. Para mim seria
uma honra, já foi aprovado na legislatura passada e para mim não veria
nenhum tipo de problema. Mas quero chamar aqui novamente a atenção,
que a Mesa e a assessoria das comissões realmente revejam na forma
de orientar o parlamentar para que não possa acontecer erros, aqui
dentro do Plenário.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Eu já concedo as questões de ordens, mas só para a gente não
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transformar uma coisa que é positiva em uma grande discussão de
Plenário. É claro que aqui a consultoria está nos ouvindo, mas o fato de
conceder a Medalha Manuel Beckman eu não sabia Deputado Vinícius
dessa orientação que V. Ex.ª teve na legislatura passada, no sentindo de
não oferecer para a Alcione a Medalha Manuel Beckman em razão de
já existir a Medalha João do Vale, claro, figura exponencial da nossa
cultura maranhense, pedreirense ilustre, conhecido no Brasil todo e no
mundo, mas o fato de conceder uma medalha não impede de conceder
a outra. Acho inclusive que V. Ex.ª, como Deputado representante da
querida cidade de Pedreiras, poderia ser o autor do Projeto de Resolução
concedendo a Medalha João do Vale para Alcione.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – J á foi
aprovado, Presidente, na legislatura passada.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ah, já foi aprovado na legislatura passada, entendi.
O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Pela
Ordem, Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Glalbert.
O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, acho que esta Casa estava com saudade
de V. Ex.ª e a gente já teve duas discussões que não vejo sequer cabimento
para a gente ficar discutindo. A primeira é a questão da vista, que a
sessão já tinha sido encerrada pelo Deputado Neto, nas comissões, e
ficou um debate de uma coisa que poderá vir a acontecer na segundafeira. E agora sobre qual medalha seria melhor para entregar para Alcione.
Enfim, acho que a gente tem tanta coisa mais importante para tratar do
que uma discussão de medalha, já que ela merece sim as duas medalhas.
E V. Ex.ª acabou de dar a sugestão. O Deputado Vinícius Louro disse
que já foi proposto, já foi aprovada a João do Vale. Agora o Deputado
Wendell Lages está propondo a Medalha Manuel Beckman e a Alcione
é sim uma pessoa que merece as duas medalhas e a gente pode entregar,
até marcar uma mesma data, fazer uma grande festa e acabar com essa
discussão, que não vejo cabimento nenhum.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Eu vou pedir a V. Ex.ª que encerremos essas discussões.
Estamos estendendo muito a discussão, temos o restante da Ordem do
Dia, se V. Exas. não se chatearem e me permitirem gostaria de encerrar
a discussão em torno do requerimento. Porque vamos apreciar apenas
o requerimento de urgência.
O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES (Questão de
Ordem) - Eu queria, só pela solicitação nominal, viu Senhor Presidente?
Faz a restituição da verdade dos fatos, que o Deputado Vinícius pela
forma que alegou na última fala dele, na verdade pareceu que a gente
estava desmerecendo a Medalha João do Vale. Não! Eu falei o perigo
de a gente de repente começar, nesta Casa, a hierarquizar manifestações
culturais, obviamente, e hierarquizar medalhas. E é justamente o
contrário. Concordo com o que V. Ex.ª colocou aqui, não há óbice
nenhum a uma medalha, receber João do Vale, receber Manuel Beckman,
mas é só realmente para desfazer aqui o mal-entendido que o Deputado
Vinícius, acho que de maneira equivocada, cometeu.
O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Senhor
Presidente, é só também acompanhando aqui o nosso colega.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Roberto.
O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (Questão de
Ordem) - É exatamente isso, que a nossa colocação aqui foi no sentido
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de demonstrar não diferenças. Acho, claro, que se teve alguma, digamos
assim, falha pode ter no sentido aí... eu vou até dizer assim, se o
Deputado Vinícius está dizendo que a assessoria da Mesa o orientou
nessa decisão, então eu sei que ele, de forma nenhuma, teria culpa
nisso, até porque a intenção dele era fazer homenagem à Alcione já
desde ano passado. O que nós queremos aqui... Inclusive o nosso
Deputado disse que estávamos, assim, no sentido de diminuir o João
do Vale. Eu acho que para quem conhece a história do João do Vale não
tem ninguém aqui que diminua a história dele, a importância que ele
teve para o Maranhão. Eu principalmente sou fã do João do Vale. Só
no musical dele aqui eu já fui quatro vezes no Teatro Arthur Azevedo,
para mostrar o interesse que eu tenho pela sua história e pela importância
que ele tem para a vida cultural não só do Maranhão, mas para a vida
cultural brasileira. Então a nossa intenção de forma nenhuma foi essa.
Mas demonstrar que tem determinadas figuras como o João do Vale
que não é uma medalha que vai mostrar sua importância para o nosso
Estado. E eu acho que a ideia, a saída mais correta e mais justa, inclusive,
é exatamente essa. Eu acho que Alcione tem o direito de receber a
Medalha João do Vale e também tem o direito de ser homenageada pelo
nobre Deputado também com a Medalha Manuel Beckman. Eu acho
que se tivesse uma outra, também da mesma forma, assim como o João
do Vale.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Entendido, deputado Roberto.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor
Presidente, como Vossa Excelência abriu para os demais colegas
deputados, já tinha encerrado?
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Vinícius, só um instante por gentileza. deputado
Rafael.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, só para concluir a Ordem do Dia, nós temos ainda um
Requerimento da minha autoria para que a gente possa votar e encerrar.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Está sendo encerrada a discussão, mas é que o Deputado
Vinícius, como Embaixador da cidade de Pedreiras, qualquer coisa que
diga a respeito a um conterrâneo dele faz logo com que o Deputado
Vinícius fique absolutamente atento ao tema. Eu vou seguir a Ordem
do Dia. Em discussão o Requerimento. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 120/2019,
de autoria da Deputada doutora Helena Duailibe, solicitando que, depois
de ouvido o Plenário, seja enviada a Mensagem de Congratulações e
Aplausos ao Instituto Farina, por meio de sua diretora Irmã Remédios
Bogéa, pela abertura dos trabalhos rumo ao Jubileu de Ouro,
comemorado no dia 16 de março. Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n.º 125/2019, de autoria do Deputado Ciro Neto, (lê).
Em discussão. Em votação.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente, eu gostaria de pedir autorização do autor da proposta para
que eu possa subscrever.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Ciro, V.Exa. autoriza?
O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO – Fica autorizado,
Deputado Neto, e aos demais que queiram subscrever.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO- Peço que registrem que o Deputado Neto subscreveu o
requerimento. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
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permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 126/2019, de
autoria do Deputado Ciro Neto, (lê).
O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO - Senhor Presidente,
questão de ordem.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Pois não, Deputado Ciro Neto.
O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (Questão de Ordem)
- Pedi que seja retirado o Requerimento para que possamos marcar
uma data posterior para entrega, para que tenha tempo hábil de informar
às famílias.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO- Retirado a pedido do autor. Requerimento n.º 127/2019, de
autoria do Deputado Rafael Leitoa, (lê). Requerimento do Projeto de
Lei n.º 005/2018, por meio da Mensagem n.º 09/2018, de autoria do
Poder Judiciário, (lê).
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, pela Ordem.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rafael.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) - Eu gostaria que V. Ex.ª colocasse esse Projeto em votação
nesta Ordem do Dia desta Sessão, devido a Urgência. E se não tiver
óbice dos Líderes, que a gente pudesse votar esse Projeto, já nesta
Ordem do Dia.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Façamos o seguinte: vamos só apreciar logo a Urgência. E,
logo em seguida, eu submeto aos Deputados presentes aqui no Plenário.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Presidente
Othelino, pela Ordem. Eu não vi aqui na minha Ordem do Dia. Perdão,
Presidente, eu estou vendo aqui, desculpa.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, o Deputado Rafael propôs que já apreciemos agora, nesta
Ordem do Dia, esse Projeto de Lei, de autoria do Poder Judiciário. E se
não houver objeção de nenhum dos presentes, já colocarei para que
seja apreciado. Senhores Deputados, além deste Projeto do Poder
Judiciário, nós apreciamos e aprovamos agora, os Requerimentos de
Urgência referentes ao Projeto. Nós aprovamos os Requerimentos de
Urgência dos Deputados Wendell Lages referente a Medalha do Mérito
Legislativo Manuel Beckman a Alcione de Nazaré e também o Projeto
de Resolução n.º 019/2019, do Deputado Ciro Neto, (lê). Ficariam
para uma Sessão Extraordinária ou para Sessão de segunda-feira. Se V.
Ex.ª permitirem, apreciaremos logo os três projetos. Aproveitando
que já estamos abrindo esta exceção na Ordem do Dia. E com a
concordância doa autores, claro. Vou suspender a Sessão, para que as
Comissões emitam os pareceres dos três projetos. Projeto de Lei
Complementar n.º 005, de autoria do Poder Judiciário, e os outros dois
Projetos de Resolução aos quais fiz referência.
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apreciar o Projeto de Lei Complementar n.º 05/2018, oriundo da
Mensagem n.º 09/2018, de autoria do Poder Judiciário, parecer foi
favorável e aprovado por unanimidade. Em seguida, a Comissão de
Constituição e Justiça se reuniu para apreciar os Projetos de Resolução
n.º 04, de autoria do Deputado Wendell e número 19, ambos de 2019,
de autoria do Deputado Ciro Neto, que concede a Medalha Manuel
Beckman para a compositora e instrumentalista Alcione Dias Nazaré e
também para os ex-deputados in memoriam Jean Carvalho, Waldir
Jorge e João Silva, respectivamente, Senhor Presidente, com parecer
favorável e aprovado também por unanimidade.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Projeto de Lei Complementar n.º 005, de autoria do Poder
Judiciário. Em discussão. Em votação. Os Senhores Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a sanção. Projeto de
Resolução Legislativa n.º 004/2019, de autoria do Deputado Wendell
Lages, (lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Resolução
n.º 019/2019, de autoria do Deputado Ciro Neto, (lê). Em discussão.
Em votação. Os Senhores Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Os dois Projetos de Resolução vão à promulgação.
