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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28/03/2019 – 5ª FEIRA
GRANDE EXPEDIENTE:
TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......37 MINUTOS
2. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO PR/PMN............08 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............08 MINUTOS
4. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE/PP.....................08 MINUTOS
COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS (Art. 87 , § 5º do R.I.)
5. PSDB............................................................................. 5 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28.03.2019
I - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
1. REQUERIMENTOS N°S 142 E 144/2019, DE AUTORIA
DOS DEPUTADOS ZÉ INÁCIO LULA E FELIPE DOS PNEUS,
SOLICITANDO QUE APÓS OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA
REGISTRADO NOS ANAIS DA CASA E ENCAMINHADO À
PREFEITA MUNICIPAL FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ
E À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
SANTA LUZIA, PELA PASSAGEM DO SEU 58º
(QUINQUAGÉSIMO OITAVO) ANIVERSÁRIO, NO DIA 26 DE
MARÇO.
II - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA
2. REQUERIMENTO N° 141/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, SOLICITANDO QUE APÓS
OUVIDA A MESA, SEJA REGISTRADA NOS ANAIS DA CASA E
ENCAMINHADA AOS FAMILIARES, MENSAGEM DE PESAR
PELO FALECIMENTO DO SENHOR PEDRO MARINHO,
OCORRIDO NO DIA 23 DE MARÇO.
3. REQUERIMENTO N° 143/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, SOLICITANDO QUE APÓS
OUVIDA A MESA, SEJAM SOLICITADAS AO PREFEITO
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, O SENHOR JOSÉ
EUDES SAMPAIO NUNES E À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, A SENHORA JOANA MARQUES, INFORMAÇÕES
DO CASO DA DIRETORA DA ESCOLA PROFESSORA AUGUSTA
MARIA COSTA MELO, NAQUELE MUNICÍPIO, QUE BARROU
MATRÍCULA DE CRIANÇA POR CONTA DO SEU CORTE DE
CABELO.
4. REQUERIMENTO N° 145/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, SOLICITANDO QUE APÓS
OUVIDA A MESA, SEJA REQUERIDA À SECRETARIA DE
ESTADO DA INFRAESTRUTURA-SINFRA, INFORMAÇÕES
SOBRE AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DA PONTE
LOCALIZADA NA MA 202 QUE LIGA A ESTRADA DA MAIOBA
AO PARQUE VITÓRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE
RIBAMAR, BEM COMO DA CONHECIDA PONTE DOS ÍNDIOS,
LOCALIZADA ENTRE AS CIDADES DE SANTA INÊS E BOM
JARDIM.
5. REQUERIMENTO N° 147/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, SOLICITANDO QUE APÓS
OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES AO REGENTE E TODOS
OS PARTICIPANTES DO CORAL SÃO JOÃO, QUE NO DIA 10
DE ABRIL, IRÁ COMEMORAR 42 ANOS DE FUNDAÇÃO.
6. REQUERIMENTO N° 148/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO QUE APÓS
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OUVIDA A MESA, QUE SEJ A RETIRADO DE PAUTA O
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 17/2019, DE SUA AUTORIA.
7. REQUERIMENTO N° 149/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, SOLICITANDO QUE APÓS
OUVIDA A MESA, SEJA DESARQUIVADO O PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 274/2017, DE SUA AUTORIA.
8. REQUERIMENTO N° 151/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, SOLICITANDO QUE APÓS
OUVIDA A MESA, SEJA REQUERIDA À SECRETARIA DE
ESTADO DA INFRAESTRUTURA-SINFRA, INFORMAÇÕES
SOBRE A EXECUÇÃO DA OBRA NA MA 318, QUE LIGA OS
MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM A SÃO JOÃO DO CARU, QUE
SE ENCONTRA PARALIZADA E INTRAFEGÁVEL EM TORNO
DE 25 KM.
9. REQUERIMENTO N° 152/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDRÉIA REZENDE, SOLICITANDO QUE APÓS
OUVIDA A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA SUA AUSÊNCIA
DAS SESÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 04,11,18 E
25 DO MÊS DE MARÇO, POR MOTIVO DE TRATAMENTO
MÉDICO, CONFORME ATESTADO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 28/03/2019 – QUINTA-FEIRA
ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 146/19, de autoria do Senhor
Carlinhos Florêncio, que dispõe sobre a regulamentação da cassação
da eficácia da inscrição de contribuintes do Imposto de Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação –
ICMS, nas hipóteses que especifica.
2. PROJETO DE LEI Nº 137/19, de autoria do Senhor
Deputado Rafael, que dispõe sobre o exercício e a fiscalização das
atividades farmacêuticas.
3. PROJETO DE LEI Nº 138/19, de autoria do Senhor
Deputado Carlinhos Florêncio, que dispõe sobre a proteção e defesa
dos consumidores de combustíveis, na forma que especifica.
4. PROJETO DE LEI Nº 139/19, de autoria do Senhor
Deputado Roberto Costa, que acrescenta a alínea “k” ao inciso II do
art. 1º da Lei nº 9.881, de 30 de julho de 2013.
5. PROJETO DE LEI Nº 140/19, de autoria do Senhor
Deputado Zé Inácio, que institui o Dia Estadual do Grêmio Estudantil
Livre, no âmbito do Estado do Maranhão.
6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 023/19,
de autoria do Senhor Deputado Wendell Lages, que concede a Medalha
“Joao do Vale” ao engenheiro agrônomo e regente do Coral São João,
Fernando Elias Mouchereck.
PRIORIDADE 3ª E ULTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 129/19, de autoria do Poder
Executivo, enviado através da Mensagem 015/2019, que autoriza o
Poder Executivo a contratar a operação de crédito que especifica e dá
outras providências.
ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 130/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que institui a Semana Estadual de Incentivo
a Doação de Órgãos e Tecidos no Estado do Maranhão, e dá outras
providências.
2. PROJETO DE LEI Nº 131/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que torna obrigatória a realização dos testes
do reflexo vermelho em todos os hospitais e maternidades para crianças
recém-nascidas no Estado do Maranhão, e dá outras providências.
3. PROJETO DE LEI Nº 132/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que classifica Colinas – MA, como Município
de Interesse Turístico.
4. PROJETO DE LEI Nº 133/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que dispõe sobre a criação de memorial em
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homenagem aos policiais e bombeiros militares mortos em razão do
serviço, no Estado do Maranhão.
5. PROJETO DE LEI Nº 134/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que dispõe sobre a obrigatoriedade das
concessionárias de serviço público de água, luz e gás a inserir nas
faturas de consumo mensagem de incentivo à Doação de Sangue.
6. PROJETO DE LEI N° 135/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública a Companhia
Folclórica e Cultural Raízes da Ilha.
7. MOÇÃO N° 005/19, de autoria da Senhora Deputada Dr.ª
Thaiza Hortegal, de pesar aos familiares de Algenir Santos Ferreira, exsecretário Municipal de Cultura e Turismo de Pinheiro.
ORDINÁRIA 4ª E ULTIMA 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.
DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 27 DE MARÇO DE 2019.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE (lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia vinte e sete de março de dois mil
e dezenove.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado Hélio Soares.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins
Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fernando
Pessoa.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá,
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe,
Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio
Soares, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor
Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo
Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do
Curso, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Fábio Macedo, Neto Evangelista, Ricardo Rios,
Wendell Lages e Zé Gentil.
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
HÉLIO SOARES - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
iniciamos os nossos trabalhos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
HÉLIO SOARES - Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para
fazer a leitura do Texto Bíblico e da Ata da Sessão anterior.
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FERNANDO PESSOA (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata
lida, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
HÉLIO SOARES - Ata lida e considerada aprovada.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
HÉLIO SOARES - Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária para
fazer a leitura do Expediente.

PROJETO DE LEI Nº 136 / 19
Dispõe sobre a regulamentação da cassação da
eficácia da inscrição de contribuintes do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS, nas hipóteses que especifica.
Artigo 1º - Será cassada a eficácia da inscrição, no cadastro de
contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS:
I - do estabelecimento que adquirir, transportar, estocar,
distribuir ou revender derivados de petróleo, gás natural, e suas frações
recuperáveis, álcool etílico hidratado carburante e demais combustíveis
líquidos carburantes, em desconformidade com as especificações
estabelecidas pelo órgão regulador competente;
II - do posto revendedor de combustíveis automotivos que
utilizar qualquer dispositivo mecânico ou eletrônico, acionado por
controle remoto ou não, que acarrete o fornecimento ao consumidor de
volume de combustível diverso do indicado na bomba medidora,
observadas as variações volumétricas permitas pelo órgão metrológico
competente.
Artigo 2º - As desconformidades referidas no artigo 1º, inciso
I, desta lei serão apuradas na forma estabelecida pela Secretaria de
Fazenda e comprovada por meio de laudo elaborado pela Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP ou por
entidade por ela conveniada ou por ela credenciada.
Artigo 2ºA - As desconformidades referidas no artigo 1º, II
desta lei serão apuradas na forma estabelecida pela Secretaria de Fazenda
e comprovada por meio de laudo elaborado pelo Instituto de Metrologia
e Qualidade Indutrial do Maranhão – INMEQ ou por perito com fé
pública.
Artigo 3º - A falta de regularidade na inscrição, no cadastro de
contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, inabilita o estabelecimento
à prática de operações relativas à circulação de mercadorias e de
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prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e
de comunicação.
Artigo 4º - As hipóteses de cassação da eficácia da inscrição
do cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, previstas
no artigo 1º, implicará:
I – aos sócios, pessoas físicas ou jurídicas, em comum ou
separadamente, do estabelecimento penalizado;
a) o impedimento de exercerem o mesmo ramo de atividade,
mesmo que em estabelecimento distinto daquele;
b) a proibição de entrarem com pedido de inscrição de nova
empresa, no mesmo ramo de atividade.
Parágrafo único – As restrições previstas no inciso
prevalecerão pelo prazo de cinco anos, contados da data da
cassação.
Artigo 5º - O Poder Executivo divulgará através do Diário
Oficial do Estado do Maranhão a relação dos estabelecimentos
comerciais penalizados com base no disposto nesta lei, fazendo constar
os respectivos CNPJ – Cadastro Nacioal de Pessoas Jurídicas e
endereços de funcionamento.
Artigo 6º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Beckman”, em São Luís, 11 de
março de 2019. - CARLINHOS FLORÊNCIO - DEPUTADO
ESTADUAL - PCdoB
JUSTIFICATIVA
O Projeto de Lei que apresento foi elaborado considerando
que O Estado tem competência concorrente para legislar sobre
produção, consumo e responsabilidade por dano ao meio ambiente e
ao consumidor (Constituição Federal, art. 24, incisos V e VIII), bem
como sobre proteção e defesa da saúde (Constituição Federal, art. 24,
inciso XII), para a apreciação desta Assembleia Legislativa, onde propõe
a cassação da eficácia da inscrição de contribuintes do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS do estabelecimento que adquirir, transportar,
estocar, distribuir ou revender derivados de petróleo, gás natural, e
suas frações recuperáveis, álcool etílico hidratado carburante e demais
combustíveis líquidos carburantes, em desconformidade com as
especificações estabelecidas pelo órgão regulador competente (Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP) e do
posto revendedor de combustíveis automotivos que utilizar qualquer
dispositivo mecânico ou eletrônico, acionado por controle remoto ou
não, que acarrete o fornecimento ao consumidor de volume de
combustível diverso do indicado na bomba medidora, observadas as
variações volumétricas permitas pelo órgão metrológico competente
(Instituto de Metrologia e Qualidade Indutrial do Maranhão – INMEQ)
Mesmo com as recentes ações de combate à adulteração de
combustíveis e das bombas de abastecimento, os infratores continuam
a praticar novos delitos, como bem exemplifica esta prática foi a grande
operação da Polícia Federal ocorrida no dia 23 de maio de 2018,
conhecida como Operação Estanque, que prendeu integrantes de uma
organização criminosa especializada em adulterar combustíveis, tendo
sido presos integrantes desta organização na cidade de Peritoró,
Maranhão, além da apreensão de mil litros de combustíves adulterados,
entre álcool, gasolina e diesel, em um único estabelecimento.
A adulteração de combustível tende a aumentar a emissão de
poluentes, sendo fonte provável de prejuízo à saúde e dano ao meio
ambiente, além de causar prejuízo ao consumidor, induzindo-o ao erro
e afetando componentes importantes dos automóveis, como o motor,
por exemplo, o que acarreta em perda de potência, aumento de consumo,
danificação de peças, entre outros problemas.
Além da adulteração do combustível automotivo, outra pratica
delituosa, é a fraude volumétrica, conhecida como “bomba baixa”, uso
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de mecanismos que adulteram a bomba medidora de combustível, que
libera menos combustível do que é registrado na bomba, fraude que
tem crescido em todo o Brasil, e no Maranhão não tem sido diferente,
no último relatório da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis – ANP, que especificou tal prática por estado, apontou
o Maranhão como o 9º maior fraudador de bomba de combustíveis do
Brasil.
No último relatório apresentado pela Agência Nacional de
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, do primeiro semestre
de 2018, mostra que mais de 40% das ações de fiscalização no Maranhão
constatou alguma irregularidade, o que demonstra que os fraudadores
continuam agindo e se faz necessário uma legislação que combata essas
práticas fraudelentas com veemência e fortaleça as ações e as instituições
e entidades de defesa do consumidor.
Certo de que esta proposta atende ao interesse público, peço
que votemos pela aprovação do presente Projeto em prol do
aperfeiçoamento de mecanismos de defesa do consumidor, do meio
ambiente e da saúde do Estado do Maranhão.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 11 de março de 2019. Carlinhos Florêncio - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 137 / 19
Dispõe sobre o exercício e a fiscalização das
atividades farmacêuticas.
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1. As disposições desta Lei regem as ações e serviços de
assistência farmacêutica executados, isolada ou conjuntamente, em
caráter permanente ou eventual, por pessoas físicas ou jurídicas de
direito público ou privado.
Art. 2. Entende-se por assistência farmacêutica o conjunto de
ações e de serviços que visem a assegurar a assistência terapêutica
integral e a promoção, a proteção e a recuperação da saúde nos
estabelecimentos públicos e privados que desempenhem atividades
farmacêuticas, tendo o medicamento como insumo essencial e visando
ao seu acesso e ao seu uso racional.
Art. 3. Farmácia é uma unidade de prestação de serviços
destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e
orientação sanitária individual e coletiva, na qual se processe a
manipulação e/ou dispensação de medicamentos magistrais, oficinais,
farmacopeicos ou industrializados, cosméticos, insumos farmacêuticos,
produtos farmacêuticos e correlatos.
Parágrafo único. As farmácias serão classificadas segundo sua
natureza como:
I - farmácia sem manipulação ou drogaria: estabelecimento de
dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais;
II - farmácia com manipulação: estabelecimento de manipulação
de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas, medicamentos,
insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação
e o de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer
outra equivalente de assistência médica.
Art. 4. É responsabilidade do poder público assegurar a
assistência farmacêutica, segundo os princípios e diretrizes do Sistema
Único de Saúde, de universalidade, equidade e integralidade.
CAPÍTULO II
DAS ATIVIDADES FARMACÊUTICAS
Art. 5. No âmbito da assistência farmacêutica, as farmácias de
qualquer natureza requerem, obrigatoriamente, para seu funcionamento,
a responsabilidade e a assistência técnica de farmacêutico habilitado na
forma da lei.
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CAPÍTULO III
DOS ESTABELECIMENTOS FARMACÊUTICOS
Seção I
Das Farmácias

Art. 6. Para o funcionamento das farmácias de qualquer
natureza, exigem-se a autorização e o licenciamento da autoridade
competente, além das seguintes condições:
I - ter localização conveniente, sob o aspecto sanitário;
II - dispor de equipamentos necessários à conservação adequada
de imunobiológicos;
III - contar com equipamentos e acessórios que satisfaçam aos
requisitos técnicos estabelecidos pela vigilância sanitária.
§ 1° Sobre a presença do profissional farmacêutico nos
estabelecimentos, dispõe:
I - As grandes redes de farmácias sediadas no Estado que já
estão funcionando com assistência plena, deverão manter tal assistência,
conforme determina o art. 6°, I, da Lei 13.021/2014.
II – As Farmácias e drogarias de pequeno porte ou com conjunto
de lojas sob a mesma marca ou grupo econômico não superior a 10
(dez), assim, estendidas aquelas enquadradas na Lei Complementar n°
123/2006, deverão ter a presença do profissional farmacêutico na
seguinte forma:
a) Para municípios com população acima de 50 (cinquenta) mil
habitantes até 8 (oito) horas diárias trabalhadas, não podendo
ultrapassar as 44 (quarenta e quatro) horas semanais.
b) Para municípios com população inferior a 50 (cinquenta)
mil habitantes, até 6 (seis) horas diárias trabalhadas, não podendo
ultrapassar as 30(trinta) horas semanais.
§ 2° As Farmácias e drogarias ainda não contempladas com a
assistência plena, deverão informar seus usuários através de um painel
em local visível o horário no qual haverá a presença ininterrupta do
profissional farmacêutico.
§ 3° As ausências do farmacêutico nos estabelecimentos onde
se aplica assistência são possíveis e devem ser justificadas e defendidas
conforme preconiza a Legislação Federal pertinente.
Art. 7. Poderão as farmácias de qualquer natureza dispor, para
atendimento imediato à população, de medicamentos, vacinas e soros
que atendam o perfil epidemiológico de sua região demográfica.
Art. 8. A farmácia privativa de unidade hospitalar ou similar
destina-se exclusivamente ao atendimento de seus usuários.
Parágrafo único. Aplicam-se às farmácias a que se refere o
caput as mesmas exigências legais previstas para as farmácias não
privativas no que concerne a instalações, equipamentos, direção e
desempenho técnico de farmacêuticos, assim como ao registro em
Conselho Regional de Farmácia.
Seção II
Das Responsabilidades
Art. 9. O farmacêutico e o proprietário dos estabelecimentos
farmacêuticos agirão sempre solidariamente, realizando todos os
esforços para promover o uso racional de medicamentos.
Art. 10. O proprietário da farmácia não poderá desautorizar
ou desconsiderar as orientações técnicas emitidas pelo farmacêutico.
Parágrafo único. É responsabilidade do estabelecimento
farmacêutico fornecer condições adequadas ao perfeito desenvolvimento
das atividades profissionais do farmacêutico.
Art. 11. Ocorrendo a baixa do profissional farmacêutico,
obrigam-se os estabelecimentos à contratação de novo farmacêutico,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, atendido o disposto nas Leis nos
5.991, de 17 de dezembro de 1973, e 6.437, de 20 de agosto de 1977.
Art. 12. Obriga-se o farmacêutico, no exercício de suas
atividades, a:
I - notificar os profissionais de saúde e os órgãos sanitários
competentes, bem como o laboratório industrial, dos efeitos colaterais,
das reações adversas, das intoxicações, voluntárias ou não, e da
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farmacodependência observados e registrados na prática da
farmacovigilância;
II - organizar e manter cadastro atualizado com dados técnicocientíficos das drogas, fármacos e medicamentos disponíveis na
farmácia;
III - proceder ao acompanhamento farmacoterapêutico de
pacientes, internados ou não, em estabelecimentos hospitalares ou
ambulatoriais, de natureza pública ou privada;
IV - estabelecer protocolos de vigilância farmacológica de
medicamentos, produtos farmacêuticos e correlatos, visando a assegurar
o seu uso racionalizado, a sua segurança e a sua eficácia terapêutica;
V - estabelecer o perfil farmacoterapêutico no acompanhamento
sistemático do paciente, mediante elaboração, preenchimento e
interpretação de fichas farmacoterapêuticas;
VI - prestar orientação farmacêutica, com vistas a esclarecer ao
paciente a relação benefício e risco, a conservação e a utilização de
fármacos e medicamentos inerentes à terapia, bem como as suas
interações medicamentosas e a importância do seu correto manuseio.
Art. 13. Cabe ao farmacêutico, na dispensação de
medicamentos, visando a garantir a eficácia e a segurança da terapêutica
prescrita, observar os aspectos técnicos e legais do receituário.
CAPÍTULO IV
DA FISCALIZAÇÃO
Art. 14. É vedado ao fiscal farmacêutico exercer outras
atividades profissionais de farmacêutico, ser responsável técnico ou
proprietário ou participar da sociedade em estabelecimentos
farmacêuticos.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 15. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís (MA), 26 de março de 2019. - Rafael Leitoa Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à
constituição, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias,
decretos legislativos e resoluções, todos estes projetos estão
resguardados pelo artigo 59 da Constituição Federal.
Sobre a competência para legislar, segundo artigo 24 da
Constituição Federal de 1988, “compete à União, aos Estados e ao
Distrito Federal legislar concorrentemente”.
Conforme a lei em questão, compete ao poder legislativo
estadual a responsabilidade de orientar, direcionar e compor de forma
originária ou suplementar as questões abordadas no dispositivo legal.
Em suma, os incisos I, V, VIII e XII todos do já supracitado
artigo 24 da CF/88 aduzem que tanto a União quanto os Estados
podem legislar sobre direitos financeiros e econômicos, como sobre os
bens de produção e consumo, assim como de responsabilidade ao
consumidor e por fim sobre a proteção e defesa da saúde.
Ademais, com base no parágrafo 2° do mesmo artigo 24 da
Constituição, “a competência da União para legislar sobre normas
gerais não exclui a competência suplementar dos Estados”, estes por
sua vez podem incorporar projetos e resoluções, adequando a norma
federal as normas e condições concretas das sociedades das diferentes
regiões do país. Com as dimensões territoriais o Brasil vive diferentes
realidades, uma vez que existem áreas mais desenvolvidas como as
regiões sul e sudeste, já o norte e nordeste mesmo com todo crescimento
e estreitamento de barreiras sociais e econômicas ainda não possuem
as mesmas condições.
Podemos também mencionar o parágrafo 1° “no âmbito da
legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer
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normas gerais”, conforme preconiza este parágrafo a União estabelece
um parâmetro geral e os estados por sua vez tem a competência para
estabelecer as normas e diretrizes de acordo com sua realidade.
PROJETO DE LEI Nº 138 / 19
Dispõe sobre a proteção e d efesa dos
consumidores de combustíveis, na forma que
especifica.
Artigo 1º - Quem adquirir, transportar, estocar, distribuir ou
revender produto combustível em desconformidade com as
especificações fixadas pelo órgão regulador competente ficará sujeito
às seguintes sanções administrativas:
I – multa;
II – apreensão do produto;
III – perdimento do produto;
IV – interdição parcial ou total do estabelecimento;
V – cassação da eficácia da inscrição de contribuintes do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicial e de Comunicação – ICMS.
§ 1º – A desconformidade referida no “caput” deste artigo será
comprovada por laudo elaborado pela Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis – ANP ou por entidades ou órgãos por
ela credenciados ou com ela conveniados.
§ 2º - Caberá ao Instituo de Promoção e Defesa do Cidadão e
Consumidor do Maranhão – PROCON aplicar as sanções
administrativas, respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa,
conforme disposto na Lei estadual nº 8.959, de 08 de maio de 2009.
§ 3º - As sanções administrativas previstas nesta lei poderão
ser aplicadas cumulativamente, sem prejuízo da aplicação de outras
sanções cabíveis.
§ 4º - A pena de multa será aplicada nos termos previstos na
Lei federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Proteção e
Defesa do Consumidor).
§ 5º - Aplicada a pena de perdimento, o produto apreendido
será incorporado ao patrimônio do Estado.
§ 6º - A interdição poderá ser temporária ou definitiva, na
forma estabelecida por esta lei.
§ 7º - O interessado poderá interpor recurso para o Secretário
dos Direitos Humanos e Participação Popular, no prazo de 5 (cinco)
dias, contados da ciência da decisão que aplicar a sanção administrativa..
§ 8º - Quando se tratar da sanção administrativa do inciso I do
artigo 1° desta lei, o recurso previsto no § 7º deste artigo será recebido
com efeito suspensivo.
Artigo 1º-A – Aplicam-se também as penalidades previstas
nos incisos I, IV e V do artigo 1º sempre que for constatado qualquer
artifício capaz de produzir lesão aos interesses dos consumidores e do
fisco, em especial, nas seguintes situações:
I – a utilização de qualquer dispositivo mecânico ou eletrônico,
acionado por controle remoto ou não, que acarrete o fornecimento ao
consumidor de volume de combustível diverso do indicado na bomba
medidora, observadas as variações volumétricas permitas pelo órgão
metrológico competente;
II – a existência de equipamentos ou mecanismos de fluxo de
combustíveis entre tanques ou bombas não levados ao conhecimento
do órgão regulador competente;
III – a utilização de quaisquer equipamentos ou mecanismos
de uso não autorizado para armazenagem ou abastecimento de
combustíveis;
IV – a utilização de programas aplicativos desenvolvidos para
acionar equipamentos ou mecanismos com capacidade de alterar o
fluxo de combustíveis entre tanques ou bombas de modo a propiciar a
alternativa de fornecimento de combustível em desconformidade com
as especificações fixadas pelo órgão regulador competente.
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Parágrafo Único – A violação prevista no inciso I deverá ser
atestada pelos órgãos fiscalizadores competentes;
Artigo 2º - Sempre que testes preliminares realizados
imediatamente após a coleta de amostras do combustível revelarem
indícios ou evidências de desconformidade com as especificações fixadas
pelo órgão regulador competente serão de pronto adotadas as seguintes
providências, pelo agente fiscal, mediante termo próprio:
I – apreensão do combustível;
II – lacração e interdição do respectivo tanque e bomba.
§ 1º - A lacração e a interdição de tanque ou bomba de combustível
não poderão exceder o período de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo do
disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 4º desta lei;
§ 2º - Na hipótese de resistência do proprietário ou de
empregados do estabelecimento, será requisitado o auxílio de força
policial.
Artigo 3º - Serão coletadas 3 (três) amostras de cada
compartimento do tanque que contenha o combustível a ser analisado,
classificadas como:
I – Amostra n° 1, denominada “prova”, para ser encaminhada
à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis –
ANP ou a entidade por ela credenciada ou com ela conveniada para
realização de ensaios relativos à qualidade do combustível, conforme
as especificações estabelecidas pelo órgão regulador competente;
II – Amostras n°s 2 e 3 denominadas “testemunha” e
“contraprova”, respectivamente, conservadas, até o encerramento do
procedimento administrativo, na repartição da área onde foi efetuada a
coleta ou em outro local estabelecido pelo Instituo de Promoção e
Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão – PROCON ou pela
Secretaria de Fazenda, para esse fim;
Artigo 4° - Comprovada a desconformidade do produto, na
forma estabelecida no § 1° do artigo 1° desta lei, o interessado será
notificado, por via postal, para apresentar defesa administrativa ao
Instituo de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão
– PROCON, no prazo de 5 (cinco) dias.
§ 1º - Se, ao teor da defesa prévia, for requerida nova análise do
combustível, a ser procedida na Amostra n° 2 (“testemunha”), a lacração
e interdição de tanque e bomba serão mantidas pelo tempo necessário
para a realização do ensaio;
§ 2° - Fica facultada a transferência do combustível para
depósito de terceiro, a requerimento e expensas do interessado, local
onde permanecerá até o desfecho da discussão administrativa;
§ 3° - A nova análise do combustível será efetuada pela Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP ou por
entidade por ela credenciada ou com ela conveniada, e correrá a expensas
do interessado;
§ 4° - Na hipótese de resultado divergente na Amostra n° 2
(“testemunha”), que ateste a conformidade do combustível com as
especificações estabelecidas pelo órgão regulador competente, o
Instituo de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão
– PROCON encaminhará a Amostra n° 3 (“contraprova”) à Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP ou a
outra entidade por ela credenciada ou com ela conveniada, para realização
de novo ensaio, hipótese em que a lacração e a interdição do tanque e
bomba serão mantidos pelo tempo necessário;
§ 5º - Se a defesa for julgada procedente, haverá a imediata
restituição do produto.
§ 6º - Na hipótese do ‘caput’ deste artigo, e no interesse da
Administração Pública, o combustível apreendido poderá ser
encaminhado de imediato para reprocessamento ou destruição.
Artigo 5° - Não apresentada a defesa ou corroborada, na
conclusão do processo administrativo, a desconformidade do
combustível com as especificações estabelecidas pelo órgão regulador
competente, será imposta a pena de perdimento.
§ 1º - Se não houver condições técnicas para o reprocessamento,
o produto será retirado de circulação e inutilizado.
§ 2° - O Poder Executivo adotará as providências necessárias à
remoção, transporte e reprocessamento do produto, podendo para
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tanto firmar acordos ou promover contratações com órgãos públicos e
empresas.
Artigo 6º - Será decretada a interdição do estabelecimento na
ocorrência isolada ou cumulativa das seguintes hipóteses:
I – prática da infração descrita no artigo 1º desta lei;
II – rompimento de lacre assegurador da inviolabilidade de
bomba ou tanque colocado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis – ANP, pelo Instituo de Promoção e Defesa
do Cidadão e Consumidor do Maranhão – PROCON, pelo Instituto
de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão – INMEQ, pela
Secretaria da Fazenda ou por órgãos conveniados.
III – cassação da eficácia da inscrição do estabelecimento no
Cadastro de Contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.
§ 1º - A aplicação da interdição nos termos do inciso I deste
artigo pressupõe a prolação de prévia decisão administrativa definitiva,
confirmatória da infração em causa.
§ 2º - O rompimento do lacre a que se refere o inciso II deste
artigo será documentado por termo circunstanciado.
§ 3º - Cassada a eficácia da inscrição do estabelecimento, a
Secretaria da Fazenda comunicará o fato, no prazo de 5 (cinco) dias:
a) ao Instituo de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor
do Maranhão – PROCON, para a decretação da interdição a que se
refere o inciso IV do artigo 1º desta lei;
b) à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis – ANP, informando as providências tomadas no
âmbito de sua competência e solicitando providências para o
cancelamento do registro do produto.
Artigo 7º - Poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica
da sociedade quando o quadro societário do estabelecimento for
integrado por pessoas interpostas.
Parágrafo único - Na hipótese do “caput” deste artigo, serão
notificadas e responsabilizadas as pessoas que, individualmente ou
conluiadas em sociedades de fato, tiverem dado causa à infração descrita
no artigo 1º ou contribuído para a prática do ato infracional.
Artigo 8º - Presume-se ocorrido dano ou prejuízo ao
consumidor que comprovar haver adquirido, do estabelecimento
varejista, combustível em desconformidade com as especificações
fixadas pelo órgão regulador competente.
Artigo 9° - Sempre no interesse de incrementar a eficiência e a
amplitude de sua ação em defesa dos consumidores de combustíveis
do Estado do Maranhão, poderá a Secretaria dos Direitos Humanos e
Participação Popular, mediante convênio com a Secretaria da Fazenda,
delegar à administração tributária as incumbências de apuração da
infração referida no artigo 1° e de imposição das penalidades previstas
nesta lei, sem prejuízo do desempenho das atribuições que lhe são
próprias.
§ 1º - Secretaria dos Direitos Humanos e Participação Popular
e a Secretaria da Fazenda poderão conjuntamente, celebrar convênios
de cooperação com órgãos das administrações públicas municipais
maranhenses, visando operações para promoção de ações de próprias,
por ocasião da realização de verificações relacionacionas à apuração
das infrações a que se refere o artigo 1º.
§ 2º – Na hipótese do “caput” deste artigo, correrão no âmbito
da Secretaria dos Direitos Humanos e Participação Popular os
procedimentos administrativos instaurados em conseqüência das
sanções aplicadas pelos agentes da fiscalização tributária.
Artigo 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Beckman”, em São Luís, 11 de
março de 2019. - CARLINHOS FLORÊNCIO - DEPUTADO
ESTADUAL - PCdoB
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JUSTIFICATIVA
O Projeto de Lei que apresento foi elaborado considerando
que O Estado tem competência concorrente para legislar sobre
produção, consumo e responsabilidade por dano ao meio ambiente e
ao consumidor (Constituição Federal, art. 24, incisos V e VIII), bem
como sobre proteção e defesa da saúde (Constituição Federal, art. 24,
inciso XII), para a apreciação desta Assembleia Legislativa, que prevê
aaplicação de sansões administrativas no território do Estado do
Maranhão, como: multa; apreensão do produto; perdimento do produto
e interdição parcial ou total do estabelecimento, a quem, adquirir,
transportar, estocar, distribuir ou revender derivados de petróleo, gás
natural, e suas frações recuperáveis, álcool etílico hidratado carburante
e demais combustíveis líquidos carburantes, em desconformidade com
as especificações estabelecidas pelo órgão regulador competente
(Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP)
e ao posto revendedor de combustíveis automotivos que utilizar qualquer
dispositivo mecânico ou eletrônico, acionado por controle remoto ou
não, que acarrete o fornecimento ao consumidor de volume de
combustível diverso do indicado na bomba medidora, observadas as
variações volumétricas permitas pelo órgão metrológico competente
(Instituto de Metrologia e Qualidade Indutrial do Maranhão – INMEQ),
dentre outras irregularidades.
Mesmo com as recentes ações de combate à adulteração de
combustíveis e das bombas de abastecimento, os infratores continuam
a praticar novos delitos, como bem exemplifica esta prática foi a grande
operação da Polícia Federal ocorrida no dia 23 de maio de 2018,
conhecida como Operação Estanque, que prendeu integrantes de uma
organização criminosa especializada em adulterar combustíveis, tendo
sido presos integrantes desta organização na cidade de Peritoró,
Maranhão, além da apreensão de mil litros de combustíves adulterados,
entre álcool, gasolina e diesel, em um único estabelecimento.
A adulteração de combustível tende a aumentar a emissão de
poluentes, sendo fonte provável de prejuízo à saúde e dano ao meio
ambiente, além de causar prejuízo ao consumidor, induzindo-o ao erro
e afetando componentes importantes dos automóveis, como o motor,
por exemplo, o que acarreta em perda de potência, aumento de consumo,
danificação de peças, entre outros problemas.
Além da adulteração do combustível automotivo, outra pratica
delituosa, é a fraude volumétrica, conhecida como “bomba baixa”, uso
de mecanismos que adulteram a bomba medidora de combustível, que
libera menos combustível do que é registrado na bomba, fraude que
tem crescido em todo o Brasil, e no Maranhão não tem sido diferente,
no último relatório da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis – ANP, que especificou tal prática por estado, apontou
o Maranhão como o 9º maior fraudador de bomba de combustíveis do
Brasil.
No último relatório apresentado pela Agência Nacional de
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, do primeiro semestre
de 2018, mostra que mais de 40% das ações de fiscalização no Maranhão
constatou alguma irregularidade, o que demonstra que os fraudadores
continuam agindo e se faz necessário uma legislação que combata essas
práticas fraudelentas com veemência e fortaleça as ações e as instituições
e entidades de defesa do consumidor.
Certo de que esta proposta atende ao interesse público, peço
que votemos pela aprovação do presente Projeto em prol do
aperfeiçoamento de mecanismos de defesa do consumidor, do meio
ambiente e da saúde do Estado do Maranhão.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 11 de março de 2019. Carlinhos Florêncio - Deputado Estadual
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 023 / 19
Concede a Medalha “João do Vale” ao engenheiro
agrônomo e regente do Coral São João Fernando
Elias Mouchereck.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 28.03.19
EM: 27.03.19
REQUERIMENTO Nº 142 / 19

