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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02/04/2019 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE: Dep. Dra. Thayza Hortegal

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02.04.2019

I – MEDIDA PROVISÓRIA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 291/2019 (MENSAGEM Nº
007/2019), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE
REORGANIZA A ESTRUTURA DA EMPRESA MARANHENSE
DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E
NEGÓCIOS PÚBLICOS – EMARHP, EXTINGUE A COMISSÃO
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RECRIA A
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO, TRANSFORMA A
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS
ESPECIAIS EM SECRETARIA DE ESTADO DE PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM O § 1º
DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/04. -
RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

II – PROJETO DE   LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. Nº 153/

2019)

2.  PROJETO DE LEI Nº 045/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADELMO SOARES, QUE DISPÕE SOBRE A
PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CANUDOS PRODUZIDOS
EM MATERIAL PLÁSTICO, NOS ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS E AFINS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO WENDELL
LAGES. DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

III – PROJETO DE   LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

3.  PROJETO DE LEI N° 064/2019, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, CAPEADO PELA MENSAGEM N° 006/
2019, QUE AUTORIZA O MESMO A ALIENAR BENS IMÓVEIS
DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES MUNICIPALIZADAS QUE
ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
PARECERES FAVORÁVEIS NA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR:
DEPUTADO RAFAEL LEITOA E NA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DE TRABALHO – RELATOR: DEPUTADA MICAL
DAMASCENO.

IV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

4. REQUERIMENTO Nº 155/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PASTOR CAVALCANTE, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADO VOTOS
DE CONGRATULAÇÕES AO PASTOR DA IGREJA EVANGÉLICA
EM IMPERATRIZ, RAUL CAVALCANTE BATISTA, PELO SEU
ANIVERSÁRIO NO DIA 02/04/2019. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE 01/04/19, DEVIDO AUSÊNCIA
DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

5.  REQUERIMENTO Nº 159/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, SOLICITANDO QUE DEPOIS
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 023/2019, QUE
CONCEDE A MEDALHA “JOÃO DO VALE” AO ENGENHEIRO
AGRÔNOMO E REGENTE DO CORAL SÃO JOÃO, FERNANDO
ELIAS MOUCHERECK.

6.  REQUERIMENTO Nº 160/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA AGENDADA UMA
SESSÃO SOLENE PARA O DIA 14 DE MAIO DO CORRENTE
ANO, ÀS 11:00 HORAS, EM HOMENAGEM ÀS DATAS
ALUSIVAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE (ENFERMEIRO,
ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE ENFERMAGEM E AUXILIAR
DE ENFERMAGEM).

V - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

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. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE 01/04/19, DEVIDO AUSÊNCIA
DO AUTOR. (2ª SESSÃO).

8. REQUERIMENTO Nº 161/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM
DE PESAR AOS FAMILIARES, PELO FALECIMENTO DA
SENHORA  HELENA LEITE, OCORRIDO NO DIA 30 DE MARÇO
DO CORRENTE ANO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 02/04/2019 – TERÇA-FEIRA

PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 153/19, de autoria do Poder

Executivo, enviado através da Mensagem 017/2019, que autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito especial ao Fundo de Desenvolvimento
da Cultura Maranhense – FUNDECMA, e dá outras providências.

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 154/19, de autoria do Senhor

Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre orientações de memória
histórica, proíbe a administração pública de homenagear a ditadura e
dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 155/19, de autoria da Senhora
Deputada Dr.ª Thaiza Hortegal, que dispõe sobre o programa de
repouso aos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de
enfermagem, no Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 156/19, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que dispõe sobre a cassação da 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,
por fraude metrológica na revenda varejista de combustíveis, no âmbito
do Estado do Maranhão.
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4. PROJETO DE LEI Nº 157/19, de autoria da Senhora

Deputada Dr.ª Thaiza Hortegal, que dispõe sobre a criação e implantação
de Clínica-Escola do Autista para atendimento de alunos e Capacitação
de Educadores no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

5. PROJETO DE LEI Nº 158/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que institui o Programa de Incentivo à
Renegociação de Dívidas e Combate ao Superendividamento no âmbito
do Estado do Maranhão e dá outras providências.