Requerimentos à deliberação da Mesa: Requerimento n.º 121/2019, de
autoria do Deputado Rafael Lago, (lê). Deferido.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Senhor
Presidente, uma questão de ordem.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao Deputado Neto Evangelista.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (Questão
de Ordem) - Do que se trata esse projeto de autoria do Deputado Bira?
Poderia tirar essa dúvida?
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Esclarecido? Requerimento n.º 123/2019, de autoria do
Deputado Dr. Leonardo Sá, (lê). Deferido. Requerimento n.º 124/2019,
de autoria do Deputado Carlinhos Florêncio, (lê). Deferido.
O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA - Senhor
Presidente, solicitei ao autor da matéria...
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Edivaldo.
O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA Subscrever essa Moção. Já solicitei ao autor.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Independente da ausência do autor, certamente ele autorizaria.
Então peço que inclua o registro da solicitação do Deputado Edivaldo
de subscrever o Requerimento de Pesar. Inclusão na Ordem do Dia da
Sessão Ordinária de segunda-feira, 25 de março: Requerimento n.º 128/
2019, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula; Requerimentos n.º 129/
2019 e 130/2019 de autoria do Deputado Adriano; Requerimentos n.º
131/2019 e 132/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior;
Requerimento n.º 133/2019, de autoria do Deputado Othelino Neto.
V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Neto
Evangelista.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não há oradores inscritos. Tempo dos partidos ou Blocos.
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente, primeiro, fizemos uma reunião conjunta das comissões de
Constituição e Justiça, Orçamento e Administração Pública para

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Presidente,
só uma Questão de Ordem, uma dúvida aqui. Vossa Excelência leu a
Ordem do Dia já de segunda-feira, foi isso?
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Segunda-feira.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Porque eu
havia solicitado a inclusão dos Requerimentos n.º 122, 129 e 115 na
ordem do dia de segunda.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Determino a inclusão dos três requerimentos solicitados pelo
Deputado Duarte Júnior.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Marco Aurélio está ausente, que é o líder do Bloco
Unidos pelo Maranhão. Deputado Rafael. Aliás, quem é o vice-líder
do Bloco? Deputado Adelmo. Declina. Bloco Parlamentar Democrático
PR/PMN. Deputado Vinícius Louro.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Eu gostaria
de falar, Presidente. Na falta de um terceiro vice-presidente, eu gostaria
de usar oito minutos do tempo do Bloco.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Está liberado,
Deputado Duarte.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, o Deputado Duarte Júnior, por oito minutos,
com apartes.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) - Acabei de conhecer o segundo vice-líder.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não se admire porque eu também não sabia que o Deputado
Yglésio era o segundo vice-líder do Bloco Unidos pelo Maranhão. V.
Exa. está com a palavra.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Tem na primeira
na página do Diário.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - V. Exa. é o terceiro vice-líder. Então todos estávamos
desinformados e agora estamos bem informados sobre o líder e os
respectivos vice-líderes.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Presidente,
por isso eu sempre repito que consumidor informado é cidadão
respeitado. Presidente, utilizo esta oportunidade para poder falar sobre
um dos serviços mais utilizados em nossa cidade e em nosso Estado,
são mais de 600 mil consumidores que utilizam, Deputado Yglésio,
Deputado Adriano, o transporte público. E é uma temática de extrema
importância. E que nós precisamos tratar também aqui nessa Casa,
para buscar maior eficiência, maior qualidade. Nessa semana, eu fiz um
Requerimento ao Secretário de Trânsito e Transporte de São Luís, ao
Secretário Canindé, para que ele trouxesse informações a esta Casa
sobre existência de algum Projeto para instalação de passarelas de
pedestres em São Luís. Bem como um Projeto de Orientação e Educação
para o Transito. Tudo isso, Presidente, se dá em razão aos últimos
acontecimentos, aos acidentes que têm ocorrido em nossa cidade.
Acredito que por falta de Educação para o Trânsito, por falta de ações
preventivas e por falta de passarelas. Em diálogo com o Secretário
Canindé, ele me informou que já teve algumas reuniões com o nosso
Senador Weverton, sobre a necessidade e sobre a importância de
destinação de Emendas para a construção de passarelas na cidade de
São Luís. Deputado Adriano, inclusive, foi destacada a importância de
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se instalar passarelas em avenidas, como a Avenida Daniel de La Touche,
Avenida São Luís Rei de França, Avenida Colares Moreira, Avenida
Carlos Cunha. Ou seja, locais em nossa cidade, onde há uma grande
circulação de veículos. Infelizmente, não há acessibilidade nas calçadas,
forçando pedestres, forçando as pessoas a trafegarem nas ruas, correndo
risco de sofrerem acidentes, como foi o acidente que ocorreu ali na
região do Jaracaty, na área do Jaracaty, que atingiu a comunidade do
Jaracaty, no dia 17. Acidente esse que compartilho o pesar, compartilho
o luto daquelas famílias que acabou fazendo com que uma criança, um
menor de idade tivesse sua vida findada em razão de um acidente que
se houvesse um planejamento, se houvesse a construção de uma
passarela com acessibilidade, problemas como esse não ocorreriam, e
não apenas a construção de uma passarela, mas também se houvesse
uma educação para o trânsito, destacando a importância das pessoas
atravessarem nas faixas de pedestre. Fiz este requerimento ao Secretário
Canindé Barros. Canindé que se disponibilizou a participar de
audiências, participar de reuniões aqui nesta Casa. Eu tenho certeza de
que vou poder contar com a colaboração e outros Deputados. Porque
o trânsito em nossa cidade, o trânsito da nossa São Luís, realmente,
uma preocupação de todos nós. Nesta semana, a Câmara Municipal
também tratou sobre estas questões em uma Audiência Pública. E eu
acredito quanto mais nós possamos discutir estas questões, nós vamos
conseguir avançar e garantir resultados. Resultados como? Eu busco
por meio de um projeto de Lei. Projeto de Lei que apresentei nesta
Casa que busca garantir funcionamento, inclusive aos fins de semana,
nos postos de venda de recargas de passagens para os estudantes, para
a sociedade. Problema, que quando eu estava como Presidente do
Procon, eu testemunhava e percebia que muitas pessoas, muitos
estudantes iam até os postos de recarga e não conseguiam recarregar
seus cartões. Não conseguiam ter acesso a esse benefício, a esse direito,
por instabilidade no sistema. Na época, eu ofereci, inclusive as Unidades
do Viva que funcionam aos fins de semana, como a Unidade do Viva do
Shopping da ilha, Unidade Viva do Golden Shopping, para que pudesse
servir como ponto de atendimento para recarga da meia passagem.
Nesse projeto de lei busco também caso o sistema esteja fora do ar e
impossibilite, Deputada Helena, esse estudante de recarregar a meia
passagem, ele possa receber uma declaração alegando esse não
funcionamento, por um caso fortuito, por motivo, por força maior e,
em razão disso, ele pudesse continuar pagando a sua passagem com a
meia passagem. Ou seja, com desconto de 50%, para que não gerasse a
ele sem culpa desse consumidor, desse estudante nenhum tipo de
onerosidade excessiva. São esses os encaminhamentos na área do
transporte, encaminhamentos iniciais e aproveito também a
oportunidade aqui para prestar contas sobre os trabalhos que estamos
realizando na Comissão de Direitos Humanos. Na Comissão de Direitos
Humanos estamos avançando em vários pontos como, por exemplo, a
legislação que trata dos direitos do estudante com deficiência, do autista,
um projeto de lei de autoria do deputado, hoje Secretário de Esporte,
Rogério Cafeteira. Tratamos também sobre a problemática envolvendo
educação, educação de ensino superior, em especial o caso da Faculdade
Kroton Pitágoras, que tem crescido diariamente o número de reclamações
nos Órgãos de defesa do consumidor. E essa instituição que sequer tem
respondido aos Órgãos, como a Defensoria Pública por exemplo.
Tratamos também sobre esse aumento do combustível, aumento que
ao que tudo indica é um aumento não razoável, é um aumento abusivo
e precisamos investigar. Investigar para saber onde está o real problema.
E ouvindo aqui as ponderações atenciosas da Deputada Helena, do
Deputado Adriano, estamos modificando, Senhor Presidente, a data da
audiência pública, a audiência que seria realizada no dia 27 de abril,
reunindo todos os Órgãos de defesa do Consumidor, como o Procon, o
Ministério Público e Defensoria, DECON - Delegacia de Proteção de
Defesa do Consumidor, IBEDEC, OAB, nós vamos adiar para a segunda
semana do mês de abril. Ou seja, para o dia 09 de abril, que será
realizada a audiência pública onde teremos tempo razoável de buscar
maiores informações trazidas também, pelos Órgãos de Defesa do
Consumidor, tempo para que os postos de combustíveis respondam
também a esta Casa prestando esclarecimento. E Senhor Presidente, eu
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gostaria de fazer uma outra retificação nesse requerimento, que está na
Ordem do Dia de segunda-feira, para a inclusão da ANP, para que a
ANP também seja notificada assim como a Petrobras. Nós precisamos
verificar o que está acontecendo com a Petrobras, qual é essa real
política de preços que a Petrobras está praticando. Porque o que nós
notamos na bomba é que quando há uma redução no valor do
combustível esse valor não é reduzido ao consumidor e quando há um
aumento, de forma imediata é repassada ao consumidor sem qualquer
justificativa. Por isso faço uma retificação aqui a esse requerimento
para que sejam apresentados, nessa audiência também, os representantes
tanto da Petrobras como também da ANP. E o que posso destacar a
todos os consumidores, a todas as consumidoras que nos acompanham
pela TV Assembleia, pelas redes sociais é que estamos trabalhando
firmes. Que ninguém tem prerrogativa para descumprir a lei. Nós não
vamos negociar descumprimento de lei. O que estamos buscando é que
a lei seja conhecida e seja cumprida por todos. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar Democrático PR/PMN. Deputado Vinícius
Louro, por oito minutos, com apartes.