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º - É concedida a Medalha “João do Vale” ao engenheiro
agrônomo e regente3 do Coral São João Fernando Elias Mouchereck.
Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de
março de 2019. - Wendell Lages - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
O maranhense Fernando Elias Mouchereck, nascido em 22 de
Abril de 1952, é dos maiores incentivadores da cultura do nosso Estado.
Engenheiro Agronomo, formado em 1976 pela FESM – Federaçao das
Escolas Superiores do Maranhao, hoje UEMA, ele encontrou na música
sua grande paixão.
Com a pianista Florinda Mouchereck, sua tia, iniciou seus
estudos sobre música. Posteriormente, foi para a Escola de Música do
Maranhão completar sua formação. No entanto, considera-se um
autodidata, pois muito do que aprendeu foi por conta de sua aguçada
curiosidade em estar em constante processo de aperfeiçoamento.
Em 1966, começou a cantar no Coral do Liceu-MA e ali
encontrou seu principal objetivo dentro do vasto ambiente musical.
Em 1973, participou do Coral da UFMA – Universidade Federal do
Maranhão. Um ano depois, em 1977, fundou, juntamente com o Padre
Marcos Passerine, o Coral São João.
Neste ano, em 10 de Abril, o Coral São João irá competar 42
anos de fundação. Durante todo esse tempo, foi Fernando Mouchereck
quem esteve à frente levando a música e o nome do Maranhão além
fronteiras.
É inquestionável que profissional Fernando Elias Mouchereck,
engenheiro agrônomo, músico e regente, é um nome de destaque e
respeito no ambiente cultural maranhense; porém, é no ser humano
Fernando Mouchereck, com a sua alegria e disposição, que encontramos
a fonte de onde brota a raiz de tanto talento que tem encantado nossos
corações há várias décadas.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de
março de 2019. - Wendell Lages - Deputado Estadual
REQUERIMENTO nº 141 / 19

Senhor Presidente,
Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações à população do Município de Santa Luzia, pela
passagem de seu 58º (quinquagésimo oitavo) aniversário, neste
dia 26 de março.
Na oportunidade requeiro, também, que se dê ciência à
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Francilene Paixão de
Queiroz “França do Macaquinho” e à Câmara de Vereadores daquele
município, na pessoa do seu presidente Senhor Almir Alves Sousa.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 26 de março de 2019. - “É de Luta. É da Terra!” - Deputado 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. 28.03.19
EM: 27.03.19
REQUERIMENTO Nº 143 / 19
Senhor Presidente,
Na forma Regimental desta casa, requeiro a Vossa Excelência,
que depois de ouvida a mesa, sejam solicitadas ao Prefeito Municipal
de São José de Ribamar, o senhor José Eudes Sampaio Nunes, e à
Secretária Municipal de Educação do referido município, a senhora
Joana Marques, maiores informações acerca do caso da Escola Profª
Augusta Maria Costa Melo, em São José de Ribamar, que barrou
matrícula de criança por conta do seu corte de cabelo.
Considerando a gravidade do fato, é importante que este
Parlamento acompanhe os desdobramentos desse caso, a fim de
combater toda e qualquer prática de racismo nas Escolas maranhenses,
garantindo uma Educação justa para todos e respeitando a diversidade
presente no ambiente escolar.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 22 de março de 2019. - “É de Luta, É da Terra!” - Zé Inácio Deputado Estadual – PT

Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, que sejam
registrados nos anais da Casa, mensagem de pesar pelo falecimento do
Senhor PEDRO MARINHO, ocorrido no dia 23 deste mês.
Companheiro filiado ao PT com forte e vibrante atuação na
Comissão Pastoral da Terra – CPT, Pedro Marinho dedicou sua vida à
defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais com muito
afinco na luta contra o latifúndio e pela reforma agrária.
Pedro Marinho deixará um legado de luta, coragem e ânimo
militante para todos nós.
Requeiro ainda, que seja enviada mensagem aos seus familiares
e à CPT, manifestando o sentimento de pesar da Assembleia Legislativa
do Maranhão.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 25 de março de 2019. - “É de Luta. É da Terra!” - Deputado 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. 28.03.19
EM: 27.03.19
REQUERIMENTO N° 144 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental requeiro à V. Exa, que após ouvido o
Plenário, seja registrada nos anais desta Casa Legislativa, bem como
que seja encaminhada mensagem para a Câmara de Vereadores e
Prefeitura, votos de Congratulações pelas comemorações da passagem
do 58º (quinquagésimo oitavo) aniversário de emancipação política e
administrativa do município de SANTA LUZIA – MA, a celebrar na
data de 26 de Março do corrente ano.
Tal cidade localizada no oeste maranhense, ficando a 294 km
da Capital São Luís, Santa Luzia é o Décimo Quinto maior municípios
do Maranhão com aproximadamente 72 mil habitantes. No passado,

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
Santa Luzia tinha suas terras habitadas por índios pertencentes à tribo
Guajajaras das Aldeias Cumpridas e Batatal.
No ano de 1949, o desbravador, João Marques Oliveira,
popularmente conhecido como “João Vaqueiro”, chegou a localidade
denominada “Pau Santo” pertencente aos índios Guajajaras, que não
aceitaram sua permanência no lugar. Rechaçado pelos nativos, deslocouse para o Sul da Região até o lugarejo Batatal, pertencente a outra tribo
Guajajara, sendo acolhido pelo Cacique João Francisco de Santo. A
localidade que surgia foi denominada Santa Luzia por João Vaqueiro,
que trazia consigo uma pequena imagem da Santa de quem era devoto.
Em 1952 chegou o agricultor Manoel Rodrigues Chaves a
contive de seu compadre João Vaqueiro para trabalhar na lavoura. A
localidade começou a crescer e nesta terra hospitaleira chegaram quem
comprou as terras, iniciando a exploração da agricultura. A área adquirida
se estendia ao norte até a Aldeia Batatal e ao sul até o lugarejo
denominado “Pau Santo” imigrantes de todo território nacional, se
viam atraídos pela grande produção de arroz que sempre destacou o
Estado do Maranhão, despertando com isso, a curiosidade e o interesse
de muitas famílias que fixaram residências. Santa Luzia foi elevada à
categoria de município pela lei estadual nº 1908, de 17 de dezembro de
1959.
Aqui, mais do que lisonjeado, quero deixar registrado os meus
mais efusivos parabéns ao Município de SANTA LUZIA pelo
aniversário de sua emancipação política e aos luzienses sem exceção.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, 26 de março de 2019. - FELIPE
DOS PNEUS - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 28.03.19
EM: 27.03.19
REQUERIMENTO Nº 145 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após
ouvida a Mesa, seja requerida à Secretaria de Estado da InfraestruturaSINFRA, informações acerca das condições estruturais da ponte
localizada na MA 202 que liga a estrada da maioba ao Parque Vitória no
município de São José de Ribamar, bem como da conhecida ponte dos
Índios, localizada entre Santa Inês e Bom Jardim.
Trata-se de uma ação para tomarmos conhecimento de como
nossas pontes estão estruturalmente e assim buscar soluções para
evitar catástrofes com risco de morte para as populações.
Conforme amplamente divulgado, a ponte que liga a estrada da
Maioba ao Parque Vitória, localizada na MA 202, rompeu em
decorrência de problemas estruturais pela falta de manutenção,
ressaltando-se a corrosão da estrutura de ferro e danos na fundação.
Também temos a Ponte dos Índios, localizada na BR 316, mais
precisamente entre Santa Inês e Bom Jardim, ponte esta que apresentou
trincas em toda a sua estrutura podendo ocasionar numa quebra e
rompimento a qualquer momento.
Pelos motivos, solicitamos em caráter de urgência que tais
informações sejam repassadas e caso não se tenha qualquer informação
acerca de tais obras, solicitamos que seja realizada uma vistoria nas
respectivas pontes.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 26 de março de 2019. - FELIPE DOS
PNEUS - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 28.03.19
EM: 27.03.19
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REQUERIMENTO Nº 146 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após
ouvida a Mesa, seja requerida à Comissão de Obras e Serviços Públicos,
uma inspeção na Ponte dos Índios, localizada entre os municípios de
Santa Inês e Bom Jardim na BR 316.
Trata-se de uma ação preventiva na busca de solução para
evitar catástrofes com risco de morte pois há o deslocamento de
transportes diuturnamente na referida ponte. Conforme amplamente
divulgado, a Ponte dos Índios apresentou no último final de semana
trincas em toda a sua estrutura, podendo ocasionar numa quebra e
rompimento a qualquer momento, causando uma catástrofe sem
precedentes.
A situação exige uma atuação firma desta Assembleia Legislativa,
através da sua Comissão de Obras, em conjunto com os demais órgãos
de fiscalização da União, do Estado e da Sociedade Civil, no sentido de
oferecer garantias à sociedade.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, 26 de março de 2019. - FELIPE
DOS PNEUS - Deputado Estadual
DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE À
DIRETORIA
LEGISLATIVA
PARA
AS
DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 27/03/19
REQUERIMENTO Nº 147 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada Mensagem de Aplausos e
Congratulações ao Coral São João, que no dia 10 de Abril, irá comemorar
42 anos de fundação.
Este é um momento de grande importância para o nosso Estado,
já que ao longo de quatro décadas, o Coral São João sempre engradeceu
a cultura do Maranhão, tendo sido, inclusive, berço de vários artistas
locais e recebido inúmeras premiações em festivais.
Requeiro ainda que esta Mensagem, seja enviada ao regente do
Coral São João, Senhor Fernando Mouchereck, e estendida a todos os
integrantes do grupo.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 26 DE MARÇO DE 2019. WENDELL LAGES - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 28.03.19
EM: 27.03.19
REQUERIMENTO Nº 148 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Art. 168 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que seja retirado de
pauta o Projeto de Lei Ordinária n° 17/2019 em que sou autor.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de
março de 2019. - DR YGLÉSIO - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 28.03.19
EM: 27.03.19
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REQUERIMENTO Nº 149 / 19
Senhor Presidente,
Na forma Regimental desta casa, requeiro a Vossa Excelência,
que depois de ouvida a mesa, seja solicitado o desarquivamento do
Projeto de Lei Ordinária de número 274 do ano de 2017 de minha
autoria, tomando por base o fundamentado no artigo 132, parágrafo
único do Regimento Interno.
Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), São Luís, 26 de março de 2019. - Rafael Leitoa Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 28.03.19
EM: 27.03.19
REQUERIMENTO Nº 150 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o art. 158 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência, que após ouvida a Mesa, seja autorizada a visita de inspeção
no Residencial Novo Anil, localizado na Rua Estevão Braga, S/N,
Cohab Anil IV, nesta cidade, de responsabilidade da Construtora
Monteplan, a ser promovida pela Comissão de Defesa dos Direitos
Humanos e das Minorias, acompanhada de representantes do Corpo
de Bombeiros Militar do Maranhão (CBM/MA), do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão (CREA/MA),
da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil
(CEPDECMA), do Ministério Público do Maranhão (MPMA), da
Prefeitura de São Luís, do Instituto de Promoção e Defesa do
Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão (PROCON/MA) e
da Defensoria Pública Estadual do Maranhão (DPE/MA), com o
objetivo de analisar a situação e os prejuízos após as fortes chuvas
registradas nos últimos dias, apuração de responsabilidade, bem como
a situação de risco, a fim de garantir maior segurança a todas as famílias
e evitar que problemas como esse voltem a ocorrer.
Na oportunidade, sugerimos que a aludida inspeção seja
realizada no dia 05 de abril do corrente ano, às 14h.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 26 de março de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
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Gostaríamos de tais informações para que possamos tomar as
atitudes necessárias que o caso requer.
Pelos motivos, solicitamos em caráter de urgência que tais
informações sejam repassadas e caso não se tenha qualquer informação
acerca de tais obras, solicitamos que seja realizada uma vistoria na
respectiva estrada.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, 26 de março de 2019. - FELIPE
DOS PNEUS - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 28.03.19
EM: 27.03.19
REQUERIMENTO Nº 152 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, após
deliberação da Mesa, seja justificada a minha ausência das Sessões
Plenárias dos dias 04,11, 18 e 25 do mês de março, por motivo de
tratamento médico, conforme atestado em anexo.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 26 DE MARÇO DE 2019. – ANDREIA
MARTINS REZENDE – Deputada Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 28.03.19
EM: 27.03.19
INDICAÇÃO Nº 434 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Governador do Estado, Flávio
Dino, com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua vez,
versa sobre formas de recompensa por informações prestadas aos
órgãos de segurança estaduais; estes, úteis à prevenção, à repressão
e à investigação de crimes em âmbito estadual.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de
março de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
ANTEPROJETO DE LEI

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE À
DIRETORIA
LEGISLATIVA
PARA
AS
DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 27/03/19
REQUERIMENTO Nº 151 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após
ouvida a Mesa, seja requerida à Secretaria de Estado da InfraestruturaSINFRA, informações acerca da execução da obra na MA 318, que liga
os municípios de Bom Jardim a São João do Caru, que atualmente
encontra-se totalmente parada e intrafegável em torno de 25 (vinte e
cinco) quilômetros.
Trata-se de uma ação para tomarmos conhecimento do
andamento dessa obra que já tem aproximadamente 04 (quatro) anos
de duração e nunca terminou. Se tal execução parou, por qual foi o
motivo de tal feito.

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE
RECOMPENSA POR INFORMAÇÕES QUE
AUXILIEM OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA
ESTADUAIS NAS INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir formas
de recompensa por informações prestadas aos órgãos de segurança
estaduais que sejam úteis à prevenção, à repressão e à investigação de
crimes.
§1º O Decreto regulamentará as formas de recompensa prevista
no caput, bem como disporá sobre as condições a serem observadas
para efeitos da respectiva concessão.
§2º A recompensa a que se refere este artigo poderá dar-se sob
a forma de pecúnia, havendo reserva orçamentária para esse fim.
§3º Fica garantido ao colaborador todas as garantias da Lei nº
9.807, De 13 De Julho De 1999.
Art. 2º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de
sua publicação.
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Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de
março de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 435 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda e ao Secretário de Obras e Serviços
Públicos de São Luís, Senhor Antônio Araújo, solicitando a
recuperação da pavimentação asfáltica da Avenida Dr. Josemar Lima
(com 950 metros de extensão) e da Rua 3 Amigos (com 450 metros de
extensão), localizadas na Vila Apaco – Bairro Cidade Operária,
importantes vias por onde circulam diariamente centenas de pessoas e
veículos.
Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 25 de março de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado
Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 436 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Governador do Estado, Flávio
Dino, e ao Secretário de Fazenda, Sr. Marcellus Ribeiro, com a
devida indexação do anteprojeto de lei que ora denominamos como
Lei de Incentivo à Reabitação do Centro; que por sua vez, trata
sobre concessão de incentivo fiscal a participação de empresas no
Projeto “Habitar no Centro”.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de
março de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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- ICMS incidente na conta de energia elétrica dos empreendimentos e
residências.
§ 1º - A duração do incentivo está vinculada à continuidade do
beneficiário aos Programas “Habitar no Centro” e “Adote um
casarão”.
§ 2º - Para fins do disposto no caput desse artigo, a Companhia
Energética do Maranhão – CEMAR, deverá manter cadastro dos
empreendimentos localizados nas áreas contempladas pelo Programa
“Habitar no Centro”.
Art. 4°- O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
Lei no prazo de 60 (sessenta dias), fixando limite financeiro anual para
o montante a ser financiado por meio do incentivo fiscal aqui tratado.
Parágrafo Único - O Decreto que regulamentar esta Lei
especificará a forma de adequação dos percentuais ao limite do aplicado
no exercício imediatamente anterior ao da concessão.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de
março de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 437 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Governador do Estado, Flávio
Dino, e ao Secretário de Fazenda, Sr. Marcellus Ribeiro, com a
devida indexação do anteprojeto de lei que ora denominamos como
Lei de Incentivo à Saúde; que por sua vez, trata sobre concessão de
incentivo à participação de empresas em projetos, instalação de serviços
de saúde, aquisição de equipamentos e custeio para tratamentos de
saúde em âmbito estadual.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de
março de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
ANTEPROJETO DE LEI

DISPÕE SOBRE LEI DE INCENTIVO A
PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS NO PROJETO
HABITAR NO CENTRO.