6. PROJETO DE LEI Nº 159/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre a política de troca de águas
envasadas em caso de apresentação de vício, e dá outras providências.

7. PROJETO DE LEI Nº 160/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que estabelece regras para a ausência de
troco em estabelecimentos comerciais, e dá outras providências.

PRIORIDADE 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 003/19, de

autoria do Poder Judiciário, enviado através da Mensagem 62019/
2019, que altera dispositivo da Lei Complementar nº 14, de 17 de
dezembro de 1991, Código de Divisão e Organização Judiciárias do
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 141/19, de autoria do Senhor

Deputado Arnaldo Melo, que classifica Alcântara – MA, como
Município de interesse Turístico.

2. PROJETO DE LEI Nº 142/19, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que obriga as Escolas Estaduais da Rede
Pública a disponibilizarem móvel para a guarda e conservação de
insulinas em uso, seringas, lancetas ou canetas aplicadoras utilizadas
por aluno com diabetes no âmbito do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 143/19, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que institui, no âmbito do Estado do
Maranhão, a Semana Estadual de Conscientização sobre o Desperdício
de Alimentos.

4. PROJETO DE LEI Nº 144/19, de autoria do Senhor
Deputado Rigo Teles, que dispõe sobre a gratuidade do uso dos
estacionamentos dos shoppings centers, centros comerciais e hospitais,
para as pessoas idosas acima de 60 anos, no Estado do Maranhão e dá
outras providências.

5. PROJETO DE LEI Nº 145/19, de autoria do Senhor
Deputado Rildo Amaral, que institui a Política de Prevenção à violência
contra Profissionais da Educação da Rede de Ensino do Estado do
Maranhão.

6. PROJETO DE LEI Nº 146/19, de autoria do Senhor
Deputado Rildo Amaral, que dispõe sobre a criação da Semana Estadual
da Saúde do Professor e dá outras providências.

7. PROJETO DE LEI Nº 147/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que obriga os asilos, casas de repouso
e similares a manter sistema permanente de videomonitoramento.

8. PROJETO DE LEI Nº 148/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que garante aos consumidores o direito
de livre escolha da oficina ao acionar sua seguradora em caso de sinistro
e dá outras providências.

9. PROJETO DE LEI Nº 149/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui ação para a compostagem
dos resíduos orgânicos do processamento de alimentos nas unidades
do Restaurante Popular e nas escolas da Rede Pública Estadual de
Educação, a fim de destinar o composto orgânico resultante a projetos
de agricultura familiar e às hortas comunitárias.

10. PROJETO DE LEI Nº 150/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre diretrizes para a
instituição de programas de reciclagem de resíduos sólidos na rede
pública e privada de educação do Estado do Maranhão.

11. PROJETO DE LEI Nº 151/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui a coleta obrigatória por
todos os órgãos da Administração Pública Estadual direta, bem como
por autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de
economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente

pelo Estado, e a destinação dos resíduos sólidos recicláveis e
reutilizáveis a associações e cooperativas de catadores.

12. PROJETO DE LEI Nº 152/19, de autoria do Senhor
Deputado Rildo Amaral, que autoriza o Poder Executivo a criar o
Programa Estadual de Saúde Vocal ao professor da rede estadual de
ensino e dá outras providências.

13. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 024/
19, de autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Comandante Geral da Polícia Militar Coronel
Jorge Allen Guerra Luongo, natural da cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio do de Janeiro.

14. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 025/
19, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que concede
o Título de Cidadão Maranhense a Senhora Maria Juliana Rodovalho
Doriqui.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 136/19, de autoria do Senhor

Deputado 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 Leitoa, 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
“João do Vale” ao engenheiro agrônomo e regente do Coral São João,
Fernando Elias Mouchereck.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 28 DE MARÇO DE 2019.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Adelmo

Soares.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Adriano, Ariston,  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, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Rigo Teles,
Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages,
Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Arnaldo
Melo, Edson Araújo, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Pastor
Cavalcante, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Rios e Rildo Amaral.
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I – ABERTURA.

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

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

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO (lê texto bíblico e Ata) – Ata lida, Senhor
Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ADELMO SOARES (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI N° 154 / 19

Dispõe sobre orientações de memória histórica,
proíbe a administração pública de homenagear a
ditadura e dá outras providências.

Art. 1º. Fica vedado, a partir da publicação desta Lei, atribuir
a prédios, rodovias e repartições públicas, e bens de qualquer natureza
pertencente ou sob gestão da Administração Pública Estadual direta e
indireta, nome de pessoa que conste no Relatório Final da Comissão
Nacional da Verdade de que trata a Lei Federal nº 12.528, de 18 de
novembro de 2011, como responsável por violações de direitos
humanos, assim como agente público, ocupante de cargo de direção,
chefia, assessoramento ou assemelhados e pessoas que notoriamente
tenham praticado ou pactuado, direta ou indiretamente, com violações
de direitos humanos, notadamente durante o período da ditadura militar.

Art. 2º Fica vedado o uso de bens ou recursos públicos de
qualquer natureza em eventos oficiais ou privados em comemoração,
exaltação, celebração, ou qualquer outra atividade similar, ao golpe
militar de 1964 e às pessoas que constem no Relatório de que trata o
artigo 1º desta Lei.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado

do Maranhão, em 20 de Março de 2019. - DUARTE JÚNIOR -
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem como objetivo promover, em
sintonia com diversas outras iniciativas estaduais e nacionais, os
processos de correção histórica relativos à memória e à justiça em
nosso Estado.
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As homenagens de prédios públicos constituem uma face

relevante do poder simbólico e das diretrizes administrativas que
orientam um Estado Democrático. Desta forma, as exaltações prestadas
em tempos antidemocráticos da nossa história para violadores de
direitos humanos e dos princípios democráticos devem ser revistas,
para que se prestigie o restabelecimento da verdade histórica, da
memória às vítimas de torturas e violações de direitos e para que se
consolide a valorização dos marcos democráticos de nosso país.

Ademais, o projeto encontra-se de acordo com a tendência
mundial de proteção dos direitos humanos, tendo em vista que os
países que sofreram com governos ditatoriais não valorizam ou exaltam
este período histórico com homenagens em prédios públicos. Como
exemplo, podemos citar a Ley de Memoria Historica, da Espanha, que
determinou a eliminação de placas, esculturas e nomes de prédios que
fizessem referência a personalidades comprometidas com violações de
direitos vinculadas à ditadura do general Francisco Franco (1939-1976).

Deve-se destacar que a proposta encontra consonância com o
Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH-3, consubstanciado
no Decreto Federal nº 7.037, de 21/12/2009, com diretriz e objetivo
estratégicos bem definidos no sentido de “modernizar a legislação
relacionada com promoção do direito a memória e a verdade” e de
“suprimir do ordenamento jurídico brasileiro eventuais normas
remanescentes de períodos de exceção que afrontem os compromissos
internacionais e os preceitos constitucionais sobre os Direitos
Humanos”.

Diversas outras iniciativas estaduais consolidaram legislação
semelhante, a exemplo do Decreto nº 30.618/2015, aqui do Maranhão,
do projeto de lei nº 99/2013 de Sergipe e iniciativas de Porto Alegre e
Paraná. Dados do INEP apontam que 976 escolas públicas brasileiras
têm nomes de presidentes do período da Ditadura, número que vem se
alterando devido às iniciativas legislativas semelhantes a esta.