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 falar que estivemos em audiência pública, na SINFRA,
junto ao Secretário Clayton Noleto. E na oportunidade, Deputado
Yglésio, eu tive muita satisfação de agradecer pelo asfalto de
Independência a Pedreiras, que já foi concluído o tapa buraco. Agradecer
também o asfalto do Cariri a Esperantinópolis, que também já foi
concluído. Agradecer também o asfalto de Pedreiras a Joselândia, que
se iniciou agora 15 dias atrás. Agradecer, Deputado Edivaldo Holanda,
também o asfalto de Pinheiro a Cedral. Nós estivemos lá junto a
liderança política daquela região, Luís de Moraes. E aproveitar o ensejo
para como todo bom político pedir. Pedir novamente. Porque a gente
esteve tratando com todo o grupo político da cidade Esperantinópolis,
capitaneado pelo nosso vice-prefeito Dr. Rogério. Esteve presente
também o ex-prefeito Mario Jorge, ex-prefeito Muniz, Vereador Lula,
Vereador Chiquinho Boa Vontade, Vereador Mihaylove, Gilson Uchôa,
Lúcio Vieira e engenheiro Gilson Júnior. E a reunião contou com a
presença do Deputado Estadual Fernando Pessoa. Então essa reunião
foi marcada pelo nosso grupo político, líder político de lá, o Dr. Rogério,
vice-prefeito da cidade de Esperantinópolis do PCdoB, presidente
municipal do PCdoB. E as tratativas eram em torno da segunda etapa
do Mais Asfalto naquela cidade. Decorrente do inverno, decorrente de
uma administração também desastrosa, a cidade está toda esburacada.
Tratamos também de outros investimentos que nós não sabíamos,
Deputado Edivaldo Holanda, que o Governo do Estado do Maranhão
já colocou 13 milhões de reais na cidade de Esperantinópolis. Então o
que a gente pode constatar é que, dentro desses investimentos, desses
13 milhões, a gente fica um pouco questionando o que foi que a gestão
municipal trouxe para aquela cidade. Porque muitas coisas vão
acontecendo e a gente não tem conhecimento, como as patrulhas
agrícolas, como reformas de colégio, como agora mesmo teve lá outros
investimentos na área social que tiveram também na cidade de
Esperantinópolis. E eu fico feliz que o Governador esteja olhando
bastante para as nossas cidades na região do Médio Mearim. E isso
vem mostrar o seu compromisso diante de todas essas cidades. Eu
quero aqui também ressaltar que, além do Mais Asfalto, nós estamos
muito preocupados com a questão, com a construção da ponte sobre o
Rio Mearim, que é aquela estrada que liga Esperantinópolis ao Palmeiral
e do Palmeiral à cidade de Joselândia. E uma MA. E essa MA a gente
veio pedir que ela seja asfaltada tantos os novos quilômetros, a priori,
porque o povoado Palmeiral é um povoado turístico. Dezenas, centenas
de pessoas vão para realmente explorar ali o Rio Mearim, passar ali
uma tarde de lazer. E realmente vai melhorar a renda daquelas pessoas
do povoado Palmeiral. E fizemos também a reivindicação desse asfalto
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de nove quilômetros para da sede para o povoado Palmeiral. Como
também na legislatura passada, Deputado Edivaldo, nós colocamos
500 mil reais para o asfaltamento desse povoado. Infelizmente o recurso
já está disponível na SINFRA, e lá nós colocamos para execução direta.
Só que caiu naquele período eleitoral que é vedado o estado dentro dos
novos contratos trabalhar por questões eleitoreiras, por questões, aliás,
eleitoreiras, não, por questões do período eleitoral, mas agora estamos
esperando aí as chuvas cessarem para que possa novamente voltar a
construção, a implantação desse tão sonhado asfalto da cidade da cidade
de Esperantinópolis, mais precisamente no povoado Palmeiral. Então,
eu fico muito feliz com nosso grupo político, sempre preocupado com
a qualidade de vida das pessoas. Um grupo político que sempre teve à
frente de tudo que vem conseguindo dentro do Estado para o município
de Esperantinópolis. E, às vezes, as pessoas que não têm compromisso,
Deputado Edivaldo, vêm falar que esse grupo, pequeno grupo que é de
oposição, que atrapalha a administração, e isso não é verdade. Muito
pelo contrário, é um grupo que independente de quem esteja lá no
comando do município, eles estão preocupados com a população. É
igual nós aqui que colocamos recursos até para um prefeito que não é
aliado nosso, que é um prefeito que nunca votou com a gente, mas é
como eu sempre digo e sempre disse na legislatura passada, e volto a
repetir, eu gosto de trabalhar não é para prefeito, eu gosto de trabalhar
é para o povo. E isso nós temos feito bastante dentro da região do
Médio Mearim. Até porque, por meio desse trabalho, nós tivemos um
grande reconhecimento político nessas eleições passadas. E a nossa
forma de agradecer voto é com trabalho. Muito obrigado, Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar de Oposição, Deputado Adriano. Deputado
Adriano, V. Ex.ª, oito minutos, com apartes.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e
Deputadas, galeria, telespectadores da TV Assembleia, imprensa,
internautas, funcionários desta Casa, maranhenses. Senhor Presidente,
eu subo hoje a esta tribuna só para registrar o ocorrido com a população,
ali do Jaracaty, essa semana, inclusive me manifestei nas mídias sociais
em relação ao ocorrido. E me chamou muito atenção a sequência de
eventos que ocorreu naquele dia. Houve aquela manifestação devido a
um atropelamento de toda uma família e a fatalidade da morte de uma
criança de um pouco mais de um ano de idade, a cobrança da população
em relação ao sistema de videomonitoramento, por quê? O carro
atropelou e existe ali uma torre de videomonitoramento. E a população
estava tentando ter acesso ao videomonitoramento, às imagens, para
conseguir pegar ali o agressor, o criminoso, suposto criminoso que
atropelou a família. E não estava conseguindo ter acesso àquelas
imagens, Deputado Edivaldo. Então, uma das revoltas, depois que eu
tive contato com a população, era essa, que eles não estavam
conseguindo ter acesso às imagens do atropelador. Esse ocorrido
levantou uma série de questionamentos. Primeiro, logicamente, o que é
óbvio? A questão do trânsito. A questão do trânsito, da segurança do
trânsito, da falta da passarela como muito bem disse aqui o Deputado
Duarte Júnior. Comecei a estudar também essa questão da passarela, já
houve uma série de estudos a respeito disso, a população acha também
que é inseguro, que não tem policiamento, etc e tal, mas isso tem que
ser discutido aqui nesta Casa. É necessário que tenha também o
acompanhamento, talvez até mesmo do próprio vídeo, uma filmagem
ou um policiamento melhor que se faça nas passarelas, enfim, é um
debate que acho que é válido, que precisamos trazer a esta Casa, que é
o debate da segurança no trânsito. A questão da faixa de pedestres é
importante. A educação no trânsito, é importante que seja dito. E a
responsabilidade de cada um. Então é essa a primeira questão que
chamou muito a atenção. E a segunda questão, e que eu acho que tem
que ser melhorada, que tem que ser debatida, temos que trazer a esta
Casa representantes da Prefeitura, representantes do Governo do
Estado para que a gente possa fazer esse amplo debate na segurança no
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trânsito, aqui em São Luís. Então consideramos válida a manifestação
da população, do pessoal do Jaracaty. E a segunda questão que chamou
muito atenção que foi o videomonitoramento. O videomonitoramento
foi uma iniciativa do governo retrasado, Governo da Governadora
Roseana, o então Deputado Federal Aluísio Mendes era Secretário de
Segurança e implementou esse videomonitoramento. Foi um
investimento, na época, de alguns milhões de reais, não me lembro. E
logo após a implementação desse videomonitoramento a população
tinha acesso, até a imprensa tinha acesso a uma série de imagens:
imagens de furtos, imagens de atos libidinosos, imagens de
atropelamentos. Então isso era comum, após a inauguração desse
videomonitoramento, a população ter acesso a questões que ocorriam
na cidade e a polícia tinha provas ali em vídeo. Pessoas usando drogas,
vendendo drogas e tal. E de um tempo para cá realmente acabou,
ninguém mais viu essas imagens e flagrantes. E depois do ocorrido no
Jaracaty, com a cobrança da população, me veio à cabeça: será que o
videomonitoramento no estado do Maranhão está funcionando? Será
que o governo comunista que aí está desativou o videomonitoramento?
Será que o governo comunista que aí está esvaziou o programa? Será
que reduziu o número de funcionários? Recebi uma denúncia no meu
gabinete, logo após eu ter feito uma entrevista na rádio e ter até proposto
uma CPI para isso, veio ao meu gabinete uma denúncia anônima dizendo
que o governo comunista reduziu, pela metade, o número de funcionários
de operadores do videomonitoramento. Então eu acho importante
também trazermos a esta Casa, além da situação do trânsito que é
muito importante, e aí divido em duas questões, que a gente trazer o
debate sobre o videomonitoramento na Comissão de Segurança, para
que a gente possa trazer representantes da Secretaria de Segurança
para discutirmos esse assunto do videomonitoramento e sabermos a
real situação do que está ocorrendo hoje nesse programa, que eu acho
que é um programa muito válido para toda sociedade. Inclusive em
várias indicações que eu fiz aqui, indiquei a ampliação do número de
torres de videomonitoramento na cidade. Não apenas eu, mas vários
deputados já ofereceram aqui indicações, pedidos, para ampliar o
sistema de videomonitoramento na cidade de São Luís e no interior
também. Deputado Duarte Junior.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (aparte) Deputado Adriano, obrigado pelo aparte. Estamos vivendo um momento
em nosso país em que é de extrema necessidade nós nos unirmos. Estar
junto é uma coisa, estar unido é outra completamente diferente. É
importante a gente se unir em prol daqueles que mais precisam, em
prol do resgate da confiança das pessoas na política e nos políticos.
Acabo de receber a informação aqui - não era nem o motivo do meu
aparte - que há uma força tarefa da Operação lava Jato para prender o
ex-presidente Michel Temer. Mandatos foram expedidos pelo juiz
Marcelo Bretas da Justiça Federal do Rio. Ou seja, o ex-presidente
Michel Temer já tem um mandato para prendê-lo. Então é de extrema
importância que nós possamos nos unir para resgatar a confiança das
pessoas na classe política. Nem todo político é corrupto. Nem todo
político é ladrão. Nem todo político é bandido. A gente precisa realmente
nos unir e trabalhar. Então o que V. Exa. está levantando aí é uma
temática que agora há pouco eu havia comentado, havia utilizado a
tribuna, de nós tratarmos do trânsito da nossa cidade, do trânsito do
nosso Estado. Fiz o requerimento ao Secretário de Trânsito e Transporte
para que ele apresente informações iniciais. E já havia compartilhado
com V. Ex.ª para apresentar algum planejamento e ver o que de fato
está faltando para instalarmos passarelas, para que o nosso trânsito
seja realmente seguro e se realmente falta recurso, que é o que parece.