DISPÕE SOBRE LEI DE INCENTIVO A
PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM PROJETOS,
INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE,
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CUSTEIO
PARA
TRATAMENTOS
DE
ALTA
COMPLEXIDADE,
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivo
fiscal para o contribuinte do imposto sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual, intermunicipal e de comunicação - ICMS, que tenham
assinado o Termo de Adesão ao Programa “Habitar no Centro” e
devidamente credenciado ao Programa “Adote um casarão”.
Art. 2º - Em observância à linha de atuação de apoio ao
investidor e ao morador, o incentivo autorizado por esta lei recai sobre
a alíquota do imposto incidente nas contas de energia elétrica dos
estabelecimentos que manifestarem adesão ao Programa “Habitar no
Centro”, para aqueles que já possuem imóvel na região, bem como
àqueles cadastrados ao Programa “Adote um casarão”.
Art. 3°- O incentivo de que trata esta lei se substancia na
redução de 50% (cinquenta por cento) da alíquota do imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivo
fiscal para o contribuinte do imposto sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual, intermunicipal e de comunicação - ICMS, que financia
projetos, instalação de serviços de saúde, aquisição de equipamentos e
custeia tratamentos de alta complexidade, desde que atenda exigências
do regulamentado.
Art. 2º - Esta Lei aplica-se ao objeto que versar sobre serviços
de saúde, custeio para tratamentos de alta complexidade, ação e
atendimento de prevenção de doenças, reforma de unidades de
tratamento, bem como aquisição de itens, equipamentos, suprimentos
e medicamentos para atendimento de crianças, pessoas idosas,
portadoras de deficiência física, doenças raras.
§1º - No financiamento de projetos que envolvam construção,
reforma, recuperação ou outras melhorias em estabelecimentos de
saúde, desde que situadas neste Estado.

ANTEPROJETO DE LEI
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§2º - O projeto que tratar da realização de cirurgia de extrema
urgência e alta complexidade terá sua tramitação de natureza prioritária.
Art. 3°- Fica vedada a utilização do incentivo fiscal para atender
ao financiamento de projetos dos quais sejam beneficiários o próprio
contribuinte incentivado, suas coligadas ou controladas, seus sócios
ou titulares.
Art. 4°- O contribuinte que utilizar indevidamente os benefícios
previstos nesta Lei, mediante fraude ou dolo, em benefício próprio ou
até terceiro grau de parentesco, estará sujeito à multa correspondente
a duas vezes o valor do abatimento que tenha efetuado,
independentemente de outras penalidades previstas em lei.
Art. 5°- Não poderão usufruir do benefício os contribuintes
do ICMS que:
I - estejam em débito com a fazenda pública federal, estadual
ou municipal, ou com o Sistema de Seguridade Social;
II - nas situações previstas na legislação ambiental, não tenham
licenciamento ou estejam descumprindo exigências de preservação do
meio ambiente;
Art. 6°- O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
Lei no prazo de 180 (cento oitenta dias), fixando limite financeiro
anual para o montante a ser financiado por meio do incentivo fiscal
aqui tratado.
Parágrafo Único - O Decreto que regulamentar esta Lei
especificará a forma de adequação dos percentuais ao limite do aplicado
no exercício imediatamente anterior ao da concessão.
Art. 7º - Além da publicação por concessão, os projetos
beneficiados por esta Lei serão publicados, também de forma reunida,
ao final de cada exercício financeiro.
Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de
março de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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Calhau, para solucionar a falta de água que aflige os moradores da
comunidade.
Cumpra esclarecer que a presente indicação atende aos reclames
das famílias da localidade, pois embora a CAEMA tenha construído
um poço dentro das dependências da Associação Comunitária da Vila
Nossa Senhora da Conceição Altos do Calhau, a obra não foi finalizada,
solucionando parcialmente a mazela: nos dias em que não há
abastecimento de água, a “Vila Conceição de baixo” utiliza a cisterna
para ter acesso aos recursos hídricos, mas a “Vila Conceição de cima”,
que não teve o sistema interligado, permanece desabastecida.
Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 25 de março de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado
Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 440 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda Júnior e ao Secretário Municipal de
Desporto e Lazer, Senhor Rommeo Amin, solicitando a construção
de uma quadra poliesportiva na Vila Conceição - Bairro Altos do Calhau,
para atender a demanda da comunidade, especialmente os jovens, que
não contam com qualquer área de lazer na localidade.
Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 25 de março de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado
Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 438 / 19
INDICAÇÃO Nº 441 / 19
Senhor Presidente,
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda e ao Secretário de Trânsito e
Transportes, Senhor Francisco Canindé Barros, solicitando a
instalação de barreira eletrônica e providencias necessárias para
adequação do trânsito na Avenida dos Holandeses (MA-203), nas
proximidades do empreendimento Tech Office, para facilitar a travessia
dos inúmeros pedestres que trabalham e vivem naquela área e que,
atualmente, não contam com a segurança oferecida por sinalização
devida.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de
março de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 439 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado
do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Presidente da Companhia
de Saneamento Ambiental do Maranhão, Senhor Carlos Rogério
Santos Araújo, solicitando, em caráter de urgência, a interligação
entre os sistemas de abastecimento na Vila Conceição - Bairro Altos do

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Governador, Senhor
Flávio Dino e ao Secretário de Estado do Meio Ambiente, Senhor
Rafael Ribeiro, solicitando, em caráter de urgência, vistoria nas
imediações do Condomínio Farol da Ilha, pois há uma preocupação
dos moradores quanto ao risco de esbarramento do mar com a
construção - situada em terreno de marinha -e, pelas peculiaridades do
local, não podem ser realizadas modificação para atenuar a força da
maré sem autorização do poder público, em observância às normas
ambientais.
Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 26 de março de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado
Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 442 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado
do Maranhão, Senhor Flávio Dino, ao Excelentíssimo Prefeito de
São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior, ao Secretário
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Municipal de Trânsito e Transportes, Senhor Francisco Canindé
Barros e ao Presidente da Agência Estadual de Transporte e
Mobilidade – MOB, Senhor Lawrence Melo Pereira, solicitando
que, por meio da MOB, apreciem a possibilidade de ampliação da
linha de ônibus Alto do Calhau (406), que atualmente conta com seis
veículos, bem como a modificação do trajeto, nos seguintes termos: a)
promover a integração da linha ao Terminal da Cohama, que deverá
incluir o ponto final localizado na Vila Conceição; b) o percurso da
linha deverá englobar as ruas dos bairros Vinhais e Planalto Vinhais,
para atender especialmente as crianças e adolescentes que estudam
nessas regiões e que não dispõe de outro meio de transporte para se
deslocarem até as escolas.
Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 25 de março de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado
Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

que seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO ESTADO,
O EXCELENTÍSSIMO SR. FLÁVIO DINO, solicitando que seja
implantada uma Unidade do Corpo de Bombeiros Militar no
município de Viana.
Tal solicitação se faz necessária devido o crescente número do
ocorrências na região dos lagos, vitimando muitas pessoas, incêndios
em casas, pontos comerciais, incêndios em matas, considerando ainda
o grande potencial turístico da região, proporcionando assim maior
segurança a população.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de
março de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 443 / 19

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Flávio Dino, que determine ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Clayton Noleto, o andamento/continuação da obra da
MA 318 que liga o município de Bom Jardim à cidade de São João do
Caru, com uma extensão de aproximadamente 25 (vinte e cinco)
quilômetros.
Tal solicitação se constitui por ser uma região muito populosa
com sua via de acesso atualmente intrafegável, tornando o escoamento
de difícil acesso para não dizer quase impossível inclusive para as
motocicletas.
A aprovação da presente proposição solicitada por diversas
lideranças deste município em muito contribuirá com a melhoria da
qualidade das pessoas que ali vivem e residem, ensejando, por
consequência, o crescimento do tão propagado índice de
desenvolvimento humano da comunidade, uma vez que há a necessidade
urgente do escoamento da produção daquela região.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. São Luís, 27 de março de 2019. - FELIPE DOS PNEUS Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Governador, Senhor
Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA,
Senhor Cleiton Noleto, solicitando, em caráter de urgência, medidas
para recuperação da Ponte da Vitória, que não resistiu às fortes
chuvas que recentemente afetaram a capital maranhense, sendo
importante via de acesso dos bairros Parque Vitória, Parque Jair, Alto
do Turu e adjacências à Estrada da Maioba e por onde circulam
diariamente centenas de pessoas e veículos.
Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 25 de março de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado
Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 444 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Art. 152, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência
que seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO ESTADO,
O EXCELENTÍSSIMO SR. FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO
DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, SR. CLAYTON NOLETO,
solicitando que seja feita a recuperação asfáltica da Estrada que liga
São Vicente Ferrer a Pedro do Rosário, que irá beneficiar 20 povoados
(aproximadamente mil famílias): Zé de Mariano, São Benedito, Belas
Águas, Panchorra, Juçara, Ladeira, Outeiro de Maria Justina, Itapecuru,
Santo Estevo, São Jerônimo, Ipueira, Macajubal, Passagem, Faixa,
Campinho, Outeiro de Paulo do Macaco, Sororoca, Mata de Olímpio,
Baixa Grande e Azeitão, além de beneficiar os municípios
circunvizinhos, São Bento, Olinda Nova, Matinha e Palmeirândia.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de
março de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 445 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Art. 152, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência

INDICAÇÃO N° 446 / 19
Senhor Presidente,

INDICAÇÃO Nº 447 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Carlos Eduardo de Oliveira Lula, Secretário de Saúde do Estado- SES,
solicitando, em caráter de urgência, 02 (duas) ambulâncias para a cidade
de São João Batista- MA.
Medidas que devem ser tomadas pelos órgãos competentes
para que diminua o desconforto, com a aquisição dos dois novos veículos
teremos um transporte mais rápido e maior qualidade no atendimento
da população joanina.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 25 DE MARÇO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 448 / 19
Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Felipe Costa Camarão, Secretário de Educação do Estado- SEDUC,
solicitando, em caráter de urgência, 02 (dois) ônibus escolares para a
cidade de Feira Nova- MA.
A medida acima tem como finalidade minimizar a carência hoje
enfrentada pela população desse município, haja vista que seus alunos
necessitam de uma melhor qualidade no transporte, objetivando um
atendimento mais humanizado para os estudantes nova feirenses.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 25 DE MARÇO
DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO
INDICAÇÃO Nº 449 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, a fim de que sejam adquiridas, por
intermédio da SINFRA, usinas de asfalto portátil para as 32(trinta e
duas) regionais que compõe o governo do Maranhão.
O uso compartilhado por municípios, reduziria os custos para
as prefeituras efetuarem os serviços de asfaltamento de suas vias ,
proporcionando redução de custos e no aumento e facilitação do
comércio, escoamento da produção agrícola, pecuária e melhores
condições de trânsito dos respectivos municípios.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 25 de
março de 2019. - Ariston Ribeiro - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 450 / 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 seja retirada a canalização de esgoto nos
Bairros Cohatrac III e Jardim Primavera, nesta capital.
Tal indicação é proveniente de reivindicação da Associação de
Moradores do Jardim Primavera/Cohatrac, que sofrem com o descaso
da Caema, que, há mais de 30 anos, passou a utilizar uma galeria
pluvial que já existia na região para canalizar o esgoto do mencionado
bairro.
No entanto, esse esgoto inicialmente canalizado é despejado a
céu aberto no bairro Jardim Primavera, onde há inúmeros moradores,
que sofrem com a situação calamitosa causada pela lagoa de esgoto que
é formada.
Cumpre ressaltar que a Caema da Unidade Cohatrac/Cohab já
está a par da situação, mas alegou não possuir competência para
resolução do problema.
Assim, com intuito de melhorar a infraestrutura local, onde o
esgoto a céu aberto pode dar lugar a uma praça, por exemplo, melhorando
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a saúde e lazer da população, solicita-se resolução do problema do
esgoto jogado a céu aberto no bairro Jardim Primavera, nesta cidade.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 26 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 451 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Diretor da Superintendência Regional do DNIT no Estado do
Maranhão, o Sr. Gerardo de Freitas Fernandes – viabilize a recuperação
da BR 222 no trecho entre do Povoado São João dos Pilões e o Povoado
Zé Gomes, que encontra-se intrafegável, colocando em risco a vida e a
segurança dos condutores. Essa solicitação visa melhoria no
desenvolvimento econômico da Região, incentivando o turismo e
proporcionando melhor qualidade de vida para seus transeuntes, nestes
termos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.
Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 26 de março de 2019. – Dra. Thaíza Hortegal
- Deputada Estadual.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 452 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado – Dr. Flávio Dino, solicitando que o
Secretário de Estado de Infraestrutura – Dr. Clayton Noleto viabilize
a recuperação da MA-034 no trecho entre o Povoado São João dos
Pilões ao Povoado Zé Gomes que encontra-se em péssimas condições
de tráfego, colocando em risco a vida e a segurança dos condutores.
Essa solicitação visa melhoria no desenvolvimento econômico da região,
considerando que todo o transporte de Mercadorias é realizado na
MA-034, proporcionando segurança para os condutores e toda
população de toda região, nestes termos, solicitamos o atendimento ao
nosso pleito.
Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 26 de março de 2019. – Dra. Thaíza Hortegal
- Deputada Estadual.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 453 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado - Dr. Flávio Dino, bem como ao Sr.
Secretário de Educação do Estado do Maranhão – Felipe Costa Camarão,
solicitando a manutenção do Ensino Médio da Escola Municipal Getúlio
Vargas, Pólo Povoado Santa Vitória/Gama, município de Pinheiro.
Esta solicitação tem como foco a manutenção da escola, tendo
em vista ao encurtamento do caminho percorrido pelos estudantes que
moram nos povoados circunvizinhos, principalmente nesse período
de chuva que dificulta ainda mais seu percurso.

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 26 de março de 2019. – Dra. Thaíza Hortegal
- Deputada 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, Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
HÉLIO SOARES – Expediente lido. À publicação.
III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
HÉLIO SOARES – Antes de chamarmos aqui o Vice-Presidente, para
que assuma os trabalhos aqui da Casa, uma vez que ele está presente,
eu quero ressaltar aqui a pontualidade do horário de alguns Deputados
que estavam aqui antes de começar a Sessão: o nosso decano Edivaldo
Holanda, o Ariston, a Deputada Thaíza, Paulo Neto, Pará e logo a
seguir, retardatariamente, o nosso amigo vice-presidente Glalbert,
Roberto Costa, Adelmo Soares, a Deputada Daniella, Rigo Teles também
e a nossa Detinha, que ficou no engarrafamento ali, mas já está
premente. Eu agora agradeço aqui a colaboração da Primeira Secretária,
e Rildo também chegou agora, ah, o Rildo estava no salão ainda, mas
aqui vamos dar continuidade aqui e chamamos o primeiro orador inscrito
no Pequeno Expediente o nosso decano Edivaldo Holanda, declina?
Declina. Uma vez que o nosso decano declina, eu chamo a seguir o
Fernando Pessoa e logo a seguir o seu companheiro Rigo Teles. Perdão,
eu estava preocupado com o nosso decano e esqueci e apresento as
minhas escusas neste momento por não registrar, mas registro, neste
momento, a presença do nosso vereador, atuante da nossa capital
ludovicense, Paulo Vitor.
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, o que nos traz aqui à tribuna desta Casa hoje, é para falar
sobre a revitalização da MA-333, que interliga os municípios de Jatobá
e Fortuna. Tendo em vista, Senhor Presidente, que lá está numa situação
precária. Essa MA não tem condição nenhuma, hoje, de trafegabilidade,
lá entre os municípios de Jatobá e Fortuna, que são apenas dezoito
quilômetros. São apenas dezoito quilômetros. E aqui nós estamos
pedindo a sensibilidade do nosso Governador Flávio Dino, do nosso
Secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto, para que possa resolver
essa situação, tendo em vista que recebemos o ex-vereador Ronaldo,
do município de Jatobá, e também o ex-vereador e pré-candidato a
Prefeito no município de Fortuna, Senhor Paulo Júnior, que trouxe
essa demanda para nós. Estiveram no nosso gabinete. Trouxe essa
demanda, e nós estamos aqui apresentando essa Indicação à Secretaria
de Infraestrutura, ao Governador Flávio Dino, para que possamos, na
maior brevidade possível, resolver esse problema entre esses dois
municípios que são apenas dezoito quilômetros. Também, Senhor
Presidente, durante o fim de semana, estivemos visitando alguns
municípios, onde visitamos o município de Grajaú. E lá junto com o
nosso amigo, ex-vereador e pré-candidato a Prefeito, lá na cidade de
Grajaú, o Senhor Marinaldo do Gesso, nos trouxe uma demanda do
sistema simplificado de abastecimento de água para o bairro Vila São
Roque. E também nós também estamos hoje marcando uma reunião
com o Secretário Márcio Honaiser, para que possamos tentar viabilizar
junto ao Secretário, junto a sua pasta, que possamos levar um poço
artesiano para àquele município, para àquele bairro. Também, Senhor
Presidente, estivemos em contato com o ex-prefeito da cidade da
Esperantinópolis, Dr. Raimundinho Jovita, que nos mostrou interesse.
E também estamos aqui fazendo um pedido e uma Indicação para que
possamos implantar o IEMA na cidade de Esperantinópolis, tendo em
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vista que Esperantinópolis está ali no eixo e tem duas, três, quatro
cidades que ficam próximas, que a cidade maior é a cidade de
Esperantinópolis. Então aqui o nosso desejo. Estivemos com o
Secretário Reitor Jonatas e aí mostramos o nosso desejo e ele ficou de
apreciar junto ao Governador Flávio Dino, mas aqui registro o nosso
desejo de ser implantado um IEMA lá na cidade de Esperantinópolis.
Senhor Presidente, ontem recebemos alguns moradores no qual quero
aqui saudar a todos em nome do Senhor Presidente, Senhor Clodoaldo,
lá do bairro Cohatrac III e Cohatrac IV. No qual, Senhor Presidente, lá
eles estão passando por momentos difíceis que é sobre a canalização
de um esgoto que fica lá entre o Cohatrac III e o Jardim Primavera. Aí
estamos pedindo ao Presidente da CAEMA, que isso é um pedido
deles, que há mais de 30 anos a CAEMA utiliza aquela galeria que já
existia na região para canalizar esgotos dos bairros. E aqui nós estamos
pedindo ao Presidente da CAEMA, estamos marcando também uma
visita a CAEMA para levar os moradores lá do bairro Cohatrac III e do
Jardim Primavera, para que possamos resolver essa demanda deles.
Porque lá eles estão sofrendo muito, lá existe uma praça, uma praça
onde o Prefeito Edivaldo Holanda já mostrou o desejo de fazer uma
praça lá naquela localidade com o Secretário, com hoje Deputado
Federal Pedro Lucas Fernandes e estamos com esse esgoto a céu aberto.
Então estamos pedindo ao Presidente da CAEMA e iremos levar essa
demanda ao Presidente com todos os moradores daquele bairro, no
qual aqui ressalto em nome do senhor Clodoaldo a presença de todos
aqui desse bairro. Também, Senhor Presidente, aqui estamos querendo
registrar a presença do ex-vereador, ex-presidente da Câmara do
município de Tuntum, Jaydran Fernandes Brito e também ex-candidato
a vice-prefeito daquele município no ano de 2012.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Rigo Teles, por cinco minutos,
sem direito a apartes.
O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, membros da Mesa, Senhoras e Senhores
Deputados, imprensa, galeria. Senhor Presidente, demos entrada, nesta
Casa, a um Projeto de Lei para nós, mais uma vez, priorizarmos as
pessoas da terceira idade. Esse projeto dispõe sobre a gratuidade de
uso dos estacionamentos dos shoppings centers para pessoas idosas
acima de 60 no Estado do Maranhão e dá outras providências. Art. 01º:
Fica assegurada às pessoas idosas condutoras de veículos automotivos
a gratuidade nos estacionamentos nos shoppings centers no Estado do
Maranhão. Parágrafo Único: A gratuidade prevista no caput contemplará
somente aos idosos devidamente cadastrados no órgão competente.
Art. 02º: Os estacionamos dos shoppings centers terão 30 dias para se
adaptar às novas regras. Art. 03º: Esta lei entrará em vigor na data da
sua publicação. Senhor Presidente, qual o motivo desse projeto de lei
nosso? Todos nós rogamos a Deus para chegar à terceira idade, chegar
aos 60, 70, 80, 90, 100. Não é, meu nobre Deputado Hélio Soares? É
importante a terceira idade. V. Ex.ª, que é um jovem, também ora muito
a Deus para chegar a essa terceira idade. E nós chegaremos lá. E para as
pessoas da terceira idade, para as pessoas que têm acima de 60 anos
existem as prioridades de lei e têm que existir mais ainda. Nós temos
que valorizar mais ainda o idoso, porque são pessoas que já deram
tudo de si, já sustentaram este País, já fizeram suas famílias. Então
precisa realmente ter os benefícios da lei, precisa ser enxergado,
principalmente no que tange a sua mobilidade. Então, os idosos hoje
não podem mais enfrentar fila bancária, tem que ter cadeiras de
prioridades nos veículos públicos em ônibus, trens, metrôs em todo o
país. E por que não os estacionamentos nos shoppings centers? Então,
Senhor Presidente, eu quero contar com o apoio das senhoras deputadas
e dos senhores deputados, da Comissão de Constituição e Justiça,
para que aprovem esse projeto e que o nosso Governador sancione e
esse projeto de lei passe a ser lei e que valorize o idoso principalmente
nos shoppings centers. Porque é um absurdo o que a gente está vendo
aí. Os shoppings centers têm muitos lucros em tudo. Tudo bem, são
empresas privadas e é um direito a concorrência. Mas vamos valorizar
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o idoso, pelo menos nos estacionamentos, porque está caríssimo hoje
o estacionamento dos shoppings centers. E para nós que vamos ao
shopping é um direito usar e pagar, mas vamos valorizar o idoso para
que ele tenha essa gratuidade. Quero contar com o apoio desta Casa,
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputada Dra. Cleide Coutinho, por cinco
minutos, sem apartes.
A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO (sem
revisão da oradora) - Senhor Presidente, Senhora Deputada minha
amiga Andreia, colegas deputados e deputadas, galeria, imprensa,
internautas. Estou aqui de maneira rápida, porque eu tenho um convite
para fazer a V. Exas. que muito me emociona e ficarei contente e feliz
com a presença de todos. No dia 2, será fixada a foto do ex-presidente
Humberto Coutinho na Galeria Nobre, lá da Presidência, ao lado de
outros ex-presidentes, também importantes, vejo aqui o meu amigo
Arnaldo Melo, me lembro aqui do ex-presidente Marcelo Tavares,
Tatá Milhomem, meu amigo, Manoel Ribeiro, do saudoso João
Evangelista, que tanto trabalho prestou a esta Casa. E para mim é com
muita emoção que verei a foto do meu amor, do meu companheiro, do
meu exemplo, Humberto Coutinho, ao lado de tantas figuras que,
certamente, muitas pessoas ao passarem por aquela parede do mesmo
jeito que se detêm ao lado de outros ilustres ex-presidentes também se
deterão na frente da foto de Humberto Coutinho. E muitos se lembraram
da importância de Humberto não só para Caxias, mas para o Maranhão.
Então, eu quero convidar vocês que vai ser umas onze e meia mais ou
menos, lá no Salão Nobre, estou esperando a participação de pessoas
que eu considero importantes, não pelo cargo que ocupam, mas pela
amizade que dedicaram a Humberto, que me dedicam ainda, me
recebendo certo, nas horas certas, me orientando. Porque eu estava
conversando até com a Detinha e falando com ela sobre por mais que
sejamos nós, mulheres, importantes, por mais que tenhamos vencido,
e aqui eu vejo só exemplo de mulheres vencedoras, mas o apoio
masculino do marido, do companheiro ainda é de grande importância
do mesmo modo que o apoio de nós, mulheres, para nossas famílias é
também. E eu acho ainda porque eu sou convencida disso que nós,
mulheres, somos o grande esteio de nossa família. Vejo aqui a Deputada
Helena, a Detinha, a Daniella, a Mical, Thaíza, a Andreia, figura que
demonstra o valor da perseverança, da luta, da vontade de vencer e está
vencendo. E nós, mas ao lado de tudo isso nada é completo sem o
nosso grande companheiro, nosso grande amor. Quero encerrar dizendo
que eu agradeço ao Presidente Othelino que substituiu o Humberto,
com a mesma elegância, com o mesmo compromisso, com o mesmo
trabalho, aos funcionários todos, porque frequento esta Casa, há 12
anos, 8 como Deputada, os 4 como Presidente do GEDEMA. Sempre
contei com o apoio dos funcionários. Nunca encontrei ninguém que
não me apoiasse. E para mim é um prazer subir agora e fazer este
convite. Muito obrigada a vocês e que tenham um belo fim de semana.
Obrigada.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Wellington do Curso, por cinco
minutos, sem apartes. Aproveito também para parabenizar a Deputada
Cleide pela homenagem feita ao nosso eterno ex-Presidente Deputado
Humberto Coutinho e também a justa homenagem feita pelo Presidente
da Casa, que é em nome de todos nós, Deputados, Presidente Othelino.
E refazer o pedido e o convite da Deputada Cleide para as 11h30 e os
Deputados que puderem, e todos que estão presentes aqui na sessão,
às 11h30 no Salão Nobre onde faremos essa justa homenagem ao nosso
eterno Presidente Humberto. No dia 2 de abril, que é na terça-feira.
Então já fica aqui o registro, mas na segunda e na terça-feira iremos
reafirmar o convite, refazer novamente o convite para que todos estejam
presentes. Deputado Wellington do Curso, a tribuna é sua.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia o
nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Porque a palavra
de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de
dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas
e medulas e é apta para discernir os pensamentos, intenções do
coração. (Hebreus 4:12). Que Deus estenda suas mãos poderosas
sobre o estado do Maranhão e sobre sua população. O estado do
Maranhão que está quebrado. O Governador Flávio Dino conseguiu
quebrar o Governo do Estado. A incompetência, o desgoverno comunista
quebrou o Governo do Estado do Maranhão. O Governador Flávio
Dino pegou em caixa R$ 2 bilhões do governo anterior, torrou R$ 2
bilhões. Pegou mais R$ 55 milhões em 2016, pegou mais R$ 400
milhões de empréstimo em 2016, mais R$ 444 milhões em 2016, mais
R$ 55 milhões em 2017, mais US$ 35 milhões, R$ 120 milhões em
2018, mais R$ 40 milhões em 2018. E chegou ontem a esta Casa uma
Mensagem Governamental solicitando que esta Casa aprove o
endividamento do povo maranhense em mais R$ 623 milhões. Um
governo caloteiro, um governo que não paga emendas de Deputados,
um governo que não paga precatórios e um governo que quebrou o
estado do Maranhão. E traz para a Assembleia que a Assembleia aprove
um novo empréstimo de R$ 623 milhões. E ele vai aprovar, tem maioria
nesta Casa. Infelizmente vai aprovar, R$ 623 milhões para pagar
precatórios, para pagar dívida, que ele está inadimplente, desde julho
que não paga. O mesmo calote que ele dá nos Deputados, que não paga
emenda parlamentares, seja de Oposição ou da Base, paga para quem
ele quer, aqueles que são beneficiados, ontem a Câmara aprovou as
emendas impositivas já no Orçamento. Um exemplo para as
Assembleias Legislativas, Deputado Hélio Soares. Um exemplo para
as Assembleias Legislativas. O Poder Legislativo é independente, é
autônomo, tem que ser forte, fomos eleitos para legislar e para fiscalizar.
O Governador Flávio Dino justifica, olha aqui Senhoras e Senhores, na
mensagem que ele mandou para a Assembleia. Registre-se que por
oportuno que outros Estados já adotaram a providência, a exemplo
dos estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Dá exemplo de dois
Estados quebrados, fala de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, ele
reconhece que está pedindo dinheiro emprestado igual a outros Estados
quebrados já o fizeram. Deputado Wellington, só não quebrou ainda,
só não mostrou ainda as vísceras, por quê? Porque tomou carros e
motos de maranhenses, 60 mil carros apreendidos e 15 mil leiloados.
Só não mostrou as vísceras ainda porque aumentou os impostos três
vezes. Quem paga tudo isso é o pobre, é o trabalhador. Vai pagar com
o suor do seu trabalho a incompetência de um governo desastroso, de
um governo que está endividando o Estado. Senhoras e senhores, se o
Governador Flávio Dino tivesse perdido as eleições, o próximo
governador ou governadora iria chegar agora e dizer: “O Estado está
quebrado. Culpa da gestão anterior”. O Governador Flávio Dino nem
pode dizer isso, porque ele é o gestor anterior. Quebrou o Estado e não
pode nem colocar a culpa na oligarquia, na gestão anterior. Não pode
nem dizer nada. Vai continuar, sim, mentindo. Um governo desastroso,
que gasta mais de um milhão de reais para anunciar na Veja, na Folha de
São Paulo, no Globo. Não é para gerar emprego. Não é campanha
contra a AIDS. Não é campanha educativa. Gastando o dinheiro público
com mentira. Não é incentivando o turismo, incentivando a criação de
novos empregos, novos postos de trabalho. Vamos acordar quando? A
população não suporta mais isso, a velha prática política. Eu acreditei
na mudança. Eu votei em Flávio Dino em 2014. Saí da Base do
Governador Flávio Dino, porque eu não aguentava mais tanta mentira.
E eu provo que o Governo é mentiroso. Eu provo que é o Governo da
mentira. A primeira mentira que eu peguei do Governador Flávio Dino
foi quando ele publicou nas suas redes sociais que havia reformado o
Cintra. Eu fui lá. Não foi ninguém que disse, não. Eu fui lá. Janelas
quebradas, grades enferrujadas, e ele disse que tinha reformado o Cintra.
E, senhoras e senhores, vamos fazer uma representação contra o
Governador Flávio Dino, que tem mentido dizendo que o Governo do
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Parecer Nº 31, da CCJ, contrário ao Projeto de Lei 055/2019,
de autoria do Deputado Hélio Soares (lê). Este Projeto, Senhores
Deputados, Senhoras Deputadas, eu peço a atenção de todos e todas,
este Projeto de Lei teve um parecer pela inconstitucionalidade, emitido
pela CCJ. O autor recorreu, a Mesa fez um juízo apenas de encaminhar
ou não para o Plenário. Nós temos uma decisão aqui na Mesa de
sempre que vierem esses recursos referentes, a pareceres contrários ao
Projeto de Lei, Projetos de Lei apresentados pelos colegas Deputados,
a Mesa vai sempre submeter ao Plenário. Isso não quer dizer nenhum
juízo nosso com relação ao conteúdo do Projeto de Lei. Apenas uma
forma de submeter ao Plenário. Porque senão ficaria apenas uma decisão,
seria uma decisão apenas do Presidente, da Primeira Secretária e da
Segunda Secretária. Acho que tem, digamos assim, mais legitimidade,
embora seria uma prerrogativa inicial nossa de deferir ou não, mas tem
mais legitimidade submetendo ao Plenário para que os Deputados se
manifestem. Como este é um assunto inteiramente interno, nós
precisamos fazer, os Deputados precisam fazer, a sua avaliação.
Senhores Deputados, os Deputados que mantêm a decisão o parecer
da CCJ, aliás, ainda lembrando que para derrubar o Parecer da CCJ são
necessários 22 votos. Ou seja, a maioria absoluta. Os Deputados que
mantêm a decisão da CCJ permaneçam como estão.