Ademais, vale salientar que a Lei Federal 12.528/2011 que
Cria a Comissão Nacional da Verdade dispõe sobre a elaboração de
Relatório que contextualiza e dimensiona as violações de direitos
ocorridas durante a Ditadura Militar, trazendo o apontamento da autoria
das graves violações de direitos humanos em seu Capítulo 16. O
documento pode ser consultado no link: http://www.cnv.gov.br/images/
pdf/relatorio/Capitulo%2016.pdf.

Feita esta justificativa, deve-se destacar que a proposição possui
ampla viabilidade e pertinência jurídica. De início, no que tange à
competência legislativa, é pacífico o entendimento de que a proteção
dos direitos humanos, do patrimônio histórico e a defesa dos princípios
democráticos é matéria de atuação concorrente dos entes federativos,
conforme assegura os artigos 23 e 24 da Constituição Federal.

No que tange à iniciativa legislativa, igualmente pacífico que
tais projetos podem ser propostos por deputados estaduais, a exemplo
dos supracitados projetos de outras casas legislativas que tiveram sua
admissibilidade plenamente reconhecida. Ressalta-se que o projeto de
lei nº 136/2016, do estado do Ceará, foi aprovado e sancionado,
tornando-se a lei estadual nº 16.832, de 14 de janeiro de 2019.

Isto porque esta proposição não colide com qualquer vedação
das iniciativas legislativas por parlamentares. Trata-se de disposição
sobre o patrimônio histórico em relação à nomeação dos bens do Estado,
criando diretrizes e obrigações que não se consubstanciam em alterações
de competências dos órgãos administrativos, tampouco altera as contas
públicas ou dispõe sobre a estrutura da Administração Estadual,
limitações taxativas previstas na nossa Constituição Estadual.

Ademais, sobre a iniciativa parlamentar, vale destacar o
entendimento do Núcleo de estudos e pesquisas do Senado Federal:

Consideramos, destarte, adequada a teoria já aventada pelo
Supremo Tribunal Federal (embora não desenvolvida de
forma aprofundada) de que o que se veda é a iniciativa
parlamentar que vise ao redesenho de órgãos do Executivo,
conferindo-lhes novas e inéditas atribuições, inovando a
própria função institucional da unidade orgânica.

Perceba-se que, ao se adotar essa linha de argumentação, é
necessário distinguir a criação de uma nova atribuição (o
que é vedado mediante iniciativa parlamentar) da mera
explicitação e/ou regulamentação de uma atividade que já
cabe ao órgão. (grifo nosso)

 As restrições à iniciativa parlamentar são previstas no texto
da Constituição Estadual e não podem ter uma interpretação extensiva.
Em seu art. 43, afirma que:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:
[...]
III - organização administrativa e orçamentária;
[...]
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual.

A princípio, cumpre observar que este projeto não dispõe
sobre a organização, estruturação e atribuições de secretarias. O projeto
limita-se a dispor sobre normas para que se nomeiem os prédios e bens
públicos.

José Afonso da Silva define a Administração Pública sob dois
sentidos: o objetivo e o subjetivo. Sob o aspecto subjetivo, ela consiste
no “conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas que tenham a
incumbência de editar as atividades administrativas” (SILVA, 2007,
p.11). Sob o aspecto objetivo, a administração é a própria função
administrativa, ou seja, “aquela exercida pelo Estado ou por seus
delegados, subjacentemente à ordem constitucional e legal, sob regime
de direito público, com vistas a alcançar os fins colimados pela ordem
jurídica” (SILVA, 2007, p.04). O autor afirma, ainda, que a função
administrativa é aquela residual em relação às funções jurisdicional e
legislativa.

No projeto em apreço não se disciplinou acerca de nenhuma
das dimensões, objetiva ou subjetiva, que compõem a administração.
Não redesenha a estrutura dos órgãos da Administração, tampouco
lhes confere atribuições funcionais inéditas, apenas retira do escopo
de possibilidade de nomeação dos prédios e bens públicos as
homenagens aos violadores de direitos humanos. Ademais, diante da
farta experiência com iniciativas legislativas semelhantes de outros
Estados, não se olvida da pertinência e adequação jurídica da proposição.