Que a gente possa se unir aqui nesta Casa junto com a Bancada Federal,
e destinar partes das nossas Emendas para a instalação dessas
passarelas. Porque, hoje em dia, não mais basta ter uma passarela. É
preciso que essa passarela também tenha acessibilidade. Ou seja, tem
que ter um elevador, e como V. Ex.ª bem destacou, precisa ter alguém
ali para poder vigiar. E precisamos reforçar a educação básica para
preparar a nossa população para não depredar o patrimônio público.
Porque, às vezes, o cidadão quer reivindicar os seus direitos e acaba
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esquecendo que também tem deveres. Então já havia falado aqui e
publicamente compartilho com V. Ex.ª esse interesse. Espero que
possamos caminhar juntos também para melhorar o trânsito da nossa
cidade.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Certamente,
Deputado Duarte Júnior, podemos, sim, utilizar o espaço desta Casa
para esse debate, debates proativos, debates em prol da cidade e em
prol do Maranhão. Deputado Yglésio.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (aparte) - Na
verdade, Deputado, eu só faço mesmo uma reflexão, porque eu
considero que atacar essa política de acidente de trânsito que a gente
tem aí, de alguma forma crescente na cidade. Quanto mais carro na rua,
maior probabilidade de acidente de trânsito. E às vezes eu fiquei me
perguntando se a passarela é o melhor instrumento por conta da própria
questão cultural. Os exemplos de passarelas não só em São Luís que
foram construídas, mas eu tive a oportunidade de morar em São Paulo,
são muito pouco utilizados. Não sei se talvez a gente discutir a
modalidade, porque não é barato fazer passarela. E a gente hoje em um
cenário que a gente tem que economizar cada centavo e o país ainda
atravessando uma crise. Eu não consigo nem imaginar quando isso vai
acabar no ponto de vista de gestão de recursos públicos. A gente tendo
que filtrar prioridade, temos que escolher se vai dipirona ou
paracetamol às vezes para o hospital, para a gente estar às vezes
fazendo uma alocação de recursos em obras que às vezes, elas não
cumprem a finalidade dela inicialmente. Tem uma coisa que é
preocupante que o Presidente Bolsonaro, inclusive o Deputado Archer
colocou em um pronunciamento, creio que na semana passada, que as
barreiras eletrônicas nas rodovias nacionais, nas BRs, elas não seriam
reinstaladas, quando terminassem a sua vida útil, que também é uma
medida que eu penso que vai que vai impactar diretamente na perda de
vidas de pessoas, principalmente dessa que moram às margens das
BRs. Então, penso que o trânsito deve ser pensado de uma forma
muito próxima até com as Secretarias de Saúde, de alguma forma,
porque acidente no trânsito impacta diretamente com gastos de saúde
e o próprio sistema previdenciário brasileiro e seus diversos níveis.
Então, uma discussão que a gente realmente não pode às vezes fazer
uma previsão meramente lógica: Ah, tem acidente, coloca a passarela,
todo mundo vai subir e vai atravessar e não vai ter mais acidente. O
custo é X e justifica. Eu penso que a gente realmente tem que entender
o que as pessoas veem a passarela na questão de segurança,
principalmente. Não sei se agregar, de repente, algum
videomonitoramento nela, se isso favorece. O primeiro passo que eu
vejo: eu acho que tem que fazer mesmo é pesquisas de campo para
entender o porquê as pessoas quando têm o dispositivo não utilizam.
E, a partir daí, fazer um trabalho de conscientização que aí, sim, caso
prove-se que tem fundamentação para gente colocar a passarela, a
gente começar a gastar realmente estes recursos com as passarelas.
Caso contrário, de repente, a gente até, esse gasto em passarela, investese em propaganda e em conscientização, em campanhas de educação,
levar um professor ali para própria comunidade, fazer palestras, orientar
como é que atravessa. Eu acho que a gente pode gastar recurso sempre
de uma maneira muito mais racional. Eu lhe agradeço pela oportunidade.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Deputado
Adriano, só mais um breve comentário.
O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA –
Deputado Adriano, me permita em aparte?
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Primeiro, o
Deputado Edivaldo, por uma questão de...
O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Idade?
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O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Por uma
questão de respeito.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Deputado Edivaldo,
com o consentimento do nosso Presidente, porque já acabou o meu
tempo, mas se o Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Já está autorizado, Deputado Edivaldo.
O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (aparte)
– É a primeira vez que falo no Plenário desta Casa. Parabenizo os dois
oradores, o Duarte Júnior e o Deputado Adriano Sarney, também aqui
o aparte a nossa oração aqui, por meio de aparte, do nosso Yglésio,
porque é um tema muito importante. Três Deputados jovens, todos
três de São Luís, com uma votação importante aqui, com uma
preocupação voltada para a cidade, e eu fico feliz por isto. O trânsito
mata, no Brasil, mais do que muitas guerras. Tem sido uma coisa
absurda. Até porque o cidadão quando está de pé, ele é um pedestre
querendo a educação do trânsito, o respeito, mas quando pega o volante,
ele se torna muitas vezes uma fera, sem respeitar o próximo que está
precisando de uma via para atravessar. Então, essa preocupação,
sobretudo, esse tema Educação no Trânsito, que o Duarte levantou, V.
Ex.ª levanta também, corrobora, apoia, é importante, a presença do
Secretário de Trânsito, a presença do dirigente do Detran para uma
campanha de conscientização, não só para os motoristas, mas para os
pedestres também que muitas vezes hoje pegam esta arma, que é um
celular, põe no ouvido, sai falando e atravessa as avenidas sem lembrar
que tem carro em alta velocidade para lá e para cá. E muita gente hoje
está morrendo também, porque usam celular atravessando uma via.
Então é um tema importante, eu parabenizo V. Exas, é importante ele
ser socializado, que haja aqui talvez uma frente, um esforço maior e a
vinda dessas autoridades para se tratar disso. Não apenas para se falar
com o grupo e depois acabar, mas para tentar, como disse aqui o
Deputado Duarte, quem sabe através de emendas... o município sofre
seriamente restrições financeiras, não tem recurso aqui, não tem ali,
não tem nas outras cidades. A crise que o Yglésio também falou, a
passarela é importante, mas vem também essa dúvida, mas a educação
da população pode resolver essa cultura de o cidadão não utilizar a
passarela. Tivemos aqui um exemplo, mas foi muito distante, ali na
Rodoviária nova uma passarela, salvo engano, construída pelo Ricardo
Murad quando era Secretário aí do governo passado e não deu certo,
porque a população realmente não utilizou aquela passarela. Mas acho
que hoje, um Jaracaty, um Tropical Shopping, que é uma área também
muito tensa, e outras regiões, talvez 3, 4, 5 lugares aqui, a população,
através de uma campanha, possa utilizar esse instrumento, esse
equipamento e talvez melhore a questão da segurança. Parabéns a V.
Exas proferirem este tema na tribuna desta Casa. Obrigado.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Obrigado.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (aparte) Deputado Adriano, apenas para complementar e demonstrar realmente
como é importante esse nosso debate, a nossa união nesse assunto, eu
fiz um estudo preliminar, inclusive já com o Dr. Douglas Martins, que
é juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, em diálogo com
outras autoridades, com o próprio Professor Marcos Pacheco da
Secretaria de Saúde, cerca de 62% dos leitos de urgência e emergência
dos hospitais decorrem de acidentes do trânsito. Então é um número
muito alto. E há um gasto muito grande com a saúde que poderia ser
prevenido, poderia ser excluído com políticas de educação, políticas
de segurança. Por exemplo, a instalação de passarelas em outras cidades
do nosso país já foram instaladas e deram super certo, só que não basta
instalar passarela, é preciso também, Deputado Yglésio, colocarmos
calçadas acessíveis. Ali mesmo na Avenida Professor Carlos Cunha
não tem uma calçada. Não digo nem sem acessibilidade, não tem calçada.
Então para aquela população, para aquela comunidade que sai ali do
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Jaracaty ela acaba sendo forçada a andar pela rua para poder ir até a
parada de ônibus. E vou além. A gente não pode tão somente cobrar do
Poder Público, é importante também cobrar das empresas, porque o
Shopping São Luís, que ali está, está lucrando com aquela localização,
assim como o Banco do Brasil. Por que não fazer parceria pública e
privada cobrando dessas empresas uma melhor estrutura de acesso às
suas próprias empresas para garantir a eles mais emprego e mais renda?
Por fim, vejam como esse assunto de fato é importante, orgulho de
essa Casa discutir esse assunto aqui, mesmo ao final do expediente.
Mas vejam a necessidade de a gente chamar essas autoridades e fazer
aqui... Fica o registro de nós fazermos uma audiência pública para
discutir não só o trânsito de São Luís, mas também da região
metropolitana de todo o nosso Estado. Obrigado.
A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE –
Deputado Adriano.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Deputada Helena.
A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE
(aparte) – Deputado Adriano, eu queria parabenizá-lo também por
trazer à tona essa problemática que é muito maior do que se pensa. E
ainda tem uma outra coisa além de tudo isso que já foi colocado por
V.Exa., pelo deputado Duarte Júnior muito bem colocado, feitas as
ponderações pelo Deputado Edivaldo, que é a questão também ali da
segurança. Porque quando se engarrafa aquele trânsito, as pessoas
também são assaltadas, muitas vezes ficando impedidas de passar.
Então eu quero lhe parabenizar e vamos mesmo agora entrar fundo
nessa questão, porque é uma questão muito importante. Parabéns!
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Muito obrigado,
Deputada, deputados que fizeram o aparte. Para complementar a
questão do índice de acidentes, se a gente for pegar o índice de acidentes,
principalmente das motos no interior do Estado, não é, Dr. Yglésio?