não poderia também deixar de iniciar e agradecer, enaltecer a Comissão
de Constituição e Justiça na qual tem na Presidência o Neto Evangelista,
o Deputado César Pires e demais membros. Corretamente essa
Constituição vetou o projeto por inconstitucionalidade de gerar custos
à nossa Casa, Assembleia Legislativa. Mas depois que entramos no
entendimento que foi justificado que não geraria custos, o menor custo
possível. Porque as instalações já temos. Nós temos funcionários
efetivos e contratados aqui na Casa sobrando. Então o que faltava para
a instalação, nós temos o local na Casa. E agradecer também à Mesa
por ter acatado o requerimento para que fosse levado à apreciação do
Plenário, dos meus nobres pares, que agradeço a compreensão. Mas
não foi para me agradar. Justifiquei a necessidade desse projeto e chamo
a atenção dos líderes, que é uma maneira de darmos mais uma satisfação
à nossa população, aos eleitores. É mais uma cobertura, Deputado
Othelino, dos usuários de uma maneira geral de terem onde se proteger,
onde se acharem nos seus direitos tolhidos ou pressionados ou
engessados. E se aprovarmos esse requerimento é mais uma maneira de
fazermos com que esta Casa seja verdadeiramente a caixa de ressonância
da nossa população. Nós devemos muito ao povo. Vocês já imaginaram
uma pessoa que sai de manhã cedo, Deputado Marco Aurélio, lá da
Região Tocantina, de onde for, dos mais rincões do Maranhão e no
escuro passar uma procuração para nós, Deputado Cavalcante, para
passar os quatro anos lhes defendendo. E eu, mais uma vez, enalteço a
Comissão de Constituição e Justiça pelo nosso acadêmico e magnífico
César Pires e o nosso também Deputado Neto Evangelista, que eu
costumo chamá-lo de meu sobrinho pela amizade que nós temos, que
eu não quero envolver nem sentimentalizar ninguém para que vote no
projeto, que acatem. Porque isso é um bem que nós estamos fazendo,
é uma satisfação. O alcance social, Deputado Othelino é imensurável.
Deputado Arnaldo Melo, V. Exa. sabe muito bem disso. O alcance
social é que eu estou vendo. Não estou com a menor vaidade possível,
Deputado Rafael Leitoa, de fazer com que... Tanto que eu convidei
pessoas envolvidas, como o Deputado Duarte Júnior, que se notabilizou
com o Procon, e ofereci, deixei à disposição até para subscrever. E
pode subscrever quem quer que seja. A qualquer deputado que se
interessar já dei abertura aqui. Isso não é um projeto meu. É um deputado
nosso, Deputado Roberto. É um deputado de todos nós. Isso é uma
satisfação que nós estamos dando a nossa população. E tão simples,
tão pequeno que eu acho que nem merecia estar aqui fazendo um
pronunciamento de encaminhamento de um requerimento desse tão
simples de ser aprovado. Eu agradeço a compreensão do nosso Deputado
Presidente Othelino por ter acatado direitinho. E fica aqui não a
consciência e não para me agradar, mas é mais um satisfação que nós
teremos aqui nessa Casa de dizer: “A Casa cada vez se fortalece no
sentido de ser verdadeiramente ressonância da população”. As pessoas
que não têm onde recorrer, nem a Defensoria pode ir lá, então nós
temos aqui, em nossa Casa, uma pessoa para recepcionar, para orientar,
porque é o nosso dever orientar nossa população. Isso é mais um
instrumento de orientação a todos os consumidores, a todos os
ludovicenses e maranhenses. Senhor Presidente, espero que os nossos
nobres pares tenham entendido a minha intenção e aprovem o projeto.
E vai ficar depois a cargo da Diretoria da Mesa para fazer oficialmente
a instalação quando achar conveniente. Espero ter passado aí minha
mensagem, o meu sentimento aos meus nobres pares e agradecer aqui
a compreensão de todos. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Gostaria de
encaminhar, Deputado.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Encaminhe, Deputado Hélio. Para encaminhar a votação. V.
Ex.ª tem 5 minutos, sem apartes.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Pois não, Deputado Roberto Costa.

Estado tem 15 mil policiais. Já recebemos informações: não tem 15 mil
policiais. É improbidade administrativa. Está mentindo. Mentiu durante
todo o ano de 2018. Mentiu durante a campanha eleitoral e o mais
grave: gastou dinheiro público para mentir, gastou dinheiro público
para propagar mentira. É esse o desgoverno de Flávio Dino. É esse o
desgoverno comunista que traz para esta Casa mais um endividamento
para o pobre trabalhador maranhense. Vai quebrar nas costas dos
trabalhadores. Vai quebrar nas costas dos maranhenses. Para finalizar,
Senhor Presidente, olha o exemplo do estado vizinho. O Governador
do Piauí, Wellington Dias, já economizou 100 milhões de reais nos
primeiros dois meses e vai economizar mais 400 milhões até o final do
ano. Fazendo como? Cortando gastos com secretarias, com cargos
comissionados, com apaniguados. Essa é a gestão do Governador Flavio
Dino. Como eu estou inscrito para o grande Expediente, vamos para o
grande Expediente para falar dos desastres também na segurança pública,
onde um pai de família, onde um cidadão foi assassinado na última
segunda-feira, dentro de um ônibus coletivo na capital, em São Luís.
Que Deus abençoe a todos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Como não tem mais oradores inscritos, eu
vou suspender a Sessão, até que o Presidente chegue aqui para comandar
a Ordem do Dia.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Registro a presença do Secretário Estadual de Esportes,
Rogério Cafeteira, seja muito bem-vindo, Rogério.
IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Mesa Diretora, Deputadas e Deputados.
Eu gostaria de justificar aqui com o povo do Maranhão que com a
maior boa vontade e confiabilidade nos elegeu para lhe representar. Eu

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Senhor
Presidente, só em relação a esse projeto que o Deputado Hélio acabou
de falar. Eu quero dizer que esse é um projeto que nós já vínhamos
discutindo, inclusive com V. Exa., há dois anos em relação à criação, na
verdade, desse mecanismo de defesa da sociedade. Tratei isso também
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com o Deputado Wellington do Curso. O Rio Grande do Sul e a
Assembleia de Minas Gerais já tinham feito essa instalação do Procon.
Acho que, independente, digamos assim, da minha indicação ou não,
sendo do Deputado Hélio, isso é uma coisa que também me contempla
no meu pensamento pela importância que tem o Procon também aqui
na Assembleia Legislativa. Acho que é uma ideia fundamental e que
fortalece a Assembleia Legislativa. É um novo mecanismo que nós
temos para contribuir também com a sociedade maranhense. Eu queria,
na verdade, só fazer esta observação pela importância que eu também
tenho, a meu ver, dessa criação do PROCON, na Assembleia Legislativa
do Maranhão.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Muito bem, Deputado Roberto. Senhores Deputados, vou
colocar em votação. Deputado Duarte.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Também
por uma Questão de Ordem, eu queria parabenizar o Deputado Hélio
por esse Projeto. Tenho a oportunidade de subscrever com o Deputado
Hélio. Esse Projeto que visa garantir dentro da Assembleia, Casa do
Povo, essa estrutura do PROCON, que é um órgão estadual, uma
autarquia estadual, onde, como ele bem defendeu, vai permitir, aqui
dentro da Assembleia, um atendimento a essas pessoas, que diariamente
vêm visitar os deputados, trazer reclamações aos deputados. No meu
gabinete mesmo, diariamente, chega um cidadão, uma cidadã, reclamando
de uma concessionária de serviço público, reclamando de algum golpe
de uma instituição financeira. E fica bem mais prático para o cidadão,
em vez de sair daqui e se deslocar para qualquer uma das 52 unidades
existentes no Estado, poder resolver esse problema dentro da própria
Casa. Essa unidade do PROCON permitiria esse atendimento, a solução
desse conflito. Situação essa semelhante já existe em outros estados,
como, por exemplo, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. E eu digo
mais, poderia trazer aqui a esta Casa a oportunidade de emissão de
documentos como identidade, pois, hoje, o PROCON e o VIVA são
órgãos conjuntos. Órgãos que atuam de forma conjunta para garantia
de direitos. O Parecer da CCJ foi no sentido de suposta
inconstitucionalidade porque geraria custos à Assembleia legislativa.
Nesse caso, Presidente, eu entendo que não há nenhum tipo de geração
de custos, pois a estrutura já existe dentro da Casa. E poderia ser feito
em parceria com o PROCON, a capacitação dos funcionários, a
instalação do SINDEC, que é o Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor, vinculado ao Ministério da Justiça. Por isso, ao lado do
Deputado Hélio Soares, eu peço aos demais Deputados que, de forma
sensível, possam votar pela aprovação desse projeto. Nós precisamos
de 22 assinaturas, nós precisamos de 22 votos favoráveis para que
possamos garantir esses direitos aqui dentro da Casa. Muito obrigado,
Presidente.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, Questão de Ordem, Deputado Vinícius Louro.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado César Pires e em seguida o Deputado Vinícius
Louro.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de
Ordem) – Presidente, para acabar com essas paternidades todas do
PROCON, o primeiro projeto que surgiu aqui foi de Maura Jorge, na
Assembleia antiga ainda. Quando nós transferimos essa Assembleia
aqui onde funciona o Corpo Médico, ali que era a minha intenção de
colocar o PROCON. E houve veto por parte do governo por achar
inconstitucional a nossa iniciativa. Posteriormente, agora já o Deputado
Roberto, Deputado Hélio, todos entraram também quanto a isso. E eu
quero avisar ao Deputado Duarte Júnior que não é suposta decisão da
CCJ, foi uma decisão fundamentada da CCJ. A suposta fica por sua
conta. E eu devo admitir que aí V. Exa. faz a suposta por talvez por
interesse seu, mas no fundo, no fundo, não poderia gerar qualquer tipo

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
de despesa em relação a isso, a não ser que toda uma base da Consultoria
seja agora incompetente, a Consultoria da CCJ seja extremamente
incompetente, para fazer juízo de valores em relação a isso, inclusive
a própria história das denegações que foram feitas em relação a essa
situação toda aí. Então, eu pediria assim um pouco mais de delicadeza,
quando tratasse das Comissões, para não falar suposta decisão. Se
decidiu assim, respeita essa decisão da CCJ, mas recorre-se porque
tem amparo regimental para isso, mas tentar diminuir a decisão jurídica
da CCJ, no meu entendimento, não é um comportamento aceitável. Se
não aqui viraria uma bagunça. Porque o Deputado Hélio foi
extremamente elegante, respeitando a decisão da CCJ, elogiando a
decisão da CCJ, mas fazendo o direito líquido e certo que ele tem,
tanto é que a Mesa aceitou. Por que a Mesa aceitou? Porque ele foi
fundamentado com certeza nos artigos regimentais que dão direito
líquido e certo a qualquer parlamentar fazer as suas defesas, usar das
suas prerrogativas e ir, só isso. Então acho interessante a defesa do
Deputado Hélio, acho que ele tem todo o direito, fica a critério da
Casa. Acho que o Presidente Othelino foi feliz quando disse que podia
evocar essa responsabilidade e julgar inconstitucionalidade na Mesa,
mas deixou a juízo de valores de todos nós aqui presentes, respeitada
também eu diria para vocês, as posições técnicas das comissões sob
pena de nós torná-los irrelevantes amanhã qualquer outra comissão do
qual tem colegas como Presidentes e assessores jurídicos como
consultores da Casa. Muito obrigado.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Uma Questão
de Ordem, Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Duarte, só um instante. Deputado Vinícius Louro.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, é que eu fui citado, eu queria fazer, por favor.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Após o Deputado Vinícius.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Obrigado.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, analisando todos os fatos e temos que
também levar a relevância de analisarmos realmente o que está
acontecendo nesta Casa. Na semana passada estivemos aqui também
sendo orientados pela Mesa, por toda a assessoria da Assembleia
Legislativa onde fomos cometidos ao erro, dentro da legislatura passada,
quando se tratou daquele título. Eu chamei atenção dos Senhores colegas
parlamentares para que isso não fosse levar a um problema posterior.
Com isso tudo, eu aqui líder do Bloco Parlamentar Democrático em
nome do Deputado Leonardo Sá, Deputada Detinha, Deputado Wendell
Lages e Deputado, lógico, Hélio Soares, o Bloco Parlamentar
Democrático vem apoiar a criação do Procon aqui na Assembleia
Legislativa, haja vista que vamos fazer todo um conforto, trazer também
onde é a Casa do Povo, a casa de fiscalização de tudo que vem
acontecendo no estado do Maranhão e para mim é muito oportuno que
o Procon esteja aqui também junto a Assembleia Legislativa. Então
peço que todos os Deputados do Bloco Parlamentar Democrático
acompanhem junto ao Deputado Hélio Soares.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Duarte Júnior.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de
Ordem) – Presidente, obrigado pela oportunidade. Só deixando bem
claro, acho que o Deputado César não ouviu direito, mas o que estou
mencionando é que supostamente geraria custos. Foi essa a minha
firmação. Não foi outro questionamento que levantei. E queria ressaltar
aqui aos parlamentares que nós neste momento estamos votando para
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que o processo possa seguir para ser debatido nas Comissões
Temáticas. Havendo aprovação, o projeto segue para a Comissão de
Direitos Humanos, Consumidor para que haja debate. Ou seja, não vai
ser aprovado e seguir para a sanção, mas vai seguir para que possa ser
debatido exaustivamente nas comissões temáticas. Muito obrigado,
Presidente.

os Deputados Ciro, Neto, Thaíza Hortegal, Vinícius Louro, Arnaldo
Melo, Detinha, Deputado Pará, Deputado Hélio, Deputado Roberto,
Deputado Duarte, Deputado Leonardo, Deputado Edivaldo, Deputada
Daniela, Deputado Paulo Neto, Deputado Wellington. Bom, está claro
que não tem 22 votos, que é o quórum necessário. Mantida a decisão
da CCJ. Próximo item.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Senhor
Presidente, só uma Questão de Ordem.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fernando Pessoa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (Questão
de Ordem) - Falando sobre a CCJ, o Parecer do Deputado César Pires,
inclusive o Deputado Duarte não estou entendendo por que esse
questionamento, porque também ele votou a favor do Parecer do
Deputado César Pires, que era o Relator do projeto. Então acho que
não tem o que discutir o que está se falando aqui, porque a CCJ está
trabalhando, está levantando todas as demandas que são mandadas
para lá de forma regular e de forma competente.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, ainda que mantida a decisão da CCJ, é um debate
pertinente e a CCJ avalia dentro de um caráter técnico. Que concorde
ou não, mas o caráter é técnico. Já presidi por dois anos a CCJ e sei da
seriedade daquela comissão. Uma vez que seria uma atribuição da
própria Mesa, que fique como uma sugestão, haja vista a manifestação
dos colegas e a boa iniciativa do Deputado Hélio Soares, que fique
como uma sugestão para a Mesa, no determinado momento, quando
ver apropriado, que possa avaliar e se possível implantar.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Presidente,
mais uma vez fui citado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Duarte.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de
Ordem) - E espero que seja a última vez que tenho que me manifestar
novamente. Eu estou fazendo esta manifestação, Senhor Presidente,
porque nessa minha pouca experiência aqui dentro da Assembleia,
nessas últimas semanas, eu aprendi que aqui tem algumas decisões que
são mais políticas do que jurídicas. Uma comissão que é para fazer o
controle de constitucionalidade formal e material, às vezes, profere
decisões muito mais políticas do que jurídicas. É um ponto que,
inclusive, eu tenho conversado com os líderes. Vou conversar
pessoalmente com V. Ex.ª. E é por essa razão, por uma decisão política
de se efetivar políticas públicas de defesa do consumidor, não a meu
bel prazer, mas porque consumidor somos todos nós que é necessário
que dentro dessa Casa se efetive uma política pública além do que já é
feito de cidadania, garantindo uma instalação do PROCON aqui dentro,
para que as pessoas que aqui venham possam ter acesso a serviço. Por
isso, Fernando Pessoa, depois do seu voto na tarde de ontem na CCJ
que eu estou me manifestando e vou recorrer também daquela decisão
sobre a pesquisa de preço dos postos de combustíveis.
O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Tem todo
direito, Deputado Duarte. V. Ex.ª tem todo direito de recorrer. Eu votei
porque seu projeto era institucional, mas eu vou deixar essa discussão
para a próxima sessão, quando V. Ex.ª recorrer.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Quando eu
recorrer, V. Ex.ª discute. Presidente, porque depende do ponto de
vista. Talvez do ponto de vista do dono de um posto é inconstitucional,
mas do ponto de vista da maioria, que é o consumidor, é constitucional,
porque é um princípio essencial para a ordem econômica. De acordo
com o Artigo 170, Inciso V, o direito do...
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, nós estamos partindo aí já para discutir
um outro projeto. Essa discussão, essas questões de ordem estão
encerradas. Os deputados que mantêm a decisão da CCJ permaneçam
como estão. Os que forem favoráveis ao recurso do Deputado Hélio
queiram ficar de pé. Decisão da CCJ mantida. Não, não tem chamada
nominal. Nós podemos fazer a conferência. Nós podemos fazer a
conferência dos que votaram contra a decisão da CCJ. Votaram contra