Não se pode esquecer, ainda, que o Brasil já foi condenado no
Caso Gomes Lund e outros1 , no âmbito do Sistema Interamericano de
Proteção de Direitos Humanos, a promover garantias de não repetição
de fatos relacionados ao período autoritário, inclusive relacionados à
educação em direitos humanos nas Forças Armadas. Promover, no
âmbito destas, festejos ao período autoritário enquanto o Estado
Brasileiro foi condenado pelo desaparecimento forçado de pessoas
seria ignorar frontalmente os tratados de direitos humanos dos quais o
Brasil é signatário.

Dito isto, tendo em vista o mérito da matéria e sua importância,
peço a aprovação da proposição pelo nobres pares.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 20 de Março de 2019. - DUARTE JÚNIOR -
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 155 / 19

Dispõe sobre o programa de repouso aos
enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares
de enfermagem, no Estado do Maranhão.

A Assembleia Legislativa do Maranhão decreta:
Art. 1º - As instituições de saúde, públicas e privados,

localizados no Estado do Maranhão ficam obrigados a disponibilizar,
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para os profissionais de enfermagem, técnicos de enfermagem e auxiliares
de enfermagem, locais de repouso, com as condições adequadas de
conforto e salubridade, para os períodos reservados a esse fim.

Art. 2º -. As instituições de saúde, públicas e privadas, ofertarão
aos profissionais de enfermagem, técnicos de enfermagem e auxiliares
de enfermagem condições adequadas de repouso..

Parágrafo único. Os locais de repouso dos profissionais de
enfermagem devem:

I – ser destinados especificamente para o descanso dos
trabalhadores;

II – ser arejados;
III – ser providos de mobiliário adequado;
IV – ser dotados de conforto térmico e acústico;
V – ser equipados com instalações sanitárias;
VI – ter área útil compatível com a quantidade de profissionais

diariamente em serviço.
Art. 3º - A ausência das áreas de descanso ou das condições

adequadas para o repouso dos trabalhadores de que trata esta lei,
poderá ensejar em aplicação de sanções administrativas aos responsáveis
das instituições.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
A Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado

“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, em São Luís, 26 de março
de 2019 – Thaíza Hortegal – Deputada Estadual.

JUSTIFICATIVA
O enfermeiro se dedica a promover, manter e restabelecer a

saúde das pessoas, trabalhando em parceria com outros profissionais.
Mas, para que a dedicação seja plena, é necessário ter um pouco mais
de atenção à essa classe tão importante na área da saúde.

São inúmeros os riscos que corre um profissional da
enfermagem envolvido na grande complexidade do processo de trabalho
em decorrência da assistência direta e indireta aos pacientes. Este
trabalho exige o manuseio de materiais perfurocortantes e coloca o
profissional de saúde em exposição a fluídos biológicos, riscos químicos,
físicos, fisiológicos, psíquicos, de radiação e de contaminação.

As instituições de saúde públicas e privadas, como hospitais e
clínicas, terão que oferecer condições adequadas de repouso, durante o
horário de trabalho, aos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.
Os ambientes devem ser específicos para descanso. Precisam também
ser arejados, possuir banheiro, móveis adequados e conforto térmico e
acústico, além de espaço compatível com a quantidade de usuários.

O projeto tem forte impacto social, reconhecendo as
necessidades específicas dos profissionais, que visa aprimorar o
ambiente de trabalho dos profissionais de saúde e o resultado será uma
melhoria da prestação de serviço à população.

Nestes termos, contamos com o apoio dos Excelentíssimos
Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de
medida relevante à classe. Assim sendo, submetemos à consideração
do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio “Manuel
Beckman”, em São Luís, 25 de março de 2019. – THAIZA
HORTEGAL - Deputada Estadual.