V.Exa. tem conhecimento por ser médico. Esses hospitais no interior
do Estado basicamente lotados, Deputado Zito, pelos acidentes de
motos, principalmente aos finais de semanas. Mas, para finalizar,
Senhor Presidente, é importante um debate amplo. Existe recurso
também federal que é investido nos Detrans. Eu acho que o Deputado
Edivaldo levantou bem. Temos que chamar o Detran para um debate
aqui nesta casa e vermos como é que isso pode tomar uma forma e
agregar tudo isso, Deputada Helena, a segurança no trânsito. Porque
nós falamos da passarela: existe o problema da passarela que foi feita
e ninguém usa. Fiz esse estudo realmente. Muitos têm medo de usá-las
pela segurança, porque é uma passarela que não tem muito acesso,
muita visibilidade. Uma mulher, o exemplo da mulher, mas uma mulher
que passa em uma passarela sozinha de madrugada pode ser atacada ali
por algum indivíduo ou homem, ou seja, lá o que for. Então precisa
dessa segurança. E a segurança do trânsito de quando existe um
engarrafamento e que se passa um assalto, que é muito comum naquela
região ali, V. Exa. trouxe essa questão muito viva. E isso vem acarretar,
claro, no videomonitoramento, que pode de fato combater essa questão.
Então se a gente conseguir fazer uma audiência pública, posso até dar
entrada aqui em conjunto com as comissões, com outros deputados em
uma audiência pública para que a gente possa abranger a segurança no
trânsito e chamar o Detran, chamar a Prefeitura, o Governo e também
os órgãos de segurança. Porque eu acho que ficou claro aqui no nosso
debate que tudo faz parte de um mesmo assunto. E que a gente possa
verificar toda a questão do videomonitoramento do trânsito e das obras.
Então essas são as minhas palavras, Deputado Presidente César.
Presidente César, agora que vossa excelência assumiu e é da oposição,
vamos logo refazer todas as votações hoje. Um abraço a V. Exa. e muito
obrigado.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado
César, eu gostaria de usar o tempo da Liderança.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Cinco minutos sem aparte. Mas eu queria registrar
aqui, a pedido da nossa querida Deputada Daniela Tema, a presença na
galeria do Deputado Mauri, de Barreirinhas, registrado, Deputada.
Deputado Vinícius Louro. Deputado cinco minutos, sem direito a
apartes.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Hélio, o Regimento não permite aparte.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Deputada, até entendo que todo Vereador é um Deputado
municipal, com a autorização da Deputada Daniella Tema. Senhor
Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, membros da galeria,
internautas, telespectadores da TV Assembleia e funcionários deste
Poder. Senhor Presidente, o que me traz novamente aqui a essa Tribuna
é para falar de uma audiência, de uma reunião que nós tivemos aqui no
plenarinho, da Assembleia Legislativa, onde eu quero aqui agradecer
pela presença e atenção, a presteza do Presidente da MOB, Dr. Lawrence
Melo. Quero aqui também agradecer ao diretor de transporte da MOB,
Zé Nilton, a presença do Deputado também, Rafael Leitoa, que esteve
lá presente, dos representantes da classe de motoristas das vans, tanto
da cooperativa de Peritoró como da cooperativa de Pedreiras,
COMAVAN e COVAIN, que eles solicitaram essa reunião. E
parabenizar essa iniciativa do Serapião Louro, da cidade de Peritoró,
que trouxe toda essa demanda, essas discussões aqui para esta Casa,
aqui para a Assembleia Legislativa. Deputado Hélio Soares, nessa
reunião, foram tratadas muitas demandas. E duas delas foi a questão
do prazo que as cooperativas, os proprietários de van tinham para
realmente regularizar os seus veículos. E a limitação desses veículos,
haja vista que o presidente da MOB foi bastante sucinto, dentro dessas
regularidades. E também na tratativa da personalização. Assuntos
também que foram tratados como a questão do cadastramento. Porque
muitos motoristas de van têm vinte anos de cooperativa ou mais e
agora abriram, fizeram esse cadastramento aberto, onde não são as
cooperativas que indicam, qualquer pessoa que comprar uma Van e
quiser lá trabalhar no transporte coletivo, ele vai poder cadastrar, tirando
aí todo um, vamos dizer assim, não é um privilégio, vai tirando todo o
direito dessas pessoas que são cooperativistas, há vinte anos, que vêm
contribuindo junto a essas classes organizadas. E o Serapião Louro
colocou situações, onde que poderia ter o consenso dentro dessa reunião,
Deputado Wellington, que, primeiro, esses veículos que antigamente
eram oito anos para van a data limite para o transporte de passageiros
e dez anos para o transporte de pessoas em micro-ônibus aumentou
para doze anos, aliás, de oito anos para dez anos de van e de dez para
doze anos de micro-ônibus. Mas nós sabemos que muitos desses
vanzeiros, realmente, não têm o cuidado, não tem o zelo, não priorizam
a segurança para o transporte de passageiro, mas também sabemos que
há muitas pessoas que você anda numa van que talvez ela tenha três
anos de uso, esse rapaz que tem a van dele há 10 e ela tenha toda uma
manutenção, todo um cuidado dessas pessoas que possam realmente
operar no transporte de passageiro. E o que a gente chamou, a MOB e
sugeriu, é que dentro dos vanzeiros quem possa fiscalizar, e é o órgão
fiscalizador priorizando, dizendo que quem pode andar, transportar
pessoas, seja o Detran. Porque é muito importante a gente colocar o
Detran, que é um órgão fiscalizador, para ele realmente ali, as vans que
vão ser cadastradas a MOB direcione para o Detran e o Detran dê um
laudo dizendo se aquela van tem ou não tem os requisitos prioritários
para que possa ser liberada para fazer o transporte de passageiros.
Então a reunião foi muito importante, uma reunião em que veio pessoas
representantes de várias cidades, dos vanzeiros. E agradeço o Lawrence
pela presteza, ele mesmo veio trazer essas explicações. Os vanzeiros
disseram, trazendo situações que a MOB colocou apenas 60 dias para
que essas pessoas possam se adequar e realmente o Lawrence colocou
que não. E isso tem mais de 15 meses que eles estão trazendo o diálogo
para a MOB, fazendo várias interações para que possa realmente
trabalhar de forma organizada e trabalhar de forma que traga segurança
para os transportes e usuários dessas modalidades de van e de microônibus.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Eu ia só fazer
uma questão de ordem, assim que V. Exa. finalizar. Eu sabia que não
permitia o aparte, mas eu ia falar por uma questão de ordem, se assim
o Presidente concordar.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Era isso que
eu ia falar, Deputado. Nós estamos falando pelo tempo da Liderança.
Mas eu já agradeço e encerro.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Não pode ter Questão de Ordem com orador na
tribuna, está fora do Regimento.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Mas eu estava
esperando ele sair.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Deputado Hélio, eu vou permitir.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Está dando
para V. Exa. ver direitinho, que está desocupada a tribuna? Muito
obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Pois não, Deputado Hélio.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (Questão de
Ordem) - Foi criado, até sou signatário da Agência Reguladora de
Transportes Alternativos do Maranhão e foi aprovado tudo direitinho,
tranquilo, já funciona. Então o que nós temos que levar em frente,
Deputado Vinícius, que eu me referi ao seu pronunciamento anterior, é
a regulamentação. Precisamos fazer essa regulamentação, como já tem
em outros Estados. E é importante a lembrança desses assuntos
inerentes à nossa população, principalmente quem mexe nesse setor,
que é um setor bastante alternativo. O nome por si só já diz alternativo,
mas que tem que fazer é, na verdade, a regulamentação. E aí Deputado
Vinícius, V. Ex.ª pode provocar a própria Mesa Diretora da Assembleia
com a SINFRA, que já tem Agência Reguladora de Transportes
Alternativos. Só uma questão de regulamentação. Muito obrigado,
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

Resumo da Ata da Vigésima Primeira Sessão Ordinária
da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
vinte de março de dois mil e dezenove.
Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto
Costa.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adriano, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo,
Carlinhos Florêncio, César Pires, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo,
Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno,
Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto,
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Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral,
Roberto Costa, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Andreia M. Rezende, Ciro Neto,
Daniella Tema, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Othelino Neto, Rigo
Teles, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages e Zé Gentil.
A Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto
bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente, que foi
encaminhado à publicação e concedeu a palavra aos Deputados Rildo
Amaral, César Pires, Carlinhos Florêncio, Zito Rolim e Mical
Damasceno. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, a discussão e votação
do Projeto de Lei nº 247/2018, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula,
que dispõe sobre a atualização e consolidação da divisão político
administrativa entre os Municípios de Alto Alegre do Pindaré e Santa
Luzia, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania. A sessão foi suspensa para que a Comissão de Assuntos
Municipais e de Desenvolvimento Regional emitisse o devido parecer.
Reabertos os trabalhos, o Presidente da Comissão, Deputado Doutor
Yglésio, anunciou que o referido Projeto recebeu parecer favorável.
Desta forma, o Presidente da Mesa o submeteu a deliberação do Plenário,
sendo o mesmo aprovado e encaminhado à sanção governamental. Em
seguida, foi aprovado o Requerimento nº 118/2019, de autoria do
Deputado Pastor Cavalcante, solicitando que seja discutido e votado
em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária, logo após a
presente Sessão, o Projeto de Lei nº 047/2019, de sua autoria. Os
Requerimentos nºs: 107, 110 e 117/2019, de autoria dos Deputados
Wellington do Curso, Felipe dos Pneus e Wendell Lages,
respectivamente, foram transferidos para a próxima Sessão devido a
ausência dos autores. Sujeito à deliberação da Mesa, foi deferido o
Requerimento nº 116/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, ao
– DNOCS, solicitando um relatório detalhado da atual situação das
barragens localizadas no Rio Pericumã, em Pinheiro, e do Rio Flores,
em Joselândia. Na forma regimental foram incluídos na Ordem do Dia
da próxima Sessão Ordinária os Projetos de Lei nºs: 047/2019, de
autoria do Deputado Pastor Cavalcante e 051/19, de autoria do Poder
Executivo e os Requerimentos nºs: 120/2019, de autoria da Deputada
Helena Duailibe; 121/2019, de autoria do Deputado Rafael Leitoa e
123/2019, de autoria do Deputado Leonardo Sá. No primeiro horário
do Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos
e Blocos, o Deputado Fernando Pessoa e a Deputada Doutora Thaiza
Hortegal falaram pelo Bloco Parlamentar Solidariedade. No tempo do
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, ouviu-se o Deputado Doutor
Yglésio. As demais agremiações declinaram do tempo a elas destinado.