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Deputado
Othelino, por gentileza.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Arnaldo Melo.
O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – É na linha
de raciocínio do Deputado Marco Aurélio, eu quero confessar a V.
Ex.ª, que entre as dívidas que eu deixei com esta Casa, quando tive a
honra de presidi-la, foi não instalado aqui este órgão de grande serviço
social. Então, sugiro que diante do impasse criado e pela importância
que essa matéria suscita há tantos anos nesta Casa, que a Mesa Diretora
puxe para se tratar desse assunto. E que seja o que está proposto no
Projeto de Resolução, não do Deputado Hélio, mas o Projeto de
Resolução da Mesa Diretora que tem, com certeza, a autoridade para
fazer isso. E fazer a parceria com o Governo do Estado.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Questão de Ordem, Deputado Wellington do Curso.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, já concederei a Questão de Ordem
solicitada pelo Deputado Wellington. A possibilidade de nós fazermos
uma parceria com o Governo do Estado para instalar, digamos assim,
um posto do PROCON aqui para receber reclamações, é possível. E, é
claro, que é uma decisão administrativa da Mesa, inclusive até nós já
tínhamos debatido esse assunto. O Deputado Hélio, por um outro
caminho, tratou do assunto. O Deputado Duarte conversou comigo,
informalmente. Até solicitei ao Deputado que conversasse com nosso
Diretor-Geral e Administrativo sobre o aspecto operacional disso.
Então, isso é perfeitamente possível, contudo eu não posso desfazer
uma decisão da CCJ, que foi confirmada pelo Plenário. Por mais que se
tenha boa vontade, aqui no plenário agora deve ter mais ou menos 26
deputados, 27 presentes. E ficou claro que não teve os 22 votos que
seriam necessários, de acordo com o Regimento, para derrubar a decisão
da CCJ. Então, em seguida, nós podemos debater esse assunto, já após
a Sessão. Peço, ao conceder a Questão de Ordem ao Deputado
Wellington, que a gente suspenda este assunto, por enquanto, e
continuemos com os demais itens da Ordem do Dia, Deputado
Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - Presidente, ainda bem que o Senhor me incluiu
antes de encerrar o assunto. Só para fazer um registro, pela Presidência
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do Deputado Neto Evangelista, parabenizá-lo da forma como conduz
a CCJ, mas também trazer de forma pedagógica. Na Legislatura passada,
nós tivemos da mesma forma um Projeto inconstitucional na CCJ, de
autoria do Deputado Bira do Pindaré, e ele foi aprovado pela CCJ. E
um Projeto idêntico do Deputado Wellington, que era com relação à
garantia de postos de trabalho para maranhenses na Construção Civil
do Deputado Bira, nós solicitamos em refinarias e indústrias no
Maranhão, e o nosso foi vetado. Eu tive que fazer uma articulação na
CCJ, somente aí trouxemos para o Plenário. E os dois foram aprovados,
até aí ok. Mas foi para o Governador Flávio Dino, aprova do Bira,
volta do Deputado Wellington, vem com o veto e, inclusive já vou
contar com a benevolência de V. Ex.ª, para que nós tenhamos o mesmo
peso e a mesma medida. E possamos derrubar esse veto, para que
possamos beneficiar os maranhenses na geração de emprego e renda. E
que possam ser contemplados também em refinarias e indústrias no
Maranhão. Mais uma vez, parabéns pela condução dos trabalhos,
Presidente Othelino.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Obrigado, Deputado Wellington. Requerimentos à deliberação
da Mesa. Requerimento n° 139/2019, de autoria do Deputado Felipe
dos Pneus (lê) Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE - Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Como vota a Deputada Dra. Cleide Coutinho?
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO - Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deferido. Inclusão na Ordem do Dia, da Sessão Ordinária, de
quinta-feira, 28 de março: Requerimentos n° 141,142 e 143, de autoria
do Deputado Zé Inácio Lula; Requerimentos: n° 144,145 e 151, de
autoria do Deputado Felipe dos Pneus. Requerimento n.º 147/2019, de
autoria do Deputado Wendell Lages. Requerimento n.º 148/2019, de
autoria do Deputado Dr. Yglésio. Requerimento n.º 149/2019, de autoria
do Deputado Rafael Leitoa.
V - GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Inscrito o Deputado Wellington do Curso, por 30 minutos
com apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que acompanham por meio da TV Assembleia, nosso
mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente, o
Estado que deve ser o maior facilitador da vida em sociedade é o seu
maior algoz. E quem vai nos livrar das garras do Estado? Na época do
absolutismo, o rei todo poderoso, fazia o que queria: cortava cabeças,
fazia o que queria. E precisava ter um freio, um contrapeso. É por isso
que temos os três Poderes harmônicos e independentes entre si. O
Estado que deveria propiciar, beneficiar o convívio, a vida em sociedade
é o seu maior algoz. E quem vai defender a sociedade, a população do
Estado? O Governador Flávio Dino quebrou o estado do Maranhão. O
estado do Maranhão está em colapso, para quem não entendeu ainda.
Se o Governador Flávio Dino tivesse perdido as eleições, o Governador
que estava entrando agora iria colocar culpa na gestão anterior. O
Governador Flávio Dino não pode nem colocar a culpa na gestão anterior.
A gestão anterior é dele e manda para esta Casa a solicitação de
empréstimo de R$ 623 milhões. Deputado César Pires, R$ 623 milhões,
mais um empréstimo. Quem vai pagar? O suor do trabalho do
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maranhense. O Governador Flávio Dino diz, o empréstimo de R$ 623
milhões destinados exclusivamente ao pagamento de precatórios.
Ontem tivemos uma audiência com servidores públicos estaduais,
policiais militares, policiais civis, professores, procuradores, defensores,
advogados e nessa audiência a preocupação com relação ao pagamento
dos precatórios. O que o Governador Flávio Dino tem feito? Tem feito
o pagamento de precatórios, mas precatórios de quantias baixas,
principalmente, Deputado Edivaldo Holanda, pagamento de precatórios
de idosos, de pessoas com deficiência, de doenças graves, valores
pequenos. Um montante valor maior que ultrapassa um bilhão e meio,
R$ 1,5 bilhão. Desde de julho que ele não faz nenhum tipo de pagamento.
E aí manda para esta Casa e os deputados vão ter que votar. Os deputados
da base vão ter que votar em mais um aumento. Por que mais um
aumento, Deputado Wellington? Vou relembrar aos senhores: o
Governador Flávio Dino, torrou dois bilhões que haviam em caixa de
empréstimo anterior do governo anterior. Um empréstimo de quatro
bilhões de reais. Foram torrados de dois bilhões pela gestão anterior,
sobraram dois bilhões em caixa torrados pelo Governador Flávio Dino.
Como? Na melhoria da qualidade dos maranhenses? Não. Na conquista
e manutenção do poder, a velha prática política, a velha prática política.
O Governo do Piauí está economizando nesses primeiros dois meses
de gestão. Também está reeleito. Cem milhões de reais, o Governador
Wellington Dias do Piauí está economizando 100 milhões. E disse que
vai economizar mais 400 milhões. Aí V. Exas. podem me perguntar:
Mas, Deputado Wellington, qual o segredo que o Piauí está
economizando 100 milhões, vai economizar mais 400 milhões e o
Governador Flávio Dino está pedindo empréstimo? O Governador do
Piauí está reduzindo a quantidade de secretarias, a quantidade de cargos
comissionados; o Estado do Maranhão tem 37 secretarias. É o estado
que tem o maior número de secretarias, de cargos comissionados, de
apaniguados, de tudo quanto é lugar do Brasil, de São Paulo, de Minas,
do Rio de Janeiro, de tudo quanto é lugar. E olhem que a bomba já foi
acionada. Vai estourar a qualquer instante. E eu vou trazer para os
senhores. Mas vamos falar dos empréstimos. Em 2016, foram 55
milhões. Em 2016 ainda, foram 400 milhões. Em 2016, 444 milhões.
Projeto Água para Todos, compra de moto niveladoras e 100 viaturas
DRT da Litorânea. Solicitamos ao Governo do Estado transparência, a
quantidade de viaturas alugadas e compradas pelo Governo do Estado.
Nós estamos fiscalizando, estamos cobrando informações. E é um
Governo que não tem transparência. Ontem na audiência eu fiquei
abismado. Eu pensei que eram somente os deputados que não tinham
informações. Um Governo que não tem transparência. Advogados,
procuradores, defensores solicitam informações ao Governo e não tem.
Não tem no site da transparência, não tem no site do Governo. E o
Governo nega informações. Um governo totalmente sem transparência.
Mas, senhoras e senhores, continuando, mais 55 milhões do Banco do
Brasil para compra de motoniveladoras. Em 2018, 35 milhões de dólares,
um total de 120 milhões de reais. Senhoras e senhores, vejam o que o
Governador Flávio Dino fala ao final de 2018: “Aumento do dólar e
reajuste determinado nacionalmente para algumas carreiras jurídicas
implicam em novos ônus para os cofres públicos. Apesar disso, seguimos
na luta para manter o equilíbrio fiscal”. Continua Flávio Dino: “Aumento
do dólar traz vários impactos, por exemplo, dívida com o banco
estrangeiro, preço de insumos na saúde, custa de asfalto”. Asfalto
imoral, asfalto sonrisal, asfalto vagabundo, asfalto porco, asfalto jogado
de qualquer jeito com dinheiro público. Pega o dinheiro público contraído
em empréstimo, joga o asfalto de qualquer jeito com dinheiro público.
Pega o dinheiro público contraído em empréstimo, joga o asfalto de
qualquer jeito, de qualquer maneira, a chuva leva esse asfalto vagabundo,
esse asfalto imoral, esse asfalto sonrisal. E ele ainda vem justificar que
pegou empréstimo para colocar asfalto. Outra bomba no Governador
Flávio Dino, a infraestrutura vai derrubar o Governador Flávio Dino.
Cadê as 150 cidades que foram beneficiadas com asfalto? Tem a capital
também, cadê os bairros beneficiados com o Mais Asfalto? Cidade
Operária, Cidade Olímpica, o asfalto está indo embora. Um asfalto de
péssima qualidade. Um asfalto de menos de três centímetros. É um
filete de asfalto. Mas ele diz que pegou o dinheiro emprestado para a

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
ação. Somente no Banking of América, teremos que pagar 185 milhões.
Teremos que pagar não, Flávio Dino. “Tu estás fazendo graça com o
dinheiro dos outros, Flávio Dino”. Fazendo graça com o dinheiro da
população. O pobre do sofredor, trabalhador maranhense vai pagar
com o suor do seu trabalho. A tua incompetência. Oh! Quão
incompetente tu és, Governador do Estado do Maranhão. Oh! Quanto
incompetente tu és! Tomou mais de 60 mil motos e carros dos
maranhenses e leiloou carros e motos dos maranhenses. Pegando o
dinheiro dos aposentados. Servidores públicos, acordem! Ao pegar
dinheiro dos aposentados, vai tirar dinheiro seu também, porque você
é o aposentado de amanhã. Deu calote no pagamento de precatório de
professores. Os professores entraram na Justiça, em 2.000. O processo
tramitou durante dez anos. Em 2010, depois de transitado e julgado, o
Sindicato dos Professores ganhou na Justiça. Mais de 40 mil professores
têm direito a indenizações que variam de 5 mil reais, 10 mil reais, 20
mil reais. São servidores, são professores que já estão se aposentando
com 60, 70, 80 anos de idade. E esperam nesse dinheiro para quitar a
sua casa, para poder ter qualidade de vida nos seus últimos dias de
vida, mas o que o Governador fez? Travou o processo, atravessou o
processo, para reabrir novamente o processo, para mandar para o STJ,
para mandar para o STF, vai demorar mais 10 anos. Senhoras e
Senhores, o que o Governador Flávio Dino dando esse calote faz? Joga
para gestão anterior, joga para o governo anterior, ele não quer resolver
os problemas, ele não vai resolver os problemas do Maranhão, quer
empurrar com a barriga, quer empurrar para o próximo governador, em
2022, ele quer ser presidente mentindo, mentindo para o Brasil, mas
será desmascarado, será desmascarado porque a população não aguenta
tanta mentira e mentira com dinheiro público. Torrar um milhão e 200
mil reais com propaganda na Folha de São Paulo, no Globo. Não está
fazendo propaganda incentivando o turismo. Não está fazendo
propaganda chamando, conclamando para que empresários iam montar
suas empresas no Maranhão. Primeiro que não tem segurança jurídica,
ninguém quer vir para cá. Só quem se beneficia é o Mateus. Quebraram
o Carone, quebraram o Maciel, quebrando empresas e beneficiando
aliados, beneficiando amigos. É o governo da incoerência. É o governo
da demagogia. O governo que quer ajudar o Governo Federal a construir
creches. Governador, olhe para embaixo do seu nariz. Por que não
ajuda o Prefeito Edivaldo Holanda a construir as 25 creches que
prometeu? É muita cara de pau, é muita falta de discernimento. O
Governador do Maranhão quer ajudar o governo federal a construir
creches. Por que não ajuda o Prefeito de São Luís a construir as 25
creches que prometeu? E vai ajudar o governo federal a construir creches
com que dinheiro? Aprovado aqui nesta Casa a possibilidade também
de torrar os bens públicos. Vai torrar os bens públicos. Meus amigos,
o Governador Flávio Dino no seu desgoverno vai torrar tudo, vai
endividar todo mundo e deixa o pau quebrar a partir de 2022. Enganou
e ludibriou 3.200 aprovados no concurso de Polícia Militar. E olha que
fui o primeiro a começar a brigar aqui. Eu trouxe a discussão para a
Assembleia desde a publicação do edital, olha a discrepância. Publica
o edital no dia, no mesmo dia pararam as inscrições. Quando voltaram
as inscrições, anteciparam a prova em 45 dias. Nunca se ouviu falar
isso no Brasil. Anteciparam a prova da Polícia Militar em 45 dias. Isso
por quê? Porque ele queria usar a data anterior, a data inicial para o
concurso da Polícia Civil. Polícia Militar foi antecipado em 45 dias,
Polícia Civil fizeram o concurso em menos de 45 dias. Então vejam o
absurdo, Senhoras e Senhores, 3.200 foram convocados para fazer o
Curso de Formação, o Governador Flávio Dino só nomeou 1.214, mas
ele conta com todos eles. Em abril de 2018 ele disse que tinham 12.000
homens, em um banner, em um outdoor, lá na caixa d’água em gente a
Polícia Militar. Ele disse que tinham mais de 12.000 homens. Quando
foi na campanha eleitoral ele disse que subiu para 15.000 homens!
Como? Onde estão esses outros 3.000 policiais? Ele conta com os
3.200 que fizeram o Curso de Formação e realmente eles não são mais
Cadastro de Reserva, o Governador disse que não vai nomear porque
eles são Cadastro de Reserva, não têm direito. Quem tem direito líquido
e certo são os aprovados dentro das vagas, os 1.214 que ele já nomeou,
que ele já chamou. Só que ele esquece que ele tirou esses candidatos da
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condição de Cadastro de Reserva e nomeou no serviço público, colocou
para fazer o Curso de Formação. Tem uma matrícula, são servidores
públicos e foram exonerados sem justa causa. Estamos solicitando
pela Comissão de Segurança desta Casa os motivos que levaram à
exoneração desses 1.860 soldados formados, não nomeados e
desempregados pelo Governador Flávio Dino. Ontem era desculpa
esfarrapada de técnicos do Governo dizendo que é a crise mundial, a
crise nacional e o Governo não tem dinheiro. Prometeram, em 2017, a
construção de um Hospital Militar, hoje já teve uma audiência dizendo
que não pode fazer. Claro! São dois quadros pintados: pinta-se um
quadro antes das eleições e pinta-se um quadro depois das eleições. O
quadro pintado antes das eleições é que pode se fazer, que vai dar para
fazer e que vão fazer. O quadro pintado antes das eleições não fala que
tem crise, não fala que tem problema. O quadro pintado antes das
eleições é um quadro lindo, é um quadro perfeito. Passou a eleição, a
primeira coisa que ele diz é que o Maranhão estava em crise, mas ao
mesmo tempo entra em contradição, que quer ajudar o Governo Federal
a construir as creches no Maranhão. E agora vem pedir que Assembleia
aprove mais um empréstimo do Governo Flávio Dino. Senhoras e
senhores, só concluindo, em 2018 foram mais 40 milhões para
implemento de cadastro ambiental rural. E agora 623 milhões de reais
que o Governador Flávio Dino manda mensagem para esta Casa para
endividar o sofrido povo maranhense. Ô povo trabalhador, ô povo
honesto. Mas, em alguns momentos, ô povo besta! Um milhão e
oitocentos maranhenses acreditaram novamente no pai da mentira. E
não foi muito difícil. Não precisou nem fazer campanha. Foi um expert
na campanha. Trouxe para eleição o grupo que já comandava o Maranhão
há 40 anos para que ele pudesse comparar ou jogar para a mídia. E aí
ganhou mais uma eleição. Mas a população está acordando. E a
população do Maranhão precisa saber que nós já temos mais outro
empréstimo para ser votado nesta Casa e quem vai pagar é o povo
maranhense com o suor do seu trabalho. Com o suor do seu trabalho,
senhora dona de casa, senhor lavrador, senhor assalariado, que não tem
nem segurança. No inicio de 2015, trouxemos para esta Casa e
solicitamos investigação. Até hoje não foi apurado. Uma jovem em
cima na ponte do São Francisco foi assassinada durante um assalto, até
hoje não esclareceram. Mais uma vez um pai de família perde a vida
dentro de um ônibus em São Luís na noite da última segunda-feira.
Deputado Wellington, mas o Governo não pode colocar um policial em
cada ônibus. Quem está dizendo que tem que colocar um policial em
cada ônibus? É toda uma estrutura que mexe na engrenagem. É a geração
de emprego e renda. É escola pública de qualidade, escola digna de
verdade, que possa realmente dar oportunidade para que as pessoas
possam mudar de vida. E o mais importante, geração de emprego e
renda, na cultura, no turismo, que é indústria de empregos sem chaminé,
sem poluir, sem contaminar. O que nós temos no Estado do Maranhão
o Brasil precisa conhecer, o Brasil precisa saber, é da verdade. Conhecer
o Maranhão de verdade, conhecer o Maranhão na sua essência, na
realidade. Vá a Coheb do Sacavém, vá a Salina do Sacavém, a quantidade
de pessoas desabrigadas, a quantidade de pessoas que perderam suas
casas, que perderam seus bens. Não são as mesmas pessoas que são
assistidas pela feirinha da Prefeitura, no Centro da cidade. Não são as
mesmas pessoas que são contempladas com a belíssima praça na Lagoa
de São Luís. Por que não tem uma belíssima praça, igual a da Lagoa lá
na Janaína, lá no Jardim Tropical, lá na Cidade Operária, lá na Cidade
Olímpica? Porque para o pobre, as coisas ruins. É isso que o Governo
faz. É o governo que tira dos pobres para dar aos ricos. É o Robin
Hood, às avessas. Tira dos pobres para dar aos ricos. Senhoras e
Senhores, é inadmissível que esta Casa aprove mais um endividamento
do povo maranhense. O Governador Flávio Dino quebrou o Estado do
Maranhão. O Estado está em colapso, mas existe uma maquiagem,
existe uma roupagem para esconder e tem os defensores que às vezes
se beneficiam, se locupletam para poder fazer isso, para esconder,
para maquiar, para continuar defendendo. Deputado Wellington, ao
invés de fazer mais um empréstimo, qual a solução para o Governador
Flávio Dino? Reduzir o gasto com a máquina pública, reduzir a
quantidade de Secretarias, reduzir a quantidades de cargos
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comissionados, é fazer gestão, o homem público assumir a Prefeitura,
o homem público assumir o Governo, ele foi eleito para administrar o
dinheiro público, para elencar prioridades, para fazer o melhor para a
sociedade. E eu volto a repetir, o Estado que era para beneficiar, que
era para ajudar, que era para melhorar o convívio em sociedade,
Deputado Adriano, o que faz? É o seu maior algoz, nós temos lutado
contra o algoz do povo maranhense, que é o Governo do Estado. O
Palácio dos Leilões, oh, desculpem, Palácio dos Leões, eu não sei se é
Palácio dos Leilões, ou Palácio dos Leilões, às vezes, a gente confunde,
por quê? Os leões são famintos, escorre pela boca dos leões a sedenta
vontade de devorar os maranhenses. E ao mesmo tempo os leões estão
com os olhos gordos, e dos olhos dos leões saem gordura, um olho
gordo de inveja, de querer ser presidente. O Brasil precisa conhecer o
Maranhão. O Maranhão da quebradeira de coco, o Maranhão do
lavrador. O Maranhão das estradas e da propaganda mentirosa, estão
todos indo por água abaixo. Três aumentos de impostos, o que mudou
na vida dos maranhenses, se maranhense está cada vez mais pobre? O
que mudou na vida do maranhense? Eu só pergunto: o que mudou na
vida do maranhense? Três aumentos de impostos. Desafiei aqui o
Governador Flávio Dino, desafiei o Governador Flávio Dino, a baixar
o ICMS dos combustíveis, desafiei. Deputado Wellington, não pode, o
que não pode é uma “cabra mamar num bode”. Pode, sim, ele já fez
isso - ele já fez isso. O Governador Flávio Dino já diminuiu o ICMS de
empresas de ônibus coletivos em São Luís, em Imperatriz e em Timon,
para beneficiar empresários do transporte público, para beneficiar
aliados políticos. Sabe-se lá qual foi a contrapartida. Sabe-se lá quais
foram os benefícios. Não tem transparência, só nos leva a crer que
foram de formas escusas. Reduziu de 17% para 2% o ICMS do óleo
diesel. Nós já fizemos uma Indicação e não temos atribuição. Nós
fizemos a Indicação à bancada federal, ao Senado, ao Congresso, que
possa ter o ICMS dos combustíveis único em todo o País. Por que não
baixar o ICMS dos combustíveis no Estado do Maranhão? Ao tributar,
aumentar os impostos a compreensão comunista é totalmente diferente
do restante do Brasil, do restante do mundo. Vai gerar mais emprego, a
partir do momento que diminuem os impostos você está beneficiando.
Com o aumento dos impostos um empresário está fechando a sua
empresa, está demitindo mais empregados. Passe na Avenida dos
Holandeses, do Olho D’Água até o retorno da Polícia Militar a
quantidade de prédios fechados para aluguel. Do retorno do São
Francisco a Ponte do São Francisco, 178 lojas e salas para alugar e para
vender. Eram 178 lojas, salas, empresas que funcionavam, que geravam
emprego, mas em contrapartida, durante a eleição o que apareceu na
Avenida dos Holandeses? Suntuosos comitês eleitorais: de Secretários,
de aliados, de beneficiados do Poder Público. Aluguel de prédio de R$
100 mil alugados durante a campanha eleitoral. É uma afronta, é de
forma acintosa. A população do estado do Maranhão precisa acordar.
Acorda, Maranhão! Acorda, Maranhão! Acorda! O maranhense não
pode pagar pela incompetência do seu gestor.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Deputado
Wellington, me conceda um aparte?
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Adriano com a palavra, por gentileza.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (aparte) – Deputado
Wellington, parabenizar a vossa explanação, vosso discurso. E
aproveitar o ensejo para comentar a Audiência Pública de ontem, na
OAB, que V. Ex.ª estava presente, inclusive fez um excelente discurso
para discutir a questão dos precatórios. Parabenizar também de forma
muito enfática, o Presidente da Casa, advogado Thiago Diaz, que
conduziu com maestria. Mas também lamentar a atitude do Governo
do Estado que ali enviou dois representantes, uma Promotora e o
Secretário-Adjunto, que é até uma boa pessoa, Marcelo Duailibe, que
é até um sujeito muito técnico, fizeram uma explanação que em nada
explicou e logo em seguida a sua explanação saíram, fugiram da Audiência
Pública. Eu nunca vi isso acontecer. Quem não deve não teme, Deputado
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Wellington. Eu ainda consegui fazer uma pergunta a eles no final, que
não obtive resposta, que era justamente a pergunta sobre esse Projeto
de Lei que chega a esta Casa solicitando empréstimo de R$ 620 milhões
para o pagamento desses precatórios. E chega aqui no dia da Audiência
Pública. Então, Deputado Wellington, eu acho que a OAB está fazendo
o seu papel, acho que nós, Deputados, tivemos a representatividade
lá, V. Ex.ª, eu também estive presente, mas é lamentável a atitude do
Governador do Estado que fugiu da Audiência Pública da OAB. Muito
obrigado.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Adriano, muito obrigado pelo aparte. Peço que seja incluído
no pronunciamento. V. Ex.ª também fez um belíssimo pronunciamento
e, o mais importante, V. Ex.ª fez um questionamento muito pertinente.
Muito pertinente, e com relação aos empréstimos anteriores e ao
empréstimo atual com relação às garantias. Porque o Governo do
Estado, Deputado Adriano, sabe o que diz, sabe como ele justifica?
“Registro, por oportuno, que outros estados já adotaram a providência
semelhante, a exemplo de Minas Gerais e Rio Grande do Sul”. Citou o
exemplo de dois estados que estão quebrados. Ele simplesmente diz
para a Assembleia Legislativa: “Quebrei o Maranhão e, ao modo de
dois outros estados que também estão quebrados, eu estou solicitando
empréstimo”. Ei não é novidade, não! Minas Gerais fez o empréstimo.
Rio Grande do Sul fez o empréstimo. Eles estão quebrados. Nós estamos
no colapso também. É um governo tão incoerente, tão incoerente, tão
incoerente que ele quer dizer para o Brasil que ele ajuda o Governo
Federal a construir creches e agora está pedindo empréstimo. Senhoras
deputadas e senhores deputados, nós não podemos admitir que esse
empréstimo seja aprovado na Assembleia Legislativa. Deputado
Adriano, solicito, inclusive, a assinatura de V. Exa. também. Estamos
fazendo um requerimento solicitando a presença do Secretário de
Planejamento e de Fazenda para poder explicar para o Maranhão e
para os deputados mais esse empréstimo e como estão as contas públicas
do Governo do Estado do Maranhão. Então solicito a V. Exa. que
também possa autorizar ou possa assinar também o requerimento.
Senhoras deputadas e senhores deputados, só para concluir, eu estava
falando que o governo que aumentou os impostos três vezes, três
vezes é do mesmo governador que já realizou quantos empréstimos?
Senhoras deputadas e senhores deputados, o Governador já realizou
um, dois, três, quatro, cinco, seis empréstimos. Está indo para o sétimo
empréstimo. Um governo que torrou dois bilhões de reais. E a
população me pergunta: Deputado Wellington, o que foi feito com os
dois bilhões de reais? Manutenção do poder, continuidade do poder.
Nada mais do que isso. Não existe política de estado. O que existe é
política de poder, se manter no poder, eleger seus senadores, eleger os
deputados federais, eleger os seus deputados estaduais. Prova disso,
senhoras e senhores, atenção população do Maranhão, é uma luta
árdua, homérica, hercúlea. E o pior de tudo que depois a gente tenta de
todas as formas convencer e é inglória. Vai passar o aumento de mais
essa carga para as costas dos maranhenses. Infelizmente vai ser
aprovado nesta Casa. Mas vamos lutar, porque, como falei no início, o
Estado, que deveria prover segurança, saúde, educação, melhoria da
qualidade de vida do maranhense, do convívio em sociedade, é o seu
maior algoz. E eu tenho lutado; lutado contra o algoz do povo
maranhense, que é o Governo do Estado. Vamos continuar firmes.
Pode ser uma voz única, mas firme em defesa da população do Estado
do Maranhão. Vamos, sim, lutar para que esse empréstimo não seja
aprovado. E vamos mostrar todos os prós e contra. O primeiro deles:
por que não reduza quantidade de secretarias, a quantidade de cargos
comissionados? Simples: corte na carne, dê o exemplo. É muito fácil
dizer: “Assembleia Legislativa, eu como Governador do Estado, estou
reduzindo a quantidade de Secretarias, a quantidade de cargos
comissionados, estou dando o exemplo. E agora eu preciso que vocês
também tomem esse remédio amargo, mais o empréstimo. Mas não,
não faz isso e mais uma vez vai usar, usar o Poder Legislativo, usar a
Assembleia Legislativa para o seu desgoverno. O Poder Legislativo
tem que ser independente, o Poder Legislativo não é puxadinho do
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Governador Flávio Dino. Não é puxadinho do Palácio dos Leões. E o
Palácio dos Leões não é de Flávio Dino, o Palácio dos Leões é do povo
do Maranhão, o Palácio dos Leões é da sua população, não é daqueles
que estão ocupando, temporariamente, e gastando mais de seis milhões
de reais com iguarias, com salgadinhos, com canapês, porque é um
absurdo. É palco do nosso discurso de amanhã, o absurdo que o
Governador Flávio Dino vai gastar com iguarias, compras para o Palácio
do Governo. Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente.
Obrigado pela atenção de todos. Que Deus proteja o Estado do
Maranhão e a sua população e que nos proteja das perseguições, alguns
babados do Governo vão começar a sentir na pele, porque aquele que
ousar, aquele que ousar pensar diferente, aquele que ousar se posicionar
diferente, só não será levado, como no passado, para a inquisição, para
ser chicoteado em praça pública e nem para ser guilhotinado, mas, com
certeza, a mão pesada comunista, que outrora abominava a velha prática
política se apoderou da velha prática política. E é algoz do povo
maranhense e daqueles que tentam ou ousam, se levantar. Tentam
implantar a república do pensamento único, que aqueles que divergem,
aqueles que pensam diferente, são perseguidos. Mas falam tanto em
resistência, aqui tem resistência, na Assembleia Legislativa tem
resistência. E vamos aumentar essa resistência podem ter certeza. Que
Deus abençoe a todos, que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o
Estado do Maranhão.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO – Bloco Parlamentar Democrático. Deputado Vinícius
Louro, declina? Não se inscreveu, né? Não está inscrito. Está bom.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente,
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO – Deputado Hélio Soares, por cinco minutos, com
apartes.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do
orador) – Nosso Presidente não tem nada de inexperiente, que ele está
aqui com o que teve inteligência, teve a magnitude de obter mais de 50
mil votos porque não tem nada de inexperiência. E, além do mais, que
ele está acompanhado aí pelo o nosso magnífico ex-Reitor, aliás, não
tem ex-Reitor, sempre será Reitor. A magnitude será mantida
eternamente. Minhas nobres Deputadas, Deputados. Eu estou
retornando aqui para lhes agradecer a votação que nós tivemos aqui
ainda há pouco e costumo dizer, Deputado Edivaldo Holanda, que a
maior virtude do homem é a sua própria nobreza. Então os Deputados,
depois que fiz o encaminhamento, entenderam a necessidade de criarmos
essa instituição aqui para dar suporte. Não é que iríamos trazer para cá
para dentro da nossa Casa, a Casa do Povo, uma instituição para
diminuir o que quer que seja ou criar problemas financeiros para esta
Casa. Mas eu quero mesmo agradecer a todos aqueles que entenderam
a nossa mensagem e que não é a mensagem do Deputado Hélio Soares,
é a mensagem do povo do Maranhão, é a mensagem dos ludovicenses,
é a mensagem que faz com que esta Casa fique com sua essência
verdadeiramente voltada para os interesses da nossa população. Quero
aqui agradecer neste momento...
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Concede-me um aparte, Deputado Hélio Soares?
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Com muito
prazer. Agradecer a sensatez e a nobreza dos nossos pares aqui nesta
Casa. Dizer que nem por isso vou deixar de apresentar algum outro
projeto que tenha utilidade para os maranhenses e para os ludovicenses,
principalmente. Estamos aqui, meu amigo Ariston, no verdadeiro
cumprimento do nosso direito, exercendo aqui, consolidando cada vez
mais a nossa democracia entendendo que o estado democrático de
direito em que vivemos nos dá autonomia para expressar o nosso
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sentimento, expressar aqui o nosso pensamento e ter a virtude de
entender uns aos outros. Embora esta Casa seja aqui, Deputado
Edivaldo Holanda, composta de uma heterogeneidade enorme, cada
um tem aqui a sua posição, mas temos que ter a virtude e a compreensão
e, acima de tudo, o sentimento de devolver a confiabilidade aos nossos
eleitores ou aos nossos maranhenses de uma maneira geral, para que
possamos comungar no fim pelo bem comum, um fim único, que é
verdadeiramente beneficiar, proteger e fazer valer os nossos direitos. É
nesse intuito, é com esse pensamento, é com esse sentimento que
estou aqui na Casa e agradeço por ter tido a oportunidade dos nossos
eleitores, do povo do Maranhão, a retornar aqui a esta Casa. Tenho a
consciência que vivo aqui não com o dever cumprido, mas de estar
tentando cumprir o meu dever, a minha obrigação como parlamentar.
Tenho o cuidado de manter o respeito com todos e todas de uma
maneira geral, porque tenho na minha consciência que onde que termina
os meus direitos começam os direitos dos outros cidadãos. Então nós
temos que ter aqui a essência de estarmos cada vez mais aprimorando
esta Casa. Eu me preocupo também com os assuntos de maneira geral,
tanto, Deputado Ariston, Deputado Wellington, Deputado Marco
Aurélio, Deputado Cavalcante, o nosso líder, que tem outro
requerimento meu aqui que reestrutura a Escola do Legislativo. Essa
escola vai ser tão importante para todos nós, porque às vezes sabemos,
aprendemos a fazer a política da conquista, a política do
comprometimento, a política lá fora para conquistar aquilo que nós
queremos, o objetivo aonde nós queremos chegar. E a gente, às vezes,
consegue, mas, quando chega aqui, as coisas mudam. E tem que mudar
e é para mudar. Então aqui um aprimoramento dos nossos
compromissos que nós fazemos lá fora nos palanques, nas visitas, no
comprometimento. Aqui é uma sequência, aqui é uma continuação
desse compromisso. Então eu fiz, Deputado Vinicius, a estruturação
da escola do legislativo, que nós tivemos já da vez passada, criada pela
gente e tivemos a honra de ter na frente o nosso magnifico César Pires,
que com muita maestria e sabedoria teve a oportunidade de dirigir a
nossa escola. E agora, César, tem um requerimento nosso aí para
aprimorarmos mais e mais essa escola, que vai nos ensinar a parlar,
saber, na verdade, o que é o dever de um parlamentar. Vai fazer com
que ele esboce seu sentimento. Porque é uma coisa imaginável o
sentimento do político, principalmente aqueles, Deputado César, que
se dedicam, que se dobram, que se integram para essa causa que é
muito importante. Muita gente, Deputado Vinicius, faz da política um
instrumento seu como se fosse uma propriedade para vencer na vida se
autopromover ou fazer enriquecimento. Tem que tirar dos nossos
caminhos da vida pública esse tipo de sentimento. A política é o
instrumento de fazer o bem. A política é a essência das soluções da
população. Concedo-lhe aparte, Deputado.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) – Deputado Hélio, não só isso. V.Exa. tem muitos atributos e,
dentre eles, V.Exa. tem a hierarquia e a disciplina. E aí olhou para o seu
líder e pensou: É meu líder. Precisava falar, mas passou. Mas V.Exa.
pode ter certeza que, dentre todos os deputados nesta Casa, eu respeito
a todos, mas poucos têm a minha completa admiração, dentre eles,
Deputado César Pires, que hoje está ali ao lado do Deputado Dr.
Yglésio, que está presidindo a Mesa. Deputado César Pires tem o meu
respeito total, irrestrito e amplo por várias situações. Mas eu passei a
admirar V.Exa. E ontem V.Exa. fez um gesto por que eu tenho muita
gratidão na minha vida. V.Exa. fez um gesto muito nobre. Ontem, por
conta de uma ação do Deputado Rafael Leitoa, para tentar me prejudicar
mais ainda, porque eu não tenho Bloco, não faço parte de nenhum
Bloco, eu só utilizo o tempo de 5 minutos uma única vez durante a
semana. E durante toda a legislatura passada, quando alguém solicitava,
o Deputado César Pires passou dois anos também de forma isolada,
sem Bloco e, quando solicitava, utilizava o Tempo da Liderança em
qualquer tempo. Argumentei isso com o Presidente da Assembleia e
como vinham fazendo. E ontem o Deputado Rafael Leitoa, na tentativa
de me alijar, de me retirar do processo, de apequenar, e uma tentativa
vã, que não vai conseguir, mas que eu ficasse somente para o final
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todas às vezes. E hoje eu utilizei o Grande Expediente. Vou sempre
utilizar na oportunidade que tiver, em que não tiver ninguém inscrito,
mas, ontem, V. Ex.ª me estendeu a mão. V. Ex.ª foi solidário. E eu
passei a nutrir um respeito maior, carinho especial a V. Ex.ª. E hoje
diante também de muitas vezes que eu já fui prejudicado em votações
pela CCJ, eu fui o seu aliado de primeira hora, falei na frente do
Deputado César Pires, falei na frente do Senhor, que iria votar até
porque eu já tinha bebido desse veneno. Na legislatura passada, um
projeto do Deputado Bira do Pindaré passou pela CCJ inconstitucional,
o meu igual, troquei só o nome Construção Civil por Refinaria e
Indústrias. E eu tive que articular para que o meu fosse aprovado.
Ótimo, beleza, veio para o Plenário, os dois foram aprovados, vai para
o Rei, o Rei aprova o do Bira e o Rei rejeita o do Deputado Wellington.
Idêntico, igual, troquei duas palavras, mas quem perde com isso é o
povo do Maranhão, perde não, porque V. Ex.ªs não vão derrubar o
Veto aqui nesta Casa. Mas eu quero parabenizá-lo pela altivez, pela
determinação, voltou para discutir, voltou para pedir o apoio de todos.
E teve uma grande quantidade e olhe lá se não teve de um número até
que suficiente, mas eu quero só registrar que passei a ser o seu aliado
de primeira hora, no primeiro momento e conte comigo. Que Deus o
abençoe.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Obrigado,
Deputado, solicito à Presidência que inclua nos Anais o aparte do
Deputado Wellington. Com a palavra, o Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Agradeço,
Deputado Vinícius. Aí V. Ex.ª mostra a liderança que V. Ex.ª exerce
dando apoio às iniciativas do seu próprio Bloco. Aqui solicito à Mesa,
ao Deputado Yglésio no exercício da Presidência, que registre nos
Anais ao meu pronunciamento o aparte brilhante do nosso Deputado
Vinícius Louro. Iniciativas como essas, Deputado Vinícius, em levar,
V. Ex.ª acabou de ressaltar aí, de registrar, levar o Parlamento a todas as
escolas, que nós vivemos fazendo política o tempo todo e não existem
ações nenhuma do ser humano em que não exista a política no meio: a
política do respeito, a política da boa convivência. O aprendizado em
si envolve essencialmente a parte política, a doutrina, as nossas religiões,
tudo enfim, há a política no meio. A política é o sinônimo da boa
convivência. E felizes daqueles que sabem implantar as políticas no
nosso meio, na sua residência, nos seus lares, está certo? Até aqui o
respeito entre os colegas, nós temos que ter muito cuidado com isso,
que às vezes somos até mal interpretados com algumas colocações,
que até defendeu o Duarte, Deputado César, aquela colocação que ele
fez...