PROJETO DE LEI Nº 156 / 19

Dispõe sobre a cassação da 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, por fraude metrológica na
revenda varejista de combustíveis, no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 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, por fraude metrológica na
revenda varejista de combustíveis, no âmbito do Estado do Maranhão,
nas seguintes situações:

I - 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 permitidas pelo órgão metrológico
competente;

II - do posto revendedor que utilizar qualquer dispositivo que
acarrete, na totalização do valor cobrado do consumidor, preço diverso
do indicado na bomba medidora;

III - do posto revendedor que utilizar equipamentos ou
mecanismos de comunicação de fluxo de combustíveis entre tanques
ou bombas não levados ao conhecimento do órgão regulador competente;

IV - do posto revendedor que utilizar quaisquer equipamentos
ou mecanismos de uso não autorizado para armazenagem ou
abastecimento de combustíveis;

V - do posto revendedor que violar o mecanismo medidor de
vazão para fornecer combustível em quantidade menor que a indicada
no painel da bomba de combustível;

VI - do posto que utilizar 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.

Art. 2º - As infrações referidas no artigo 1º desta lei serão
apuradas na forma estabelecida pela Secretaria de Estado da Fazenda e
comprovadas por meio de laudo elaborado pelo Instituto de Metrologia
e Qualidade Industrial do Estado do Maranhão - IMEQ – ou por
perito com fé pública.

Art. 3º - A cassação da eficácia da inscrição, prevista no artigo
1º desta lei, implicará aos sócios do estabelecimento penalizado, pessoas
físicas ou jurídicas, o impedimento de exercerem o mesmo ramo de
atividade, mesmo que em estabelecimento distinto daquele, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, contados da data da cassação.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em de 27 de março de 2019. -
EDIVALDO HOLANDA - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Diante da necessidade de coibir a reiteração da prática delituosa,
o presente projeto de lei prevê a cassação da 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, por fraude
metrológica na revenda varejista de combustíveis, no âmbito do Estado
do Maranhão.

É sabido que esse tipo de fraude já foi constatada e vem sendo
combatida em todo país, onde o Instituto de Pesos e Medidas concluiu
que o crime consiste, em muitos casos, na substituição de componentes
das placas eletrônicas das bombas de combustíveis as quais, exibem
uma quantidade do produto maior do que a efetivamente ejetada no
tanque do veiculo. Em muitos casos foi inclusive identificado o uso,
pelos fraudadores, de controles remotos para desativar o sistema quando
da chegada de uma fiscalização. Esses fatos foram mostrados e
divulgados pela imprensa nacional.

Portanto, este Projeto de Lei define como passível de punição
o revendedor que fraudar a medicação na bomba no valor cobrado do
consumidor. Deste modo, com a sua aprovação, será possível impedir
que os estabelecimentos devidamente penalizados voltem a praticar
essas infrações, na medida em que seus sócios serão também proibidos
de atuar no mesmo ramo de atividade, seja constituindo nova empresa,
seja exercendo tal prática em local distinto.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em de 27 de março de 2019. -
Edivaldo Holanda - Dep. Estadual
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PROJETO DE LEI Nº 157 / 19

Dispõe sobre a criação e implantação de Clínica-
Escola do Autista para atendimento de alunos e
Capacitação de Educadores no Estado da
Maranhão e da outras providencias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:
Artigo 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a criar e implantar

clínica-escola no estado da Maranhão, cujo objetivo é oferecer ensino
individualizado aos autistas, potencializar a socialização, aprimorar
tratamentos, formar e capacitar profissionais qualificados para crianças,
adolescentes e adultos autistas.

Parágrafo único.  A implantação da clínica-escola nas cidades
do interior do estado será feita em conformidade com a demanda regional,
a ser avaliada e definida pelo Estado, através da Secretaria de Educação
e Saúde.

Artigo 2º – A clínica-escola funcionará como local de triagem
para casos mais graves de autismo, cujos portadores apresentam
hipersensibilidade. Terá capacidade para até 100 autistas, que
permanecerão na clínica até estarem aptos ao ensino regular.