No Expediente Final, não houve orador inscrito. Nada mais havendo a
tratar a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e
aprovado será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 21 de março de 2019.

Ata da Décima Oitava Sessão Ordinária da Primeira
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia quatorze de
março de dois mil e dezenove.
Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rildo
Amaral.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston,
Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Daniella Tema,
Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena
Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda,
Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante,
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Professor Marco Aurélio, Rildo Amaral, Vinícius Louro, Wellington do
Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes
os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Rezende, Ciro Neto,
Doutor Leonardo Sá, Edson Araújo, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim,
Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto,
Paulo Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles e Roberto Costa.
O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando
a proteção de Deus. Determinou o a leitura do texto bíblico, do Resumo
da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente: Mensagem
Governamental nº 013/19, encaminhando o Veto parcial ao Projeto de
Lei nº 054/2019, que dispõe sobre a inclusão de dados na carteira de
identidade emitida pelo Estado do Maranhão; Projeto de Lei nº 118/
19, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre
obrigatoriedade da instalação de balanças de precisão em
supermercados, hipermercados, congêneres; 119/19, de autoria do
Deputado Arnaldo Melo, que dispõe sobre a autorização e
regulamentação das cavalgadas no Estado do Maranhão; 120/19, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, dispondo sobre a vedação
de incidência do valor de taxas de distribuição, de transmissão e de
outros encargos, diferentes do valor do consumo efetivo, na base de
cálculo do ICMS devido pelos consumidores de energia elétrica no
Maranhão; 121/19, de mesma autoria, que dispõe sobre a destinação
de porcentagem específica das unidades de programas de loteamentos
sociais e de habitação popular a famílias monoparentais e a mulheres
vítimas de violência doméstica; 122/19, ainda de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que cria a política estadual de promoção da
igualdade entre mulheres e homens no âmbito do Estado do Maranhão;
123/19, do referido Deputado, que dispõe sobre a isenção de cobrança
de tarifa de energia elétrica para famílias de baixa renda que possuem
pacientes portadores de doenças genéticas e/ou raras; 124/19, de autoria
do Deputado Rigo Teles, que dispõe sobre o tráfego de veículos
automotores na Rodovia MA-315 na forma que especifica; 125/19, de
autoria do Deputado Wendell Lages, que estabelece as diretrizes para
a instituição da campanha permanente de combate ao Bullying e 126/
19, de autoria da Deputada Detinha, que dispõe sobre a Obrigatoriedade
de Hospitais, Clínicas, Maternidades e demais Estabelecimentos de
Saúde da Rede Pública e Privada, no Estado do Maranhão, promoverem
o prontuário e a comunicação imediata de Recém-Nascidos com
deficiência, às Instituições, Associações e Entidades especializadas;
Projetos de Resolução Legislativa nºs: 017/19, de autoria do Deputado
Rafael Leitoa, que concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senador
da República Marcelo Costa e Castro; 018/19, do referido autor, que
concede o Título de Cidadão Maranhense o Prefeito Erlanio Luna
Xavier, Presidente da Federação dos Municípios Maranhenses e 019/
19, do Deputado Ciro Neto, que concede a Medalha Manuel Beckman
aos ex-Deputados J ean Carvalho, J oão Silva e Waldir Filho;
Requerimentos nºs: 112/19, do Deputado Rafael Leitoa, solicitando
informações junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT, sobre a atual situação que se encontra a BR- 226,
bem como a relação contratual com a Empresa Hytec Construções
Terraplanagem e Incorporação Ltda; 113/19, do Deputado Wellington
do Curso, a Comissão de Saúde, solicitando que seja realizada audiência
pública, no dia 11 de abril, no Plenarinho, das 14h às 18h, para tratar
sobre Saúde Pública no Maranhão: perspectivas e desafios; 114/19, do
Deputado Fábio Macêdo, solicitando que lhe sejam concedidos 30
(trinta) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 12 de
março a 12 de abril do ano em curso, conforme atestado médico;
Indicações nºs: 361 e 362//19, do Deputado César Pires, ao Governador
do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando providências
junto ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto,
no sentido de autorizar o recapeamento asfáltico da Avenida Bernardo
Lima, trecho da MA-034 que corta o Município de São Bernardo,
como também da Avenida Cônego Nestor, trecho da MA-110 que
corta, também o Município de São Bernardo; 363 e 364/19, do
Deputado Wellington do Curso, ao Governador do Estado e ao
Secretário de Estado da Saúde, solicitando-lhes a criação de um Centro
de Referência para Tratamento de Doenças Genéticas e Raras na Cidade
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de São Luís; 365/19, da Deputada Doutora Thaiza Hortegal, ao
Governador do Estado e ao Secretário de Estado da Saúde, solicitando
a contratação de um Médico Oncologista, para atendimento no Hospital
Macrorregional de Pinheiro “Doutor Jackson Lago”; 366/19, do
Deputado Doutor Leonardo Sá, a Secretária de Estado da Mulher,
Senhora Ana Mendonça, solicitando a efetiva participação da SEMU,
na campanha sobre o uso de Tecnologias no Combate à violência Contra
a mulher; 367/19, do Deputado Fernando Pessoa, ao Secretário de
Estado de Educação, Senhor Felipe Camarão, solicitando a doação de
um ônibus escolar para o Município de Riachão; 368/19, do referido
Deputado ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, solicitando a recuperação da Avenida Principal do Bairro
Coqueiro, localizada na zona rural do Município de São Luís, e que dá
acesso aos Bairros Vila Samara, Juçara, Coqueiro, Portinho, Tauá Mirim
e Jacamim. Esgotada a matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou
à publicação o Expediente lido pelo Primeiro Secretário, após deferir
as indicações acima mencionadas e concedeu a palavra aos Senhores
Deputados: Fernando Pessoa, Professor Marco Aurélio, Daniella Tema,
Doutora Thaiza Hortegal, Rildo Amaral e Wellington do Curso. O
Deputado Fernando Pessoa que destacou a importância de indicações
encaminhadas às Secretarias de Estado da Infraestrutura, de Segurança
Pública e da Saúde, em prol dos Municípios de Barra do Corda, Tuntum,
Arame e Riachão. O Deputado Professor Marco Aurélio, por sua vez,
parabenizou toda a população das Cidades de Ribamar Fiquene e
Imperatriz, sobretudo da Região do Grande Conjunto Vitória e de
Davinópolis, por receberem novos equipamentos para a área de
educação. Na Tribuna, a Deputada Daniella Tema lamentou a tragédia
ocorrida na Cidade de Suzano, no Estado de São Paulo, um massacre
que tirou tantas vidas e interrompeu muitos sonhos. Em seguida, a
Deputada Doutora Thaiza Hortegal solicitou ao Governador Flávio
Dino e ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, atenção em relação às péssimas condições em que se encontra
a estrada MA-006, que liga o trecho de Pinheiro a Pedro do Rosário.
Com a palavra, o Deputado Rildo Amaral também lamentou a tragédia
ocorrida na Cidade de Suzano e destacou a necessidade de investimento
na segurança das escolas públicas. Por fim, o Deputado Wellington do
Curso criticou o aumento de impostos sobre combustíveis. Não houve
matéria para ser apreciada na Ordem do Dia. No primeiro horário do
Grande Expediente não houve orador inscrito. Da mesma forma ocorreu
no tempo dos Partidos e Blocos e no Expediente Final. Nada mais
havendo a tratar a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que
lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 14 de março de
2019. Presidente, em exercício Deputada Doutora Cleide Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício Deputado César Pires. Segundo
Secretário, em exercício Deputado Rildo Amaral.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 447/2019
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 087/19, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 11 de março do ano em curso.
RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no período
de 18 a 21 de fevereiro do deputado Fábio Macedo, tendo em vista o
mesmo encontrar-se sob cuidados médicos
Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 14 de
marco de 2019. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADA Drª CLEIDE COUTINHO - SEGUNDA
SECRETÁRIA. DEPUTADO PARÁ FIGUEREDO - TERCEIRO
SECRETÁRIO
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A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 004/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 921 /2019
Concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” à cantora, compositora e instrumentista
Alcione Dias Nazareth.
Art. 1º - É concedida a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” a cantora, compositora e instrumentista Alcione Dias
Nazareth.
Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 21 de março de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada Andréia
Martins Rezende - Primeiro Secretário. Deputada Cleide Coutinho Segundo Secretário
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 019/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 922 /2019
Concede a Medalha Manoel Beckman aos ex
Deputados Jean Carvalho, João Silva e Waldir
Filho e dá outras providências.
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Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman In Memoriam” aos ex-Deputados Jean Carvalho
de Souza, João Batista Araújo Silva e Waldir Jorge de Melo Filho,
vítimas de acidente aéreo ocorrido em 25 de março de 1996, quando
se deslocavam para a cidade de Imperatriz para participarem das
Sessões da Assembleia Itinerante.
Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 21 de março de 2019.
Depu tado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada Andréia
Martins Rezende - Primeiro Secretário. Deputada Cleide Coutinho Segundo Secretário

RESENHA
RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2019, ÀS 14
HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “ WALDIR JORGE” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
ANTÔNIO PEREIRA
WENDEL LAGES
CÉSAR PIRES
ZÉ INÁCIO LULA
RAFAEL LEITOA
DUARTE JÚNIOR (Suplente)
DOUTOR YGLÉSIO (Suplente)
RILDO AMARAL (Suplente)
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 031/2019 - Emitido ao PROJ ETO DE
RESOLUÇÃO Nº 005/2019 – CRIA na estrutura do Poder Legislativo
do Maranhão o Serviço de Proteção e Defesa do Consumidor –
PROCON ASSEMBLÉIA, e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado HÉLIO SOARES
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator
PARECER Nº 036/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
045/2019 – DISPÕE sobre a proibição de utilização de canudos
produzidos em material plástico, nos estabelecimentos comerciais e
afins, e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado ADELMO SOARES
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator
PARECER Nº 038/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
031/2019 – INSTITUI alterações da Lei nº 10.169, de 05 de dezembro
de 2014, com nova redação dada pela Lei nº 10.412 de 05 de janeiro de
2016, que DISPÕE sobre a proteção a todos os animais no âmbito
estadual e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
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DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator
PARECER Nº 040/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
023/2019 – TORNA obrigatória a instalação sistema de monitoramento
de áudio e vídeo em estabelecimentos comerciais destinados à higiene,
ao tratamento, à estética e demais serviços que impliquem a guarda de
animais domésticos, como pet shops, clínicas veterinárias e similares,
estabelece sanções e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado Dr. YGLÉSIO
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator .