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) –
Muito obrigado, Deputado Hélio Soares, até dizer que quando o
Deputado Wellington do Curso pede um aparte, parece que é um
Grande Expediente, mas a gente vem tratar do mesmo assunto e, do
mesmo entendimento. Deputado Hélio, eu estou muito preocupado
aqui o que está acontecendo na Assembleia. Porque isso nós tivemos
um grande problema na Legislatura passada. E agora mesmo que, isso
é um assunto que já foi tratado várias vezes. Mas dizer também que, a
reestruturação da Assembleia ela é muito importante, haja vista que os
tempos vão passando, os problemas vão aumentando e, aqui é a Casa
do Povo, é a Casa onde a gente cria os Projetos de Lei, cria as Leis,
fiscaliza o Poder Executivo. E nada mais justo do que trazer um órgão
fiscalizador aí, um órgão onde nós vamos trazer ainda mais a
participação da população aqui na Assembleia Legislativa. Eu quero
parabenizá-lo por sua iniciativa, é louvável, nós como Líder do Bloco
Parlamentar Democrático, onde V. Ex.ª faz parte não poderíamos ficar
contra o autor, que foi V. Ex.ª. E dizer que o nosso Bloco, onde eu
quero aqui incluir todos os Deputados do Bloco, nós temos aí um
Projeto de Lei que nós estamos buscando levar a Constituição do
Brasil e a Maranhense aos alunos de 5º ao 3º ano. Como se fosse uma
matéria de Matemática, Português, para a gente trazer realmente a
consciência dos nossos jovens para o mundo real, os princípios
basilares. E é isso que é importante. Como também nós estamos agora,
vamos começar dentro da iniciativa levar o Parlamento na Escola. Que
nós como Deputado, pudemos ir à escola, levando o Corpo Técnico da
Assembleia com a Assessoria jurídica, Administrativa, e uma pessoa
ali indicada, para que possa realmente explicar qual é a função do
Parlamento, levando direto para a sala de aula. E isso são iniciativas
que durante o tempo nós temos que procurar ir buscar essas novas
ideias para que a gente possa levar à população. Hoje eu, como um
Deputado jovem que sou aqui dentro da Assembleia Legislativa, fico
preocupado principalmente com a questão da adolescência, dos nossos
jovens para que eles já possam crescer, Deputado Yglésio, de forma
responsável, de forma que saibam realmente as suas obrigações e que
cresçam com o caráter e personalidade dignos do ser humano. Então
junto a essa proposta sua do Procon... eu quero até, como líder do
Bloco, acrescentar mais três minutos do nosso tempo para o Deputado
Hélio Soares, e se ele necessitar já está autorizado o tempo da liderança,
Deputado Hélio Soares. Então eu o parabenizo bastante por essa
iniciativa de se criar o Procon aqui na Assembleia Legislativa.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Vou finalizar.
Presidente, com a sua benevolência, finalizarei e agradeço. Deputado
Vinícius, não tem problema não, vou finalizar, não quero aqui causar
constrangimento a ninguém, nem levar para a nossa população um
péssimo exemplo de um parlamentar que não obedece às leis, não
cumpre seu regimento, desrespeita todo mundo, não, absolutamente!
Muito pelo contrário, eu me preocupo em dar bons exemplos de levar
para nossa casa, que aqui nós discutimos, mas nos entendemos,
chegamos a um denominador comum. Eu agradeço a todos e à
benevolência do nosso, Presidente, e encerro aqui neste momento a
nossa fala. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Presidente,
eu quero permitir o tempo da liderança para o Deputado Hélio Soares.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO – Já foi incorporado, Deputado