Artigo 3º – O espaço contará com psicólogos, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e neuropediatra para diagnóstico. Também
funcionará como centro de capacitação de profissionais que lidam ou
pretendam lidar com portadores da síndrome.

Artigo 4º – Ficam autorizadas as Secretarias de Educação e de
Saúde do Estado a tomarem as demais providencias cabíveis necessárias
à implementação desta lei.

Artigo 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em de 27 de março de 2019. -
Deputada Estadual - Thaíza Hortegal

JUSTIFICATIVA

Recentemente o Governo do Estado do Maranhão sancionou
Lei nº 10.990/2019, de acordo com a Lei, a cada quatro anos deverá ser
realizado um Censo para identificação e mapeamento dos autistas e o
Estado poderá dispor de mecanismos que permitam atualização dos
dados, mediante um auto cadastramento.

Entre as informações que deverão constar no questionário,
estão: tipos e graus de autismo, localização, grau de escolaridade, renda
e profissão das pessoas com TEA e familiares, entre outros dados.

Assim surgiu a necessidade de se elaborar um projeto de Lei
que objetiva fazer com que o Estado, por meio de ações educacionais e
de saúde, desenvolva tratamento multidisciplinar, ofereça capacitação
e aprimoramento de profissionais que queiram trabalhar com pessoas
portadoras da síndrome e estimule a integração de crianças e adolescentes
autistas ao ensino regular.

A implementação do presente projeto cumpre determinações
previstas na Lei 12.764, de 2012, que institui a Política Nacional de
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
em todo o país. Ela assegura aos autistas os benefícios concedidos a
todos os portadores de deficiência, ressaltando o dever dos órgãos
públicos de fazer com que a lei seja aplicada de maneira satisfatória,
com profissionais habilitados não somente para preparar os autistas,
mas para descobrir seus potenciais e a melhor maneira de aproveitá-
los na sociedade.

É sabido que o Ministério da Saúde disponibiliza em sua cartilha
“Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtornos do
Espectro do Autismo (TEA)”, as seguintes informações: O autismo é
considerado uma síndrome neuropsiquiátrica. Embora uma etiologia
específica não tenha sido identificada, estudos sugerem a presença de
alguns fatores genéticos e neurobiológicos que podem estar associados
ao autismo. Fatores de risco psicossociais também foram associados.
Nas diferentes expressões do quadro clínico, diversos sinais e sintomas

podem estar ou não presentes, mas as características de isolamento e
imutabilidade de condutas estão sempre presentes.

Pesquisas apontam a necessidade de capacitação dos educadores
para proporcionar real inserção escolar dos autistas ou dos
diagnosticados dentro do TEA, tendo em vista que muitos educadores
resistem ao trabalho com crianças e adolescentes portadoras do
transtorno por apresentarem ideias distorcidas a respeito da síndrome.

A referida lei determina, ainda, como dever legal, o incentivo à
formação e à capacitação de profissionais especializados no atendimento
à pessoa com transtorno do espectro autista.

No Brasil, quando o assunto é assistência a autistas, a referência
que temos é a Clínica-Escola do Autista de Itaboraí, que é a primeira
instituição municipal do País destinada exclusivamente ao tratamento
e educação de pessoas com autismo.

A inclusão começa com a chegada do aluno à escola, mas é
preciso também garantir sua permanência e aprendizagem. Infelizmente,
o que se constata é que a escola regular atual não é feita para todos.
Com o presente projeto, o que se objetiva, também, é que esse trabalho
seja complementar, pois não há ganhos ao individualizar a criança
autista, pois o seu desenvolvimento é considerado mais proveitoso
diante de um grupo.

Cabe ressaltar que a instalação da clínica-escola não visa a
segregação e sim a inclusão dos portadores de autismo na escola e na
sociedade. Outrossim, Tem como meta minimizar o sofrimento das
mães que ficam sem amparo para enfrentar uma situação tão complexa.