PARECER Nº 042/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
059/2019 – INSTITUI o “Dia Estadual de Combate e Prevenção ao
Câncer de Colo de Útero”.
AUTORIA: Deputada ANA DO GÁS
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator
PARECER Nº 043/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
006/2019 – INSTITUI a Semana Estadual de Conscientização sobre a
violência contra a mulher nas Escolas Públicas do Estado do Maranhão,
a realizar-se, anualmente, na primeira semana de setembro, e dá outras
providências.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma de
Substitutivo, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 044/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
044/2019 – OBRIGA, no Estado do Maranhão, as empresas
prestadoras de serviços a informarem previamente aos consumidores
os dados dos funcionários que executarão os serviços demandados em
suas residências ou sedes e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 045/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
064/2019 – AUTORIZA o Poder Executivo Estadual a alienar bens
imóveis das instituições escolares municipalizados que especifica, e
dá outras providências.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 046/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
049/2019 – ALTERA dispositivos da Lei nº 10.969/2018, de 14 de
dezembro de 2018, que INSTITUI o Dia Maranhense de Combate a
Violência de Gênero Contra a Mulher.
AUTORIA: Deputada ANA DO GÁS
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator
PARECER Nº 047/2019 - Emitido ao PROJ ETO DE
RESOLUÇÃO Nº 010/2019 – CONCEDE o Título de Cidadão
Maranhense ao Senhor ITAÉRCIO PAULINO DA SILVA, WILLIAN
RODRIGUES DANTAS, natural de Teresina-Pi.
AUTORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator
PARECER Nº 048/2019 - Emitido ao PROJETO DE
RESOLUÇÃO Nº 007/2019 – CONCEDE o Título de Cidadão
Maranhense ao Senhor WILLIAN RODRIGUES DANTAS, natural
do Rio de Janeiro-RJ.
AUTORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
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DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator
PARECER Nº 050/2019 - Emitido ao PROJ ETO DE
RESOLUÇÃO Nº 003/2019 – INSTITUI o Prêmio “Aluno nota dez”,
aos alunos do ensino médio da rede pública estadual, e dá outras
providências.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 052/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
028/2019 – DISPÕE sobre a implantação de pontos sonoros adaptados
nos interiores dos ônibus para embarque e desembarque de pessoas
com deficiência visual.
AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator .
PARECER Nº 053/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
035/2019 – DISPÕE sobre a obrigatoriedade de disponibilização de
banheiros químicos adaptados à pessoa com deficiência ou mobilidade
reduzida nos eventos organizados em espaços públicos ou privados,
realizados no Estado do Maranhão .
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado Dr. YGLÉSIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator
PARECER Nº 054/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
069/2019 – PROÍBE o exercício de cargo, emprego ou função pública
por pessoa condenada por violência doméstica e familiar contra a
mulher, nos termos da Lei Maria da Penha
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO LULA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator .
PARECER Nº 055/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
058/2019 – INSTITUI e regulamenta o selo de acessibilidade no âmbito
do Estado do Maranhão.
AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: Por maioria, pela PREJUDICABILIDADE, nos
termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Rafael
Leitoa.
PARECER Nº 057/2019 - Emitido ao PROJETO DE
RESOLUÇÃO Nº 006/2019 – CONCEDE o Prêmio “Professor Nota
Dez”, aos Professores da rede pública e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO LULA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 058/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
007/2019 – DISPÕE sobre a concessão de gratuidade de entrada nos
estádios, ginásios esportivos, parques aquáticos e shows do Estado
do Maranhão, às pessoas com deficiência.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: Por unanimidade, pela PREJUDICABILIDADE,
nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 062/2019 - Emitido ao MENSAGEM GOV.
Nº 086/2018 – VETO PARCIAL aposto ao PROJETO DE LEI Nº
223/2018, que ESTABELECE diretrizes gerais para a implantação do
Programa de Intervenção Assistida por Animais – IAA, no Estado do
Maranhão, e dá outras providências, de iniciativa do Deputado
EDUARDO BRAIDE.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
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DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto
Parcial, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 063/2019 – Emitido ao PROJETO DE
RESOLUÇÃO Nº 001/2019 – ALTERA a Resolução Legislativa nº
449/2004, de 24 de junho de 2004, que DISPÕE sobre o Regimento
Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão.
AUTORIA: Deputado HÉLIO SOARES
RELATORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 064/2019 - Emitido ao MENSAGEM GOV.
Nº 087/2018 – VETO TOTAL aposto ao PROJETO DE LEI Nº
141/2018, que ESTABELECE diretrizes gerais sobre atuação dos
bombeiros civis, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras
providências, de iniciativa do Deputado BIRA DO PINDARÉ.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto
Total, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 065/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
055/2019 – ESTABELECE regras para a promoção de Eventos Culturais
no Estado do Maranhão e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado Dr. YGLÉSIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
PARECER Nº 0692019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
009/2019 – ESTABELECE a obrigação dos estabelecimentos
veterinários, quando constarem indícios de maus-tratos nos animais
atendidos, comunicar o fato à polícia civil
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator .
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 21 de Março de 2019.
GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 26/03/2019 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 14h
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE
1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 291/2019, de autoria do Poder
Executivo que, reorganiza a estrutura da empresa maranhense de
administração de recursos humanos e negócios públicos
EMARHP, 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 e dá outras providências – RELATOR
DEPUTADO RAFAEL LEITOA.
2. PROJETO DE LEI Nº 046/2018, de autoria do Poder
Executivo que, concede Isenção do Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de
Serviços de Transporte Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
às operações de saídas internas com frutas frescas realizadas por
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes do Simples
Nacional - RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA;
3. PROJETO DE LEI Nº 079/2019, de autoria do Poder
Executivo que, Dispõe sobre o parcelamento de débitos oriundos
de obrigação de reposição florestal vencidos, e dá outras
providências - RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA;
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4. PROJETO DE LEI Nº 098/2019, de autoria do Poder
Executivo que, Institui o Comitê Interinstitucional de Recuperação
de Ativos e Defesa da Ordem Tributária do Estado do Maranhão
– CIRA - RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA;
5. PROJETO DE LEI Nº 099/2019, de autoria do Poder
Executivo que, Institui o Programa “Bolsa-Atleta”, e dá outras
providências - RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA;
6. PROJETO DE LEI Nº 100/2019, de autoria do Poder
Executivo que, Altera a Lei nº 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 RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA;
7. PROJETO DE LEI Nº 089/2019, de autoria do Poder
Judiciário que, altera o valor da função gratificada especial aos
membros da polícia militar e corpo de bombeiros militar
designados ao gabinete da presidência do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, nos termos da Lei nº 8.874/2008 que alterou
a Lei nº 8.032/2003 - RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA;
8. PROJETO DE LEI Nº 048/2019, de autoria do Senhor
Deputado César Pires que, acrescenta o § 3° ao art.3° da lei n06.
915, de 11 de abril de 1997, alterada pela lei n° 10.206 de 24 de
fevereiro de 2015, que dispõe sobre a contratação, por tempo
determinado, de pessoal para atender a necessidade temporária
de excepcional interesse público e dá outras providências;
RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA;
9. PROJETO DE LEI Nº 073/2019, de autoria do Senhor
Deputado Neto Evangelista que, considera de Utilidade Pública a
“Federação das Academia de Letras do Maranhão-FALMA” e dá
outra s providencias; RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO
PEREIRA;
10. PROJETO DE LEI Nº 063/2019, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso que, altera a Lei Estadual nº 10.576/
2017, que Institui o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento
dos Centros de Distribuição no Estado do Maranhão e dá outras
providências - RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA;
11. PROJETO DE LEI Nº 034/2019, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso que, dispõe sobe a destinação dos
cães da Polícia Militar do Maranhão - PMMA – que não estiverem
aptos para o serviço na corporação - RELATOR DEPUTADO
ANTÔNIO PEREIRA;
12. PROJETO DE LEI Nº 021/2019, de autoria do Senhor
Deputado Zé Inácio Lula que, obriga os estabelecimentos
comerciais situados no Estado do Maranhão a disponibilizarem,
para consulta, o Código de Defesa do Consumidor - RELATOR
DEPUTADO RAFAEL LEITOA;
13. PROJETO DE LEI Nº 037/2019, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que Concede ao aluno com
deficiência locomotora, permanente ou temporária, a prioridade
na matrícula em Escola da Rede Estadual mais próxima da sua
residência - RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO;
14. PROJETO DE LEI Nº 033/2019, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que Dispõe sobre garantia de embarque em
transporte aquaviário ao profissional de medicina e dá outras
providências - RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES;
15. PROJETO DE LEI Nº 085/2019, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe que, dispõe sobre a instituição da Semana
de Enfrentamento e Combate ao Crack no Estado do Maranhão –
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA;
16. PROJETO DE LEI Nº 086/2019, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás que, Institui a “semana estadual do lixo
Zero”, no Estado do M aranhão – RELATOR DEPUTADO
WENDELL LAGES;
17. PROJETO DE LEI Nº 092/2019, de autoria do Senhor
Deputado Wendell Lages que, considera Patrimônio Cultural
Imaterial do Estado a gastronomia maranhense - RELATOR
DEPUTADO CÉSAR PIRES;
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18. PROJETO DE LEI Nº 094/2019, de autoria do Senhor
Deputado Wendell Lages que, Institui no Calendário Oficial de
Eventos do M aranhão a Semana Estadual de Luta e
Conscientização sobre a Depressão – RELATOR NETO
EVANGELISTA;
19. PROJETO DE LEI Nº 096/2019, de autoria dos Senhores
Deputados Mical Damasceno e Deputado Pastor Cavalcante que,
Considera Patrimônio Religioso Cultural Imaterial do Estado
do Maranhão o “Círculo de Oração” da Assembleia de Deus do
Maranhão – RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA;
20. PROJETO DE LEI Nº 097/2019, de autoria do Senhor
Deputado Othelino Neto que, Institui o mês Abril Marrom – Mês
Estadual de prevenção e combate à cegueira, e dá outras
providências – RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA;
21. PROJETO DE LEI Nº 108/2019, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema que, Institui a Semana Estadual de
Educação Preventiva e Enfrentamento à Endometriose- RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA;
22. PROJETO DE LEI Nº 056/2019, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que Obriga Refinarias, Distribuidoras e
Postos de Combustíveis a fornecer informações de preços ao
PROCON/MA para realização da pesquisa de preços, e dá outras
providências - RELATOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA;
23. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 011/
2019, de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior que, altera a
resolução legislativa nº 449/2004, que dispõe sobre o Regimento
Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão –
RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES;
24. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 012/
2019, de autoria do Senhor Deputado Adelmo Soares que, acrescenta
dispositivos a Resolução Legislativa nº 405/14, que Dispõe sobre
o regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão e
dá outras providências – RELATOR DEPUTADO WENDELL
LAGES;
25. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 013/
2019, 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
- RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA;
26. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 008/
2019, de autoria do Senhor Deputado Prof. Marco Aurélio, que
Concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao
Senhor Roberto Carvalho Veloso - RELATOR DEPUTADO
FERNANDO PESSOA;
27. VETO TOTAL APOSTO AO PROJETO DE LEI Nº
012/2018, de autoria do Senhor Deputado Stênio Rezende, que
Denomina de Dr. Humberto Coutinho o Hospital dos Servidores
do Estado do Maranhão e dá outras providências - RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA;
28. VETO TOTAL APOSTO AO PROJETO DE LEI Nº
229/2018, de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista que, dispõe
sobre a obrigatoriedade de realização de sessão de cinema
adaptada a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e
suas famílias no âmbito do Estado do Maranhão - RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA;
29. VETO TOTAL APOSTO AO PROJETO DE LEI Nº
220/2015, de autoria do Senhor Deputado Prof. Marco Aurélio, que
Denomina o Hospital Macrorregional de Imperatriz, Estado do
M aranhão, de “Hospital Ribamar Cunha” - RELATOR
DEPUTADO WENDELL LAGES.