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. YGLÉSIO – Bloco Parlamentar de Oposição. Deputado César
Pires, por cinco minutos pela liderança, sem apartes. E utilizará também
oito minutos com direito apartes.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe todos nós. Senhor Presidente, o Governo
do Estado por meio da Mensagem Governamental n.º 015, do dia 25 de
março, que capeia o Projeto de Lei nº 129/2019, que pede, Deputado
Edivaldo, autorização do Poder Executivo a contratar operação de
crédito que especifica e dá outras providências. “Que especifica”, diz
o Governo do Estado. Mas aqui no corpo da lei, Deputada Detinha,
tanto no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto artigo, ele não
diz um minuto sequer qual é o banco, qual a operação de crédito,
Deputada Daniela. Nem tão pouco diz os juros a que vai ser submetido
o Estado. Não cita a operadora que vai fazer o financiamento. Apenas
ele diz assim: “Senhores, isto é destinado exclusivamente a pagamento
de precatórios”. Pronto. Por que isso? O Estado deveria pagar todos
os meses um doze avos para ser colocado dentro do Poder Judiciário,
que, de acordo com o elenco de precatórios, deveria pagar tanto as
organizações empresariais quanto aos precatórios de pessoal. Se nós
aqui aprovarmos essa lei e amanhã os juros forem exorbitantes e a
organização também for uma organização que cobre caríssimo por
isso, nós estaríamos dando ao Governo do Estado uma carta branca,
uma folha branca para que ele possa vir a fazer tudo. Eu pedi à
Consultoria Legislativa que me fizesse uma carta técnica. E aqui me
diz o seguinte, Deputado Edivaldo: A operação de crédito para quitação
de precatório prevista - no parágrafo 19, do artigo 100, da Constituição
Federal e do ato das disposições constitucionais e transitórias - segue
os mesmos trâmites e estão sujeitas às mesmas redações das operações
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de crédito interno. Ou seja, não pode haver pagamento de precatório
de pessoal você vindo a tirar empréstimo bancário. Se for para pagar
pessoal, que está um monte aí estancado, porque ele pagou só 89 mil
reais, se não me falha a memória. Está aqui: 89 mil reais em julho do
ano passado. Ele não diz se os precatórios são apenas de organizações
empresariais. Porque se ele não citar quais são, nós não podemos aqui
votar em relação a isso, Deputado Zito, não pode. Porque é vedado
pela Constituição, pela Lei de Responsabilidade Fiscal tirar empréstimo
para pagamento de precatório de pessoal. E o Governo insiste nisso
aqui, mandando para cá. E como aprovar se não tem nada, nada que
justifique, apenas o valor R$ 623.549.278? Se alguém descobrir nesse
Projeto de Lei publicado ontem, pode ir aí no smartfone de V. Exas.
Não tem a organização bancária que vai ser a patrocinadora desse
empréstimo nem tão pouco quais são os juros que vão ser cobrados em
relação a isso. Que alguém me mostre o contrário, que alguém diga que
a Constituição não veda, que alguém diga que a lei de responsabilidade
não veda em relação a isso. Difícil. Está aqui: para precatório, se for de
pessoal, então ele tem que dizer quais são e qual a organização bancária.
Não estou dizendo que não pode pagar precatório, eu estou dizendo
que a condução, a forma com que é feita precisa de reparos. Ah! Mas
o precatório é de organização das empresas que o Estado deve ou que
vem remanescente. Pouco importa para mim se é remanescente ou se é
atualizada. Não me interessa! O que interessa é a condução da
construção da forma legal da lei. Aí vocês percebem uma coisa fácil, o
Estado já está quebrado no FEPA, tirou 150 milhões do FUNBEN,
Deputado Marco Aurélio, 150 milhões do FUNBEN, o que vai fazer
com que eu, na semana que vem, peça a convocação de quem faz gestão
do FUNBEN, para explicar. Eu tenho o extrato bancário, olha o que eu
estou dizendo, eu tenho o extrato bancário e podem me cobrar se eu
não tiver. FUNBEN, Deputado, subtraído, não sei para aonde foi.
Então, o Estado já utilizou o dinheiro do FEPA, utilizou o dinheiro do
FUNBEN, utilizou o dinheiro do EMARP. E agora está querendo
pagar precatório com empréstimo, quando deveria ter recolhido um
doze avos da receita corrente líquida, ou seja, retirados os 11% que o
servidor paga, e os que vão para os municípios, o restante é do Estado
liquido, e desses daí dá um doze avos, não é não, Deputado Adriano, V.
Exa. que é economista, não é assim a leitura? Deveria recolher um doze
avos. Não recolhe. E agora vai tirar empréstimo, por que ele utilizou
esse dinheiro em quê? Que estava previsto? Utilizou onde? Alguém
tem que vir explicar. Para aonde foram esses recursos todos. E quando
ele diz alienação de bens, tem que trazer as matrículas, Deputada
Detinha, para eu saber quase são, Deputada Mical. Como é que eu vou
dizer: vou te vender uma propriedade, fica uma propriedade minha em
garantia do empréstimo que eu tirei com você, Deputado. Dez mil. Aí
eu tenho uma fazenda de 10, 25 milhões, sei lá quanto é que tem por aí
vai me dá porque não está lá, eu vou cobrar, mas, gente, são essas
pequenas coisas que a gente deixa passar, se sente diminuído. Hoje, eu
vi uma reação da Casa, quando o líder do PR, num gesto de coragem,
que eu confesso para V. Exas. que com mais esse gesto de coragem que
teve o Rodrigo Maia, ontem, de votar, Deputado Hélio, a uma PEC no
primeiro e segundo turno e agora vai para o Senado, da reação da Casa
quando o Bolsonaro tentou impor determinadas situações em relação
ao Legislativo reagiu, mas esta Casa me parece que não quer reagir essa
situação, mas vai ter que fazer qualquer forma. Se passar no Senado,
nós também vamos ter também a prerrogativa aqui da Emenda
Impositiva, do Orçamento sem ser peça de ficção que deverá ser
cumprido. Não haverá possibilidade de mudanças, como acontece
normalmente no Orçamento, que se bota um dinheiro volumétrico com
alienação de bens sem saber que vai ser pago esse bem, depois tira
passa para o pessoal, faz um remanejamento, acaba com o FUNBEN,
acaba com o FEPA. Por isso, porque no Orçamento, agora não, se
passar essa questão lá e chegar aqui, pôs agora aqui votou, vão ter que
cumprir, se botar uma ponte vai ter que cumprir, vai ser um exemplo
que o Brasil está dando em nível de Congresso Nacional. É lamentável
que esse espelho não tenha refletido e alcançado aqui o Palácio Manuel
Beckman.
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O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Mas vai
alcançar.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Mas vai alcançar.
e você pode ter certeza disso, e não há como não alcançar. até porque,
vejam bem, senhores, as lideranças do PDT, do PCdoB, do Solidariedade,
do PT, o projeto é do DEM, todos votaram a favor, Deputado. Todos
votaram a favor, Deputado Ariston. Ou seja, lá são heróis e aqui que
são submissos. Lá são dignos em irem para a televisão e fazer uma
apologia às suas ações e aqui que é “subalternice”. Ou é diferente do
que estou pensando? O PCdoB não pediu ontem ou na televisão foi
diferente? O PDT não pediu ontem, com grandeza para poder votar
aquilo? O DEM não pediu ontem, ou não? 451 Deputados. Vou mandar
pedir a lista e vou pedir as falas, vou tentar pegar no Youtube as falas
dos heróis dos Partidos lá fora que se arvoraram a dizerem assim: “nós
somos a favor”. E aqui reduzem a nitrato de nada. Acho que é isso que
temos que fazer, tanto uma questão positiva, mas uma questão de ser
observante às questões daqui. O detalhamento, alguém pode ver o
projeto de lei com calma. Sei que vai passar até na CCJ, Deputada
Detinha, não tenho dúvida disso, terá o meu voto contrário. Vou ser
esmagado, mas sobra a minha consciência de que está equivocado o
projeto. Se alguém me disser assim, “na organização bancária, Deputado,
você foi inobservante”, eu venho aqui e peço perdão. Se disser a
quantidade de juros, venho aqui e peço perdão. Se disser com que os
bens, foram alienadas as matrículas, eu venho aqui e peço perdão. Mas
se tudo isso estiver certo, não sou que vem aqui achincalhar qualquer
colega não. Eu luto até o momento da decisão da Casa, a Casa decidiu,
eu não trato mais esse assunto. Passou a não ser meu, a minha
responsabilidade, mas dos meus pares em relação a isso. Mas está aqui
o projeto de lei, não vou botar no grupo, porque não costumo fazer
mídia no grupo e nada. Você vê que no grupo eu dou bom dia ou brinco
com alguma coisa, mas é mais uma vez o Governo pecando. Gente, se
quebrou o FEPA, quebrou o FUNBEN, quebrou a EMARP e agora
quebra os precatórios. É doído compreender.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Deputado.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Deputado
Adriano,
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (aparte) – Deputado
César, parabenizá-lo mais uma vez pelo excelente pronunciamento.
Matéria importantíssima que está tramitando nesta Casa. Relembrando,
mais uma vez, já o fiz em um aparte ao Deputado Wellington do Curso,
quero mencionar mais uma vez aqui a importância da OAB nessa luta
e agora esta Casa faz parte da luta em relação à questão dos precatórios,
a transparência em relação aos precatórios também. É de fundamental
importância que a gente tenha a dignidade de cobrar do governo a
transparência. E um Projeto de Lei constitucional, porque esse Projeto
de Lei que foi enviado para a Casa é inconstitucional, pelas inúmeras
razões que V. Ex.ª listou aqui, é inconstitucional. Então não podemos
aprovar um projeto desse sem antes debater na Casa, sem antes debater
com a sociedade civil, sem saber se esse empréstimo que vai endividar
mais e mais ainda o já endividado estado do Maranhão, vai realmente
resolver o problema das pessoas que necessitam do pagamento do
governo. Então precisamos saber, primeiro, se vai resolver? Porque
ontem na reunião o Governo do Estado mesmo disse que o Governo
deve R$ 1,5 bi em precatórios e esse empréstimo é de R$ 622 milhões.
O que resolveria o problema até 2024. Que conta é essa? Essa conta
não fecha. Eles têm que vir aqui para explanar e explicar por que nós
vamos pegar 624 milhões para quitar uma dívida de 1.5 bi que cresce a
cada dia. Muito obrigado.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Obrigado. E o
Conselho de Secretários de Fazenda...
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Depois o senhor me conceda um aparte, Deputado César?
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – No seu Parecer
nº 1.282/17 diz: A quitação de precatórios a serem contratadas com
instituições financeiras estatais deverão ter seu valor limitado à despesa
classificada na categoria econômica de capital. Não está classificado
aqui. Se não está classificado. Mas como de costume, eu tenho certeza
que a casa vai aprovar. Vão levar a toque de caixa. Vão dar o bem que
vierem vir a dar, a redação que quiserem vir a dar, porque nós estamos
dizendo assim: “Contrate empréstimo. Sendo pouco ou muito, vai ser
aprovado”. Mas fica por conta de vocês mais uma vez.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FELIPE DOS PNEUS – Vamos registrar a presença do senhor Sonaldo
Piancó, que é presidente do PCdoB de São Mateus, do vereador
Eguinaldo Rocha, de São Mateus, do Dr. Ribamar Oliveira, que é
Procurador do município de Codó, do Doutor Yuri Correia, que é
Conselheiro Nacional da OAB, do Doutor Rômulo Buzar, que é
advogado, do senhor Fernando Rocha, que é Superintendente do Meio
Ambiente de Codó, e de Bruno Saad, que é empresário. Bloco
Parlamentar Solidariedade/PP. Não há oradores inscritos. Então será o
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Líder, que é o Professor
Marco Aurélio, terá 10 minutos.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores Deputados,
Deputadas, imprensa. Trato neste momento de uma agenda muito
importante que será desenvolvida amanhã, em Brasília, a partir de uma
iniciativa que temos dialogado e encaminhado junto à Universidade
Federal do Maranhão. No final do ano passado, fui convidado a uma
reunião no Campus de Imperatriz, Campus da UFMA, com o Diretor
Professor Daniel e com coordenadores dos cursos de Mestrado,
Doutorado. Eu lembro que até pouco tempo atrás a Universidade
Federal do Maranhão no Campus de Imperatriz só tinha um curso de
mestrado, criado recentemente, o mestrado em Ciências de Materiais.
E a UFMA, com muita maestria, com a competência do seu quadro
docente, dos seus pesquisadores, conseguiu aprovar na CAPS mais
quatro mestrados, recentemente, e um doutorado. O que era mestrado
em Ciências de Materiais conseguiu um avanço acadêmico e aprovou o
Doutorado em Ciências de Materiais. E mais quatro mestrados foram
aprovados: o mestrado em Comunicação Social, o mestrado em
Formação Docente em Práticas Educacionais, o Mestrado em Sociologia
e o Mestrado em Saúde e Tecnologia. Entretanto, esses cursos de
Mestrados e Doutorados foram aprovados no momento mais desafiador
da Universidade Federal do Maranhão. Eu cito, por exemplo, o
momento em que ocorre contingenciamento orçamentário em todas as
Universidades Federais e nos Institutos Federais, por parte do governo
federal. E é preocupante a gente procurar entender como será o
funcionamento, Deputado Edivaldo Holanda, V. Ex.ª que tem todo o
nosso respeito pela sua experiência, como será o funcionamento desses
Mestrados e Doutorados, da UFMA, no momento em que a UFMA
reduz o orçamento, é preocupante. E eu fui convidado e procuraram o
apoio, a própria Universidade Federal já dialogou com a Secretária de
Ciência e Tecnologia. E, por mais que o Governo do Estado do Maranhão
possa dar algum apoio pontual, mas as respostas efetivas, neste caso,
estão com o Governo Federal. Fui a São Luís, há pouco mais de um
mês, e lá comecei a dialogar, individualmente, com os Deputados
Federais e com os Senadores Weverton e Eliziane. E lá fomos muito
bem acolhidos com este pleito, em consentimento com a Reitora Nair
Portela e com toda a Coordenação do Campus de imperatriz. O objetivo
era marcar uma agenda em Brasília com a Universidade Federal, com o
Campus de Imperatriz, com a Reitoria e a Bancada Federal Maranhense.
E foi marcado e acontecerá amanhã, em Brasília, às 8h30, uma importante
audiência. Uma audiência com a Bancada Federal Maranhense, onde
estaremos presentes com a Reitora Nair Portela, com o Diretor do
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Campus de Imperatriz, Professor Daniel. E esta reunião com a bancada
e representantes da UFMA, em que estamos encaminhando, será com
o ministro da Educação, Ricardo Vélez. E a gente fica muito feliz, que
tenhamos encontrado este encaminhamento, e que seja salutar, que
traga resultados. E nós estaremos dialogando no sentido de encontrar a
estrutura necessária para o pleno funcionamento desses mestrados e
deste doutorado no Campus de Imperatriz. Eles são fundamentais
para o fortalecimento acadêmico. Eles consolidam: o ensino, a pesquisa
e a extensão e acenam para o novo momento no ensino em nossa
Região Tocantina. O primeiro curso de doutorado em Imperatriz, a
consolidação plena da universidade, que serve para a UFMA, serve
para a UEMASUL, serve para os estudantes das faculdades
particulares. Porque eles dão uma nova oportunidade e uma nova
dimensão. E aí ter, de repente, essa nova perspectiva, mas sem o apoio
fundamental, sejam das bolsas de pesquisa, seja da estrutura, até mesmo
física porque o Campus de Imperatriz precisa desse investimento. E aí
nós vamos amanhã nesta audiência com o ministro da Educação, Ricardo
Vélez, para justamente buscar essa condição, para que tenhamos o
pleno funcionamento. Faço questão de prestar contas a toda população,
sobretudo, da Região Tocantina, agradecer, de modo especial, o
acolhimento da bancada maranhense, uma bancada que se une nos
temas corretos, uma bancada que não foge da discussão dos temas que
são estratégicos para o Maranhão e faço questão de parabenizar, de
cumprimentar e agradecer o acolhimento de toda a bancada. Agradeço,
de modo especial, ao coordenador interino da Bancada maranhense, e
aí uma questão de justiça: não importa que seja do campo político ao
qual pertenço, mas ele foi muito sensato e se esforçou bastante, o
Deputado Federal Hildo Rocha. Faço questão de agradecer que ele
enquanto coordenador interino da Bancada maranhense, se esforçou
demais para marcar essa agenda. E a gente sabe que hoje em Brasília
não está fácil avançar em uma agenda no Ministério, sobretudo nessas
confusões que estão tendo em Brasília. Mas a gente fica feliz e amanhã
estaremos ao lado da Reitora Nair Portela, ao lado do Diretor do Campus
de Imperatriz, ao lado da bancada maranhense reivindicando, cobrando
soluções para que esses cursos de extensão possam ter pleno
funcionamento e todo o apoio necessário do Governo Federal. Porque
uma coisa é a CAPES autorizar, mas para eles continuarem funcionando,
para eles terem pleno funcionamento, para eles alcançarem o objetivo
que se tem de termos bons pesquisadores em nossa região, mais do que
já temos, mas termos esse berço de formação, nós precisamos de plena
condição por parte do Governo Federal. Agradeço todos que ajudaram
nessa agenda e traremos notícias desses resultados. Muito obrigado,
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO - Com a palavra, o Deputado
Felipe dos Pneus, por 10 minutos, com apartes.
O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS (sem revisão
do orador) - Bom dia, Senhoras e Senhores Deputados, quero em
primeiro lugar agradecer a Deus por mais este dia e levar uma mensagem
bíblica para a minha cidade e para o meu Maranhão. É o versículo meu
preferido, que é Josué 1:9 - Seja forte e corajoso. Saúdo a todos que me
acompanham pela TV, Rádio Assembleia e pelas redes sociais. Hoje,
Senhor Presidente, eu uso esta tribuna que quero prestar contas a todo
o povo do meu Maranhão, em especial a Santa Inês e todo o Vale do
Pindaré, a minha ida a Brasília. Não poderia deixar de mencionar a
minha visita ao Senador Weverton Rocha que me levou até ao Presidente
do Senado, Davi Alcolumbre, fui muito bem recebido por eles. E fiz
também algumas visitas a alguns Deputados Federais como o Eduardo
Braide, André Fufuca, Pedro Fernandes, Júnior Lourenço, Márcio Jerry,
Bira do Pindaré e Josemar de Maranhãozinho. Cumpri uma extensa
agenda de reuniões com vários Ministérios, Secretarias e Órgãos do
Governo Federal. Estive também com o Presidente da Funasa, que é
ex-Ministro do Trabalho, Senhor Presidente, o Senhor Ronaldo
Nogueira. E tivemos uma conversa sobre a grande necessidade aqui do
Maranhão, mas segundo o Presidente será lançado um programa, da
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Funasa, no mês de maio, e até fui convidado para fazer parte e, se Deus
quiser, estarei presente nesse evento. E o programa é referente a: quites
sanitários, saneamento básico, lixo e água para todos. Mostrei a
dificuldade de algumas cidades que eu visitei, alguns povoados lá em
Santa Luzia, que tem extremidade ao Buriticupu, à Vila Eliete, à Vila do
INCRA. Até usei essa tribuna para falar a dificuldade desse povo para
conseguir água. Eles pagam em média 50 reais em mil litros de água. Ele
até ficou surpreso, o Presidente da FUNASA, mas negativamente.
Estive também no Ministério da Saúde, pedindo uma implantação do
SAMU para Santa Inês. Já existiu um projeto, que está há dois anos
parado e já perdeu total efeito. E por isso nós vamos começar do zero.
Vamos correr atrás para conseguir a implantação do SAMU para o
município de Santa Inês. Logo após, fui para o Ministério de
Desenvolvimento Regional. Apresentei a proposta do Plano Estadual
de Segurança de Barragem, aqui do Maranhão. E fui buscar apoio
técnico. Segundo as informações do Ministro, está tudo sob controle.
Mas eu me pergunto como, se desde de 2014 estão abandonadas e só
foi publicado em 2017, sendo que não existe uma sede do DNOCS aqui
no Maranhão? Ela possui no Piauí. E outro grande detalhe: não temos
um plano de evacuação como está no artigo 4º, da Lei Federal nº 12.334,
referente à política de segurança das barragens. E isso é extremamente
preocupante para todos nossos maranhenses. Também estive no
Ministério da Infraestrutura. Fui recebido pelo Coronel Evandro. E
conversei a respeito da nossa BR-135. Hoje essa obra possui em média
cem milhões disponíveis. E a empresa que está executando foi multada,
senhores Deputados, em 18 milhões. Está recorrendo judicialmente
para fugir dessa multa. Mostrei toda a realidade das nossas estradas do
Maranhão, mas o Governo Federal só disponibiliza 141,6 milhões
para a recuperação dessas estradas. Isso é pouco para nosso Estado,
porque ano passado nós recebíamos 300 milhões. Perdemos cerca de
mais de 50% desses recursos. E atenção a todos os deputados: o nosso
Estado é campeão em perder recursos federais. Sabem por quê? Pela
falta de comunicação com o secretário, com o prefeito. E só quem
perde somos nós. Outro grande detalhe é atualização dos projetos aqui
no Maranhão, porque a maioria está desatualizada. Ontem estive no
DNIT. Me reuni com o Superintendente do Maranhão, o senhor
Gerardo Fernandes. E já de início ele anunciou a questão da recuperação
após o período das chuvas de todo trecho que liga de Santa Inês a São
Luís. A respeito das BR-222 e a 316, mostrei os vídeos, a realidade,
principalmente no trecho que liga Santa Inês a Bom Jardim, onde
foram vistos vários acidentes e a própria população foi tapar os buracos.
Isso é uma vergonha, sinceramente. Mas estou aqui marcando, estou
até marcando com o superintendente do DNIT a ida de um engenheiro
para a gente avaliar essas estradas, a questão de pontes, porque recebi
imagens de pontes em Santa Inês e Araguanã. Inclusive a de Santa Inês
eu fui fazer a vistoria, Senhor Presidente, eu pessoalmente. E tive a
seguinte conclusão a respeito: a junta de dilatação requer uma
manutenção. Mostrei ao DNIT e mostrei a grande dificuldade da ponte
de Araguanã. Só que imediatamente o superintendente já encaminhou
um engenheiro para fazer a vistoria dessa ponte. E sobre a Comissão
de Obras, foi definido com os demais colegas a respeito da nossa visita
às barragens do Rio Pericumã e Rio Flores, foi adiada, entramos num
acordo com todos os Deputados. Vamos agendar uma nova data e vai
ser divulgada aqui a todos, porque a gente está em parceria com outros
órgãos, principalmente com o Conselho de Engenharia. E agradeço a
todos.
VI - EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Deputado Wellington está
inscrito, mas, Deputado Wellington, nós só somos três Deputados,
quatro Deputados, neste momento, por falta de quórum, nós não temos
como conceder a palavra a V. Ex.ª. fica, portanto, para amanhã.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Nada mais havendo a tratar,
declaro encerrada a presente Sessão.

Resumo da Ata da Vigésima Quarta Sessão Ordinária da
Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
vinte e seis de março de dois mil e dezenove.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins
Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fernando
Pessoa.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá,
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe,
Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Felipe
dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical
Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor
Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios,
Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro Wellington
do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os
(as) Senhores (as) Deputados (as): Edson Araújo, Fábio Macedo, Paulo
Neto e Zé Gentil. O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando
a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente, que foi encaminhado à publicação e concedeu a palavra
aos Deputados Glalbert Cutrim e Adelmo Soares. Não havendo mais
oradores inscritos no tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
em primeiro turno, tramitação Ordinária, o Projeto de Lei n° 049/
2019, de autoria da Deputada Ana do Gás, que altera dispositivos da
Lei Estadual n° 10.969/2018, que institui “O Dia Maranhense de
Combate à Violência de Gênero Contra a Mulher”, com parecer
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sendo
este aprovado e encaminhado ao segundo turno de votação. Em primeiro
e segundo turnos, regime de urgência, o Presidente anunciou o Projeto
de Resolução n° 022/2019, de autoria da Mesa Diretora, que veda a
nomeação para o exercício de cargos e prestação de serviço de pessoa
condenada por violência doméstica no âmbito da Assembleia Legislativa
do Maranhão e suspendeu a Sessão para que a Comissão de
Constituição Justiça e Cidadania se manifestasse sobre o mesmo.
Reabertos os trabalhos, o presidente da CCJC informou que o Projeto
foi aprovado na Comissão. Desta forma o Presidente submeteu a
deliberação da Mesa o referido Projeto de Resolução que foi aprovado
e encaminhado à promulgação. Em seguida, o Presidente submeteu a
deliberação do Plenário os recursos do Deputado Adriano, contra a
decisão da Mesa que indeferiu os Requerimentos nºs: 072/2019,
solicitando informações detalhadas ao Presidente do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão, acerca do Fundo
Estadual de Pensão e Aposentadoria; 129/2019, ao Secretário de Estado
da Fazenda, solicitando informações detalhadas referentes a Lei nº
10.956/2018 e 130/2019, aos Secretários de Estado da Casa Civil e de
Comunicação Social e Assuntos Políticos, solicitando informações
detalhadas a respeito da estrutura de pessoal que a gestão estadual
dispõe atualmente, sendo estes requerimentos de sua autoria. Os três
recursos foram apreciados e o Plenário manteve a decisão da Mesa,
contra os votos dos Deputados Adriano, César Pires e Wellington do
Curso. Em seguida, foi anunciado o Requerimento nº 134/2019, de
autoria do Deputado César Pires, solicitando que seja convocado o
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do
Maranhão, para prestar esclarecimentos no que diz respeito à situação
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previdenciária do Estado do Maranhão. Este requerimento foi discutido
pelo autor e pelo Líder do Governo que defendeu sua retirada de
pauta, o que aconteceu a pedido do autor. Na sequência, foi aprovado
o Requerimento n° 135/19, de autoria do Deputado Hélio Soares,
solicitando que seja criada uma Comissão Especial, composta por 07
(sete) Deputados, para acompanhar no Congresso Nacional a construção
de um novo pacto federativo, com o objetivo de discutir o repasse de
recurso para os Estados. Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos
os Requerimentos n°s: 136/2019, da Deputada Doutora Thaiza
Hortegal, justificando sua ausência na Sessão Ordinária realizada no
dia 21 de março do ano em curso, conforme atestado médico e 137/
2019, do Deputado Hélio Soares, solicitando que seja submetido ao
Plenário o Parecer nº 031/2019, oriundo da CCJC, contrário ao Projeto
de Resolução Legislativa nº 005/19. Assim, na forma regimental foi
incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Parecer nº
031/2019 e também o Requerimento nº 139/2019, de autoria do
Deputado Felipe dos Pneus. No primeiro horário do Grande Expediente
ouviu-se o Deputado Professor Marco Aurélio. No tempo dos Partidos
e Blocos, falaram os Deputados Adriano, pelo Bloco Parlamentar de
Oposição e César Pires pela Liderança do Bloco Parlamentar
Independente. No tempo do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão
falaram os Deputados Doutor Yglésio, Neto Evangelista e Rafael Leitoa.
Pelo Bloco Parlamentar Democrático falou o Deputado Vinícius Louro.
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, 27 de março de 2019.

Ata da Vigésima Segunda 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 Martins
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. O Presidente declarou aberta a Sessão, em
nome do povo e invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura
do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente
a seguir: Projeto de Resolução Legislativa nº 021/19, de autoria do
Deputado Adriano, que concede a Medalha de Mérito Legislativo “João
do Vale” ao cantor Bruno Patrício de Abreu Ferreira; Requerimentos
nºs: 128/19, do Deputado Zé Inácio Lula, 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; 129/19, do Deputado Adriano, ao
Secretário de Estado da Fazenda, Senhor Marcellus Ribeiro Alves,
solicitando informações detalhadas referentes a Lei n° 10.956/2018.
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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; 130/19, do mesmo autor, ao Secretário-Chefe
da Casa Civil, Deputado Marcelo Tavares, bem como ao Secretário de
Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos – SECAP, Senhor
Rodrigo Lago, solicitando informações detalhadas a respeito da estrutura
de pessoal que a atual gestão estadual dispõe atualmente: número
exato de servidores públicos efetivos, quantidade de cargos
comissionados e números de funcionários contratados discriminados
por cada uma das 37 (trinta e sete) Secretarias que compõem o atual
primeiro-escalão do Executivo Estadual; 131/19, do Deputado Duarte
Júnior, à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes – SMTT, de
São Luís, solicitando 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; 132/19, do referido Deputado,
para que seja submetido ao Plenário o Parecer nº 040/2019 oriundo da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, contrário ao Projeto
de Lei nº 23/2019, de sua autoria; 133/19, do Deputado Othelino Neto,
solicitando que 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 Mês Estadual de Combate à Cegueira “, de sua autoria; Indicações
nºs: 387/19, do Deputado Fernando Pessoa, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando obras referentes ao
Programa Mais Asfalto, no Município de Chapadinha; 388/19, do
referido Deputado, ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor
Clayton Noleto, e ao Secretário de Estado de Educação, Senhor Felipe
Camarão, solicitando a implantação de um Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) na Cidade de
Esperantinópolis; 389/19, também do Deputado Fernando Pessoa, ao
Diretor Presidente da CAEMA, Senhor Carlos Rogério Araújo, a fim
de que sejam retomadas as obras iniciadas na Cidade de Chapadinha
pela mencionada concessionária; 390/19, do Deputado Edivaldo
Holanda, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino,
solicitando que determine ao Secretário de Estado da Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto a proceder execução de serviços de
“Recuperação Asfáltica” da MA-317, que liga o Município de Cajari
ao Entroncamento da MA-014; 391/19, do Deputado Wendell Lages,
Secretário de Estado de Saúde, Senhor 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; 393/19, do Deputado Pará
Figueiredo, ao Governador do Estado do Maranhão, bem como, ao
Secretário de Estado da Saúde, solicitando 01 (uma) ambulância para a
Cidade de São João Batista. Não havendo mais matéria sobre para
leitura, o Presidente encaminhou à publicação o Expediente lido pela
Primeira Secretária, após deferir as Indicações acima citadas e concedeu
a palavra ao Deputado Antônio Pereira que defendeu a união dos
parlamentares para reduzir o déficit orçamentário do Hospital Aldenora
Bello e promover a melhoria do atendimento a milhares de pessoas
com câncer no Maranhão. O Deputado Professor Marco Aurélio
informou que a Secretaria Estadual de Educação lançou o Programa
Pacto Estadual pela Aprendizagem, 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. Em seguida, o Deputado Adelmo Soares
discorreu sobre a importância da criação da Frente Parlamentar em
defesa da Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Por sua vez, o
Deputado Rafael Leitou discorreu sobre a necessidade desse Parlamento
se manifestar quanto ao acordo firmado pelo Presidente Jair Bolsonaro
com o Governo dos Estados Unidos relativo a Base de Alcântara. Por
fim, ouviu-se o Deputado Doutor Yglésio que discorreu sobre o Projeto
de Lei de sua autoria que dispõe sobre o sistema de reservas de vagas
em concursos do Corpo de Bombeiros e Policia Militar para alunos
oriundos das Escolas Militares do Corpo de Bombeiros e da Policia
Militar do Estado do Maranhão. Esgotado o tempo regimental destinado
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ao Pequeno Expediente, o Presidente anunciou que as inscrições dos
Deputados Duarte Júnior e Vinícius Louro ficaram transferidas para a
próxima Sessão. Em seguida, foi feita a verificação de “quórum” a
pedido do Deputado Adriano. Constatada a existência de número
regimental para apreciação da Ordem do Dia, o Presidente anunciou o
Projeto de Lei nº 051/2019, de autoria do Poder Executivo, que institui
o Programa “Habitar no Centro” e suspendeu a Sessão para que as
competentes Comissões emitissem os respectivos pareceres. Reabertos
os trabalhos, o Presidente da CCJC, Deputado Neto Evangelista
informou que foi concedido vista ao Deputado Adriano, sendo o mesmo
retirado da Ordem do Dia. Na sequência, o Presidente anunciou em
primeiro e segundo turnos, regime de urgência, o Projeto de Lei n° 047/
2019 de autoria do Deputado Pastor Cavalcante, que declara a Escola
Bíblica Dominical como Patrimônio Imaterial do Estado do Maranhão.
Com parecer favorável da CCJC, o referido Projeto de Lei foi aprovado
e encaminhado à sanção governamental. Na sequência, foram aprovados
os Requerimentos nºs: 117/2019, do Deputado Wendell Lages,
solicitando regime de urgência para o Projeto de Resolução Legislativa
nº 004/2019, de sua autoria; 120/2019, de autoria da Deputada Doutora
Helena Duailibe, enviando mensagem de congratulações e aplausos a
Irmã Remédios Bogéa, Diretora do Instituto Farina, pela abertura dos
trabalhos “Rumo ao Jubileu de Ouro”, comemorado no dia 16 de março;
125/2019, do Deputado Ciro Neto, subscrito pelo Deputado Neto
Evangelista, solicitando que seja incluído na Ordem do Dia da próxima
Sessão, o Projeto de Resolução nº 019/19, de sua autoria; 126/2019, do
Deputado Ciro Neto, solicitando que seja convocada uma Sessão Solene,
no dia 25 de março, para a entrega aos familiares dos ex-Deputados
Jean Carvalho, Valdir Jorge e João Silva, da Medalha do Mérito
Legislativo “Manuel Beckman”, concedida “In Memorian” e 127/2019,
do Deputado Rafael Leitoa, solicitando regime de urgência, para o
Projeto de Lei Complementar nº 005/2018, de autoria do Poder
Judiciário. Os Requerimentos nºs: 107 e 110/2019, de autoria, dos
respectivos Deputados Wellington do Curso e Felipe dos Pneus, foram
transferidos para a próxima Sessão devido à ausência dos autores.
Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs:
121/2 019, do Deputado Rafael Leitoa, solicitando que sejam
desarquivados os Projetos de Lei nºs 252 e 254/2018, de autoria do
Deputado Bira do Pindaré; 123/2019, do Deputado Doutor Leonardo
Sá, encaminhando mensagem de pesar aos familiares do Professor da
UEMA, Senhor Algenir dos Santos Ferreira, pelo seu falecimento
ocorrido no dia 18 de março do ano em curso, na Cidade de Pinheiro;
124/2019, do Deputado Carlinhos Florêncio, subscrito pelo Deputado
Edivaldo Holanda, encaminhando mensagem de pesar aos familiares
do Senhor José Vieira Lins (Zé Vieira), pelo seu falecimento, ocorrido
no dia 19 de março do corrente ano. De acordo com as Lideranças,
foram apreciados na presente Ordem do Dia, o Projeto de Lei
Complementar nº 005/2018 e os Projetos de Resolução Legislativa nºs
004 e 019/2019. A sessão foi suspensa para que as competentes
Comissões Técnicas se manifestassem sobre os mesmos. Reabertos os
trabalhos, o Presidente da CCJC informou que os citados Projetos
foram aprovados. Desta forma o Presidente submeteu à deliberação do
Plenário, em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, o Projeto
de Lei Complementar nº 005/19, do Poder Judiciário, que altera a
redação da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código
de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão), o qual
foi aprovado e encaminhado à sanção governamental. Também em
primeiro e segundo turnos, regime de urgência, foram aprovados e
encaminhados à promulgação os Projetos de Resolução Legislativa nºs:
004/19, do Deputado Wendell Lages que concede a Medalha do Mérito
Legislativo Manuel Beckman à Cantora Alcione Nazareth e 019/19, do
Deputado Ciro Neto, que concede a Medalha do Mérito Legislativo
Manuel Beckman “In Memorian” aos ex-Deputados Jean Carvalho,
Valdir Jorge e João Silva. Na forma regimental foram incluídos na
Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs:
128/2019, do Deputado Zé Inácio Lula; 129 e 130/2019, do Deputado
Adriano; 131 e 132/2019 do Deputado Duarte Júnior e 133/2019, do
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Deputado Othelino Neto. No primeiro horário do Grande Expediente
não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos, ouviu-se
Deputado Duarte Júnior, falando pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão, defendendo maior eficiência e qualidade do transporte
público bem como a instalação de passarelas para pedestres em São
Luís. Pelo Bloco Parlamentar Democrático, o Deputado Vinícius Louro,
agradeceu ao Governo do Estado pelo asfaltamento dos trechos que
vão de Independência a Pedreiras; Cariri a Esperantinópolis e de
Pedreiras a Joselândia. O Deputado Adriano, falando pelo Bloco
Parlamentar de Oposição, propôs uma série de medidas para dar mais
segurança à população do Bairro do Jaracaty e descongestionar o
trânsito no local. 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 lavrada a presente Ata, que
lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 21 de março de
2019. Presidente Deputado Othelino Neto. Primeira Secretária
Deputada Andreia Martins Rezende. Segunda Secretária Deputada
Doutora Cleide Coutinho

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 452/2019, de 26 de março de 2019, Tornando sem efeito
a nomeação de RAIMUNDA MENESES MATOS, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo, publicada
no Diário da ALEMA nº 032 de 28 de fevereiro do ano em curso.
Nº 453/2019, de 26 de março de 2019, nomeando LUCIANA
MIRANDA LAGO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA de
Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 454/2019, de 26 de março de 2019, nomeando CIRO
RAFAEL SANTOS LINDOSO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 455/2019, de 26 de março de 2019, exonerando JORDANA
MARIA MONTE TORRES, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial e ELANE GONÇALVES SILVA
SANTOS, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Coordenador
Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de abril
do ano em curso.
Nº 456/2019, de 26 de março de 2019, nomeando MILENA
MARIA DE SÁ FERREIRA DE ARAÚJO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.
Nº 457/2019, de 26 de março de 2019, exonerando ANA
CAROLINA MORAES REGO COUTO DI LORENZO, do Cargo
em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial;
ARETUSA MAYARA DE SOUSA ALMEIDA, do Cargo em Comissão,
Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo e DACIANE PEREIRA
FERNANDES, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe
de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de abril
do ano em curso.
Nº 458/2019, de 26 de março de 2019, nomeando DACIANE
PEREIRA FERNANDES, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial; ANA CAROLINA MORAES REGO
COUTO DI LORENZO, para Cargo em Comissão, Símbolo DGA de
Assessor Especial Legislativo e ARETUSA MAYARA DE SOUSA
ALMEIDA, para Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de
Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de abril do
ano em curso.
Nº 459/2019, de 26 de março de 2019, e tendo em vista a
indicação do Líder do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão
(Deputado MARCO AURELIO), exonerando ALVIMAR CELES
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DIAS, do Cargo em Comissão Símbolo DANS-1 de Assessor
Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de abril
do ano em curso.
Nº 460/2019, de 26 de março de 2019, exonerando JOSEVAN
SANTOS MARQUES, do Cargo em Comissão Símbolo DAS-1 de
Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de abril do ano em curso.
Nº 461/2019, de 26 de março de 2019, nomeando MARIA
DO CARMO DA SILVA BARBOSA LIMA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em
curso.
Nº 462/2019, de 26 de março de 2019, e tendo em vista a
indicação do Líder do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão
(Deputado MARCO AURELIO), nomeando ALDO CESAR
MENDES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor
Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
abril do ano em curso.
Nº 463/2019, de 26 de março de 2019, Tornando sem efeito
a Resolução Administrativa nº 091/2019, que nomeou DIOGO
ALENCAR DE CARVALHO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder,
publicada no Diário da ALEMA nº 019 de 07 de fevereiro do ano em
curso.
Nº 464/2019, de 26 de março de 2019, nomeando WESLEY
JORGE QUINTILIANO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia
1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 465/2019, de 26 de março de 2019, e tendo em vista a
solicitação do Líder do Governo (Deputado RAFAEL LEITOA),
exonerando PAULO RYLDON CLAUDINO DE OLIVEIRA
COSTA, do Cargo em Comissão Símbolo DANS-1 de Assessor
Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de abril
do ano em curso.
Nº 466/2019, de 26 de março de 2019, exonerando FABIO
MARIANO DE SOUSA, do Cargo em Comissão Símbolo DANS-3
de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º
de abril do ano em curso.
Nº 467/2019, de 26 de março de 2019, nomeando PAULO
RYLDON CLAUDINO DE OLIVEIRA COSTA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.
Nº 468/2019, de 26 de março de 2019, e tendo em vista a
solicitação do Líder do Governo (Deputado RAFAEL LEITOA),
nomeando FÁBIO MARIANO DE SOUSA MORAES, para o Cargo
em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.
Nº 469/2019, de 26 de março de 2019, exonerando RICARDO
MESQUITA LOBO, do Cargo em Comissão Símbolo DAS-3 de
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º
de abril do ano em curso.
Nº 470/2019, de 26 de março de 2019, nomeando NADIA
ISABELLY MESQUITA LOBO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de abril do ano em curso.
Nº 471/2019, de 26 de março de 2019, nomeando MIGUEL
LOPES DA SILVA MACEDO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 472/2019, de 26 de março de 2019, exonerando JOSE
CARLOS DE OLIVEIRA FILHO, do Cargo em Comissão Símbolo
DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de abril do ano em curso.
Nº 473/2019, de 26 de março de 2019, nomeando
ALEXANDRE SOUSA ABREU, para o Cargo em Comissão, Símbolo
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DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de abril do ano em curso.
Nº 474/2019, de 26 de março de 2019, exonerando ANTONIO
ELIBERTO BARROS MENDES, do Cargo em Comissão Símbolo
DAI-4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º
de abril do ano em curso.
Nº 475/2019, de 26 de março de 2019, nomeando HENRIQUE
TRAVASSOS MARTINS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
abril do ano em curso.
Nº 476/2019, de 26 de março de 2019, exonerando GLACIA
DA SILVA DOS SANTOS AMATE, do Cargo em Comissão Símbolo
DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de abril do ano em curso.
Nº 477/2019, de 26 de março de 2019, nomeando SILVANA
MARIA DE OLIVEIRA ROCHA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.
Nº 478/2019, de 26 de março de 2019, e tendo em vista a
solicitação da Deputada DETINHA (2º Vice-Presidente), exonerando
LINDOMAR VIEIRA COSTA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
de 1º de abril do ano em curso.
Nº 479/2019, de 26 de março de 2019, e tendo em vista a
solicitação da Deputada DETINHA (2º Vice-Presidente), nomeando
ANTONIA IRANILDA PONTES DA SILVA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.
Nº 480/2019, de 26 de março de 2019, exonerando DAVID
PINHEIRO SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de
Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de abril do ano em curso.
Nº 481/2019, de 26 de março de 2019, nomeando RODRIGO
DEAN LIMA COELHO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir de 1º de abril do ano em curso.
Nº 482/2019, de 27 de março de 2019, exonerando KASSIA
MANUELA SERRA CUTRIM, do Cargo em Comissão Símbolo DANS3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de
1º de abril do ano em curso.
Nº 483/2019, de 27 de março de 2019, nomeando LOURIANA
GOMES DA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de
Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia
1º de abril do ano em curso.
Nº 484/2019, de 27 de março de 2019, exonerando
CAROLINE FERREIRA TAVARES VELOSO, do Cargo em Comissão
Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar; FRED CLIVE
RODRIGUES PEREIRA, do Cargo em Comissão Símbolo DAS-1 de
Assistente Técnico Legislativo e ELLEN CRISTINA SILVA
OLIVEIRA, do Cargo em Comissão Símbolo DAS-2 de Assessor
Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de abril do ano em curso.
Nº 485/2019, de 27 de março de 2019, nomeando LETICIA
FERREIRA PAZ SANTOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.
Nº 486/2019, de 27 de março de 2019, nomeando ELLEN
CRISTINA SILVA OLIVEIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.
Nº 487/2019, de 27 de março de 2019, nomeando ANA
VITORIA FEITOSA BARROSO MAIA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 488/2019, de 27 de março de 2019, nomeando FRED CLIVE
RODRIGUES PEREIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-
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4 de Motorista, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
abril do ano em curso.
Nº 489/2019, de 27 de março de 2019, nomeando NAILA
GONÇALVES GASPAR, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de março do ano em curso.
Nº 490/2019, de 27 de março de 2019, exonerando ZEINA
GEORGES SAAD, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico
Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de abril do ano em curso.
Nº 491/2019, de 27 de março de 2019, exonerando ANTONIO
JOSÉ SANTOS JUNIOR, do Cargo em Comissão Símbolo DGA de
Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de abril do ano em curso.
Nº 492/2019, de 27 de março de 2019, exonerando GABRIELE
DUARTE FERREIRA, do Cargo em Comissão Símbolo DAS-1 de
Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de abril do ano em curso.
Nº 493/2019, de 27 de março de 2019, nomeando ANTONIO
JOSE SANTOS JUNIOR, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.
Nº 494/2019, de 27 de março de 2019, nomeando
ANDERSON DE ARAÚJO SIQUEIRA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.
Nº 495/2019, de 27 de março de 2019, nomeando NATIANHI
DE ALBUQUERQUE MARTINS DA SILVA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em
curso.
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 451
DE 26 DE MARÇO DE 2019
Dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a
realização do processo administrativo no âmbito
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe confere
o art. 11 e em cumprimento art. 293, inc. I, ambos do Regimento
Interno
RESOLVE:
Art. 1° Esta Resolução dispõe sobre o uso do meio eletrônico
para a realização do processo administrativo no âmbito das Diretorias
e demais setores da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Art. 2º Para o disposto nesta Resolução, consideram-se as
seguintes definições:
I - documento - unidade de registro de informações,
independentemente do formato, do suporte ou da natureza;
II - documento digital - informação registrada, codificada em
dígitos binários, acessível e interpretável por meio de sistema
computacional, podendo ser:
a) documento nato-digital - documento criado originariamente
em meio eletrônico; ou
b) documento digitalizado - documento obtido a partir da
conversão de um documento não digital, gerando uma fiel representação
em código digital; e
III - processo administrativo eletrônico - aquele em que os
atos processuais são registrados e disponibilizados em meio eletrônico.
Art. 3º São objetivos desta Resolução:
I - assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação
governamental legislativa e promover a adequação entre meios, ações,
impactos e resultados;
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II - promover a utilização de meios eletrônicos para a realização
dos processos administrativos com segurança, transparência e
economicidade;
III - ampliar a sustentabilidade ambiental com o uso da
tecnologia da informação e da comunicação; e
IV - facilitar o acesso do cidadão às instâncias administrativas.
Art. 4º Para o atendimento ao disposto nesta Resolução, a
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, utilizará sistemas
informatizados para a gestão e o trâmite de processos administrativos
eletrônicos.
Art. 5º Nos processos administrativos eletrônicos, os atos
processuais deverão ser realizados em meio eletrônico, exceto nas
situações em que este procedimento for inviável ou em caso de
indisponibilidade do meio eletrônico cujo prolongamento cause dano
relevante à celeridade do processo.
Parágrafo único. No caso das exceções previstas no caput,
os atos processuais poderão ser praticados segundo as regras aplicáveis
aos processos em papel, desde que posteriormente o documento-base
correspondente seja digitalizado, conforme procedimento previsto no
art. 12.
Art. 6º A autoria, a autenticidade e a integridade dos documentos
e da assinatura, nos processos administrativos eletrônicos, poderão
ser obtidas por meio de certificado digital emitido no âmbito da
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, observados
os padrões definidos por essa Infraestrutura, ou poderá ser utilizado a
certificação interna do sistema A1 acompanhado da chancela da
assinatura atrelado ao usuário.
Parágrafo único. O disposto no caput não obsta a utilização
de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos
em forma eletrônica, inclusive os que utilizem identificação por meio
de nome de usuário e senha.
Art. 7º Os atos processuais em meio eletrônico consideramse realizados no dia e na hora do recebimento pelo sistema informatizado
de gestão de processo administrativo eletrônico, o qual deverá fornecer
recibo eletrônico de protocolo que os identifique.
§ 1º Quando o ato processual tiver que ser praticado em
determinado prazo, por meio eletrônico, serão considerados
tempestivos os efetivados, salvo disposição em contrário, até as vinte
e três horas e cinquenta e nove minutos do último dia do prazo, no
horário oficial de Brasília.
§ 2º Na hipótese prevista no § 1º, se o sistema informatizado
de gestão de processo administrativo eletrônico se tornar indisponível
por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado até as
vinte e três horas e cinquenta e nove minutos do primeiro dia útil
seguinte ao da resolução do problema.
Art. 8º O acesso à íntegra do processo para vista pessoal do
interessado pode ocorrer por intermédio da disponibilização de sistema
informatizado de gestão a que se refere o art. 4º ou por acesso à cópia
do documento, preferencialmente, em meio eletrônico.
Art. 9º A classificação da informação quanto ao grau de sigilo
e a possibilidade de limitação do acesso aos servidores autorizados e
aos interessados no processo observarão os termos da Lei Federal
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e das demais normas vigentes.
Art. 10. Os documentos nato-digitais e assinados
eletronicamente na forma do art. 6º são considerados originais para
todos os efeitos legais.
Art. 11. O interessado poderá enviar eletronicamente
documentos digitais para juntada aos autos.
§ 1º O teor e a integridade dos documentos digitalizados são
de responsabilidade do interessado, que responderá nos termos da
legislação civil, penal e administrativa por eventuais fraudes.
§ 2º Os documentos digitalizados enviados pelo interessado
terão valor de cópia simples.
§ 3º A apresentação do original do documento digitalizado
será necessária quando a lei expressamente o exigir ou nas hipóteses
previstas nos art. 13 e art. 14.
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Art. 12. A digitalização de documentos recebidos ou produzidos
no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão deverá
ser acompanhada da conferência da integridade do documento
digitalizado.
§ 1º A conferência prevista no caput deverá registrar se foi
apresentado documento original, cópia autenticada em cartório, cópia
autenticada administrativamente ou cópia simples.
§ 2º Os documentos resultantes da digitalização de originais
serão considerados cópia autenticada administrativamente, e os
resultantes da digitalização de cópia autenticada em cartório, de cópia
autenticada administrativamente ou de cópia simples terão valor de
cópia simples.
§ 3º A administração poderá, conforme definido em ato de
cada Diretoria ou setor:
I - proceder à digitalização imediata do documento apresentado
e devolvê-lo imediatamente ao interessado;
II - determinar que a protocolização de documento original
seja acompanhada de cópia simples, hipótese em que o protocolo
atestará a conferência da cópia com o original, devolverá o documento
original imediatamente ao interessado e descartará a cópia simples
após a sua digitalização; e
III - receber o documento em papel para posterior digitalização,
considerando que:
a) os documentos em papel recebidos que sejam originais ou
cópias autenticadas em cartório devem ser devolvidos ao interessado,
preferencialmente, ou ser mantidos sob guarda do órgão ou da entidade,
nos termos da sua tabela de temporalidade e destinação; e
b) os documentos em papel recebidos que sejam cópias
autenticadas administrativamente ou cópias simples podem ser
descartados após realizada a sua digitalização, nos termos do caput e
do § 1º.
§ 4º Na hipótese de ser impossível ou inviável a digitalização
do documento recebido, este ficará sob guarda da administração e será
admitido o trâmite do processo de forma híbrida.
Art. 13. Impugnada a integridade do documento digitalizado,
mediante alegação motivada e fundamentada de adulteração, deverá ser
instaurada diligência para a verificação do documento objeto de
controvérsia.
Art. 14. A administração poderá exigir, a seu critério, até que
decaia o seu direito de rever os atos praticados no processo, a exibição
do original de documento digitalizado no âmbito dos órgãos ou das
entidades ou enviado eletronicamente pelo interessado.
Art. 15. Deverão ser associados elementos descritivos aos
documentos digitais que integram processos eletrônicos, a fim de apoiar
sua identificação, sua indexação, sua presunção de autenticidade, sua
preservação e sua interoperabilidade, preenchendo corretamente os
campos obrigatórios ou não no sistema que facilite a identificação de
forma correta, acarretando penalidades administrativas ao usuário
cadastrador do documento eletrônico.
Art. 16. Os documentos que integram os processos
administrativos eletrônicos deverão ser classificados e avaliados de
acordo com o plano de classificação e a tabela de temporalidade,
conforme a legislação arquivística em vigor.
§ 1º A eliminação de documentos digitais deve seguir as
diretrizes previstas na legislação.
§ 2º Os documentos digitais e processos administrativos
eletrônicos cuja atividade já tenha sido encerrada e que estejam
aguardando o cumprimento dos prazos de guarda e destinação final
poderão ser transferidos para uma área de armazenamento específica,
a fim de garantir a preservação, a segurança e o acesso pelo tempo
necessário.
Art. 17. A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
deverá estabelecer políticas, estratégias e ações que garantam a
preservação de longo prazo, o acesso e o uso contínuo dos documentos
digitais.
Parágrafo único. O estabelecido no caput deverá prever, no
mínimo:
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I - proteção contra a deterioração e a obsolescência de
equipamentos e programas; e
II - mecanismos para garantir a autenticidade, a integridade e a
legibilidade dos documentos eletrônicos ou digitais.
Art. 18. A guarda dos documentos digitais e processos
administrativos eletrônicos considerados de valor permanente deverá
estar de acordo com as normas previstas pela instituição arquivística
pública responsável por sua custódia, incluindo a compatibilidade de
suporte e de formato, a documentação técnica necessária para
interpretar o documento e os instrumentos que permitam a sua
identificação e o controle no momento de seu recolhimento.
Art. 19. Para os processos administrativos eletrônicos regidos
por esta Resolução, deverá ser observado o prazo definido em lei para
a manifestação dos interessados e para a decisão do administrador.
Art. 20. A partir da data de publicação desta Resolução, os
setores deverão indicar os tipos de processos prioritários para
implementação do uso do meio eletrônico para realização do processo
administrativo, cujo cronograma será elaborado e divulgado pela
Diretoria Geral desta Assembleia, por meio de ato próprio.
§ 1º O uso do meio eletrônico para a realização de processo
administrativo deverá estar implementado em sua totalidade no prazo
máximo de dois anos, contados da data de publicação desta Resolução.
Art. 21. Fica denominado de INOVALEGIS o sistema de gestão
eletrônica de documentos, por meio do qual tramitará os processos
administrativos eletrônicos desta Assembleia.
Art. 22. Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, São Luís, Maranhão, em
26 de Março de 2019. Dep. OTHELINO NETO - Presidente. Deputada
Cleide Coutinho Primeira Secretária em Exercício. Deputado Pará
Figueiredo Segundo Secretário em Exercício

DIÁRIO DAASSEMBLEIA

RESENHA
RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA AOS 26 DIAS, DO MÊS DE MARÇO,
DO ANO DE 2019, ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “WALDIR FILHO” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA
PELO SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA,
PRESIDENTE DA COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI
E XXI, DO ART. 40, DO REGIMENTO INTERNO.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
ANTÔNIO PEREIRA
CÉSAR PIRES
RAFAEL LEITOA
DR. YGLÉSIO – (Suplente)
FERNANDO PESSOA
ZÉ INÁCIO LULA
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS:
PROJETO DE LEI Nº 115/2019 – INSTITUI o Programa de
Prevenção à Epilepsia Integral às Pessoas com Epilepsia no Estado do
Maranhão e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado RIGO TELES
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 118/2019 – DISPÕE sobre
obrigatoriedade da instalação de balanças de precisão em
supermercados, hipermercados, congêneres e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado DR. YGLÉSIO
PROJETO DE LEI Nº 119/2019 – DISPÕE sobre a autorização
e regulamentação das cavalgadas no Estado do Maranhão e dá outras
providências.
AUTORIA: Deputado ARNALDO MELO
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
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PROJETO DE LEI Nº 120/2019 – 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.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 121/2019 – DISPÕE sobre a destinação
de porcentagem específica das unidades de programas de loteamentos
sociais e de habitação popular a famílias monoparentais e as mulheres
vítimas de violência doméstica.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado DR. YGLÉSIO
PROJETO DE LEI Nº 122/2019 – CRIA a Política Estadual
de Promoção da igualdade entre mulheres e homens no âmbito do
Estado do Maranhão.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 123/2019 – DISPÕE sobre a isenção
de cobrança da tarifa de energia elétrica para famílias de baixa renda que
possuem pacientes portadores de doenças genética e/ou raras.
AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado DR. YGLÉSIO
PROJETO DE LEI Nº 124/2019 – DISPÕE sobre o tráfego
de veículos automotores na Rodovia MA-313 na forma que especifica.
AUTORIA: Deputado RIGO TELES
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 125/2019 – ESTABELECE as diretrizes
para a instituição da campanha permanente de combate ao bullyng no
âmbito do Estado do Maranhão.
AUTORIA: Deputado WENDELL LAGES
RELATORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
PROJETO DE LEI Nº 126/2019 – 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 entidade
especializadas e dá outras providências.
AUTORIA: Deputada DETINHA
RELATORIA: Deputado DR. YGLÉSIO
PROJETO DE LEI Nº 127/2019 – 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.
AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado FERNANDO PESSOA
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 014/2019 – INSTITUI a
Escola Superior do Parlamento Maranhense, no âmbito da Assembléia
Legislativa do Estado do Maranhão e dá outras providências.
AUTORIA: Deputado HÉLIO SOARES
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 27 de março de 2019.
GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO
P A R E C E R Nº 001/2019
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 064/2019,
de autoria do Poder Executivo, que Autoriza o Poder Executivo Estadual

36

QUINTA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2019

a alienar bens imóveis das instituições escolares municipalizadas que
especifica, e dá outras providências.
Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
J ustiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade (Parecer nº 045/2019), vem agora o
projeto a esta Comissão para que seja emitido o parecer quanto ao
mérito, nos termos do Regimento Interno.
Com efeito, a alienação de bens públicos é a transferência da
propriedade a terceiros, porém tendo que obedecer ao interesse público
e as normas legais. A doutrina considera a doação como uma espécie de
Alienação, já que há a transferência de propriedade.
A Lei de Licitação (Lei 8.666/93) prevê que alienação dos bens
imóveis da Administração Pública dependerá da existência de interesse
público, autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na
modalidade concorrência sendo dispensado o certame no caso de doação
para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer
esfera de governo, vejamos:
“Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública,
subordinada à existência de interesse público devidamente
justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às
seguintes normas:
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa
para órgãos da administração direta e entidades autárquicas
e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades
paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na
modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes
casos:
.............................................................................................
b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou
entidade da administração pública, de qualquer esfera de
governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i; (Redação
dada pela Lei nº 11.952, de 2009)”
Destaca-se que com a transferência aos municípios dos imóveis
das instituições escolares, resguarda-se o interesse público,
considerando que fica especificada a obrigatoriedade de utilização
exclusiva dos imóveis para oferecimento da educação básica e suas
modalidades.
A doação e cessão dos imóveis corresponde ao movimento de
descentralização do ensino, com a municipalização do ensino busca-se
melhor gestão escolar e atender às necessidades específicas do
município.
Considerando as necessidades municipais, o projeto em tela
visa garantir condições de melhor utilização dos imóveis e de ensino
que sejam adequadas à sua realidade. Logo, o projeto busca promover
uma melhoria da qualidade da educação nos municípios, sendo possível
a eles realizar benfeitorias e utilizar os imóveis da forma que melhor
atenda às necessidades do município, no âmbito da educação básica.
Avaliando o que estabelece, pode-se afirmar que o projeto de
lei está amparado no princípio da finalidade, por buscar atender às
necessidades da população, por propor medida que ofereça aos
municípios condições de melhor gerir os recursos, os imóveis utilizados
na educação básica.
Em virtude dessas considerações, o projeto deve prosperar em
sede de análise de mérito legislativo.
VOTO DA RELATORA:
Pelo exposto, opino pela aprovação do Projeto de Lei nº 064/
2019, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e
oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração Pública,
Seguridade Social e Relações de Trabalho.
É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública, Seguridade
Social e Relações de Trabalho votam pela aprovação do Projeto de Lei
nº 064/2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 27 de de março 2019.
Presidente Adelmo Soares
Relatora Deputada Mical Damasceno
Vota a favor
Deputado Vinicius Louro
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Duarte Júnior
Deputado Felipe dos Pneus

Vota contra

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002;
do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX,
da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução
Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução
Administrativa nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão
Eletrônico nº 010/2018-CPL/ALEMA, em conformidade com o Parecer
da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo
Administrativo nº 3710/2018-ALEMA e autorizo a celebração do
contrato com a empresa vencedora do certame, a ALTA FREQUENCIA
COMERCIAL EIRELI, CNPJ nº 29.920.016/0001-02, para o Grupo
Único, com valor de R$ 20.397,94 (Vinte mil, trezentos e noventa
e sete reais e noventa e quatro centavos), nos termos do Edital,
seus anexos e da Proposta vencedora. Encaminhe-se à Diretoria Geral,
para cumprimento das normas legais. São Luís–MA, 27 de março de
2019.Deputado Othelino Neto. Presidente

REQUERIMENTO Nº 005 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos que dispõe o Regimento Interno em seu art. 128
deste Poder, solicito a Vossa Excelência a recriação e instalação da
Frente Parlamentar para Modernização do Centro de Lançamento de
Alcântara no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
conforme solicitei sua criação em legislatura passada, para que esta
casa trabalhe de forma conjunta com a Frente Parlamentar criada na
Câmara Federal com o mesmo intuito.
Conforme o supracitado, faz-se necessário o presente pedido
pois após recentes acontecimentos que preveem o uso pelos Estados
Unidos - EUA do Centro de Lançamento de Alcântara, Maranhão, e
uma vez que, o acordo firmado entre os Presidentes do Brasil e EUA
não teve seu conteúdo revelado, acabam por gerar temores em
comunidades da região e do país.
Acordo este acaba por ferir à soberania nacional e podem causar
efeitos nocivos para moradores de Alcântara, entre os quais remoções
de comunidades quilombolas daquela área.
Com um Município de 22 mil habitantes a cerca de 100 km de
São Luís, Alcântara fica numa península com localização privilegiada
para o lançamento de foguetes e satélites. Próximo à linha do Equador,
o centro - inaugurado pela Força Aérea Brasileira (FAB) em 1983 possibilita uma economia de até 30% no combustível usado nos
lançamentos.
Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), São Luís, 21 de março de 2019. - Rafael Leitoa Deputado Estadual
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Registro no cartório de títulos e documentos sob os números 1.780 e 24.950.
Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N - Sítio Rangedor - Calhau
Fone (98) 32693701 CEP.: 65071-750 - São Luís - MA
Site: www.al.ma.gov.br - E-mail: diario@al.ma.gov.br
OTHELINO NETO
Presidente

VALNEY DE FREITAS PEREIRA
Diretor Geral

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

EDWIN JINKINGS RODRIGUES
Diretoria de Comunicação

RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO
Núcleo de Suporte de Plenário

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

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