30. VETO TOTAL APOSTO AO PROJETO DE LEI Nº
179/2018, de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista que, Altera
dispositivo da Lei nº 9.114, de 11 de janeiro de 2010, que Concede
passagem intermunicipal gratuita aos portadores de Câncer, Aids,
Doenças Renais e Cardíacas Crônicas no Estado do Maranhão,
quando inviabilizado seu atendimento pela Rede Pública, no
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M unicípio de origem - RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO
PEREIRA.
Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 22 de março de 2019. Máneton Antunes de Macêdo Diretor Legislativo

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/
2019-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5572/2018-AL
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL torna público que a Sessão Pública de Recebimento e Abertura do
Pregão Presencial nº 013/2019 -CPL/AL, cujo objeto trata de Aquisição
de materiais de consumo do tipo medicamento e material médicohospitalar para a Diretoria de Saúde e Medicina Ocupacional da
Assembleia Legislativa do Maranhão de acordo com as especificações
do Edital. O recebimento e abertura dos envelopes de Proposta de
Preços e de Documentação de Habilitação será em Sessão Pública a ser
realizada às 09:30 do dia 04 de abril de 2019, na Sala de Licitações da
CPL, localizada no térreo do prédio da sede da Assembleia, sito no
Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio
Rangedor, Cohafuma, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados, na sala da Comissão Permanente de
Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser
consultados e/ou obtido gratuitamente por meio digital, bem como
pela internet através do endereço eletrônico www.al.ma.leg.br, na opção
“Licitações”. São Luís, 21 de março de 2019. SHEILA MARIA
TENÓRIO BRITTO. Pregoeira da ALEMA. De acordo: André Luís
Pinto Maia Presidente da CPL

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
EXTRATO DO SÉTIM O APOSTILAM ENTO AO
CONTRATO N.º 028/2014-AL. PARTES: ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e Empresa C.F.R
GASPAR LOCAÇÃO E EVENTOS EIRELI-ME, firmam entre si o
Sétimo Apostilamento ao contrato de prestação de serviços. OBJETO:
emissão da Nota de Empenho n.º 2019NE00066, de 16/01/2019, no
valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para fazer face às despesas
inerentes ao presente contrato. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 010101–Assembleia Legislativa; GESTÃO:
00001 – Gestão Fiscal; FUNÇÃO: 01 – Legislativa; SUBFUNÇÃO:
031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; AÇÃO:
4628–Atuação Legislativa; SUBAÇÃO: 000011 – Atuação Legislativa
no Estado do Maranhão (Manutenção); Natureza Despesa: 33.90.39.99
– Outros serviços de terceiros – Pessoa; FONTES DE RECURSOS:
0.1.01.000000 – Recursos Ordinários - Tesouro; HISTÓRICO:
Prestação de serviços de buffet e locação de espaço físico para atender
aos eventos institucionais promovidos pela ALEMA, na Capital e no
interior do Estado, conforme Quarto termo Aditivo ao Contrato nº
028/2014-AL, com vigência até17/11/2019, distribuídos nas condições
definidas no termo de referência, anexo I. BASE LEGAL: art. 65, § 8º
da Lei n° 8.66/1993 e Processo Administrativo nº 0159/2019-ALEMA.
DATA DA ASSINATURA: 14/03/2019. ASSINATURA:
CONTRATANTE: Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís/MA, 18
de março de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAUJO - ProcuradorGeral
APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
EXTRATO DO QUINTO APOSTILAM ENTO AO
CONTRATO N.º 25/2017-ALEMA. PARTES: ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e a Empresa
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VELEIROS MAR HOTEL EIRELI, CNPJ nº 05.294.848/0001-94,
firmam entre si o Quinto Apostilamento ao contrato de prestação de
serviços. OBJETO: Emissão da NOTA DE EMPENHO nº
2019NE000009, de 18/01/2019, no valor de R$ 24.302,86 (vinte e
quatro mil, trezentos e dois reais e oitenta e seis centavos), para fazer
face às despesas inerente a este Contrato, durante o corrente exercício.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 Assembleia Legislativa. Projeto Atividade: 4628 – Atuação Legislativa.
Plano Interno: Manutenção - Natureza de Despesa: 3.3.90.39 - Outros
Serviços de Terceiros – PJ. Sub-Item de Despesa: 3.3.3.90.39.58 Hospedagens. Histórico: Saldo remanescente para 2019 do Contrato
nº 25/2017, com serviços de hotelaria e alimentação a autoridades e
convidados. Fonte de Recursos: 0101000000 – Recursos do Tesouro Exercício Atual. BASE LEGAL: Art. 65, § 8.º, da Lei nº 8.666/93 e
Processo Administrativo n o . 0163/2019-ALEMA. DATA DA
ASSINATURA: 14 de março de 2019. ASSINATURA:
CONTRATANTE - Deputado Othelino Nova Alves Neto– Presidente
da Assembleia Legislativa do Maranhão. São Luís (MA), 18 de março
de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAUJO - Procurador-Geral
APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
EXTRATO DO SEGUNDO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 01/2018.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO e TELEMAR NORTE LESTE S/A, firmam entre si o
Segundo Apostilamento ao Contrato de Prestação de Serviços.
OBJETO: emissão da Nota de Empenho n.º 2019NE00337, de 12/03/
2019, no valor de R$ 59.114,90 (cinquenta e nove mil, cento e quatorze
reais e noventa centavos). DOTAÇÃO ORÇAM ENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 010101–Assembleia Legislativa; GESTÃO:
00001 – Gestão Geral; FUNÇÃO: 01 – Legislativa; SUBFUNÇÃO:
031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; AÇÃO:
4628–Atuação Legislativa1 SUBAÇÃO: 000011 – Atuação Legislativa
no Estado do Maranhão (Manutenção); Natureza Despe: 33.90.40.39
– Comunicação de Dados (Telefonia Fixa sem pacote de dados);
FONTES DE RECURSOS: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários Tesouro; HISTÓRICO: Prorrogação do Contrato 01/2018, por 12
meses, para serviços de telefonia no sistema fixo para atender as
necessidades da ALEMA. BASE LEGAL: art. 65, §8º da Lei n.º 8.666/
93 e Processo Administrativo nº 4594/2018-ALEMA. DATA DA
ASSINATURA: 14 de março de 2019. ASSINATURA:
CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente. São Luís/MA, 21
de março de 2019. TARCISIO ALMEIDA ARAUJO - ProcuradorGeral
APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
EXTRATO DO SEGUNDO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 02/2018.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO e OI MÓVEL S/A, firmam entre si o Segundo
Apostilamento ao Contrato de Prestação de Serviços. OBJETO:
emissão da Nota de Empenho n.º 2019NE00335, de 12/03/2019, no
valor de R$ 46.381,76 (quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e um
reais e setenta e seis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 010101–Assembleia Legislativa; GESTÃO:
00001 – Gestão Geral; FUNÇÃO: 01 – Legislativa; SUBFUNÇÃO:
031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; AÇÃO:
4628–Atuação Legislativa; SUBAÇÃO: 000011 – Atuação Legislativa
no Estado do Maranhão (Manutenção); Natureza Despesa: 33.90.40.14
– Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e móvel); FONTES DE
RECURSOS: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários - Tesouro;
HISTÓRICO: Prorrogação do Contrato 02/2018, por 12 meses, para
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serviços de telefonia no sistema móvel, com pacote de dados, para
atender as necessidades da ALEMA. BASE LEGAL: art. 65, §8º da
Lei n.º 8.666/93 e Processo Administrativo nº 4594/2018-ALEMA.
DATA DA ASSINATURA: 14 de março de 2019. ASSINATURA:
CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente. São Luís/MA, 21
de março de 2019. TARCISIO ALMEIDA ARAUJO - ProcuradorGeral
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