Visando obter respaldo que possa contribuir com este projeto,
buscamos informações em sites específicos, bem como não apenas da
renomada Clínica-Escola do Autista de Itaboraí, como também com a
Associação de Amigos do Autista do Maranhão – AMA - MA, e
também junto as Federações das APAES do Estado do Maranhão ao
Centro especializado em Reabilitação (CER), através de seus
presidentes, que muito contribuíram nos fornecendo informações sobre
o tema.

Nestes termos, peço a compreensão dos meus pares para a
aprovação deste projeto de lei.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em de 27 de março de 2019. -
Dra Thaíza Hortegal - Deputada Estadual – PP

PROJETO DE LEI N° 158 / 19

Institui o Programa de Incentivo à Renegociação
de Dívidas e Combate ao Superendividamento no
âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Estado do Maranhão, o
Programa de Incentivo à Renegociação de Dívidas e Combate ao
Superendividamento.

Parágrafo único. O Programa de que trata o caput deste artigo
tem como base a garantia da harmonia nas relações de consumo, visando,
dentre outros:

I - a ampliação do atendimento aos consumidores;
II - o incentivo à competitividade pela melhoria da qualidade

da prestação de serviços;
III - a boa-fé e o equilíbrio nas relações entre consumidores e

fornecedores;
IV - o fortalecimento da transparência nas relações de consumo.
Art. 2º O Programa instituído no artigo 1º desta Lei consiste na

inserção de fornecedores, pelos órgãos de Defesa do Consumidor, no
cadastro da CIP (Carta de Informação Preliminar) Eletrônica, oferecido
pelo Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor
(SINDEC).

§ 1º Os fornecedores cadastrados nos termos do caput deste
artigo gozarão dos seguintes benefícios:

I - consultar todas as reclamações e CIP´s abertas em face do
seu estabelecimento comercial;
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II - receber e responder, eletronicamente, todas as CIP´s abertas

em seu nome;
III - prevenção e celeridade na solução de problemas decorrentes

das relações de consumo;
IV - praticidade e economicidade.
§ 2º Os fornecedores interessados em aderir ao Programa de

que trata esta Lei deverão atender aos seguintes requisitos:
I - assinar Termo de Responsabilidade e Compromisso junto

aos órgãos de Defesa do Consumidor, que deverá conter:
a) Contrato Social do estabelecimento comercial;
b) Comprovante de Cadastro na Receita Federal;
c) Instrumento de Procuração Pública do representante do

fornecedor que assinará o termo supracitado;
d) E-mail e telefone institucional;
e) Atribuição de acompanhamento das CIP´s geradas e

observância da apresentação de respostas no prazo máximo de 10
(dez) dias corridos, nos termos do Decreto Federal nº 2.181, de 20 de
março de 1997;

f) Incumbência de renegociação de dívidas dos consumidores
inadimplentes, em observância à capacidade econômica destes;

g) A ressalva de que o não envio de resposta no prazo definido
na alínea “e” deste inciso poderá acarretar instauração de Processo
Administrativo de Reclamação e resultar na inclusão do nome do
fornecedor nos Cadastros de Reclamação Fundamentada Estadual e
Nacional, bem como na aplicação das sanções previstas em lei,
observando-se o direito ao contraditório e a ampla defesa.

II – manter atualizado o Termo de Responsabilidade e
Compromisso de que trata o inciso I deste artigo.

§ 3º Para os fins desta Lei, adotar-se-ão as definições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990) para
conceituação de fornecedor.

Art. 3º O descumprimento dos preceitos constantes desta Lei
implicarão nas seguintes penalidades, observados os direitos ao
contraditório e a ampla defesa:

I - advertência, nos 2 (dois) primeiros descumprimentos;
II - suspensão do Programa pelo prazo de:
a)  3 (três) meses quando do terceiro descumprimento;
b) 6 (meses) meses quando do quarto descumprimento;
c) 12 (doze) meses quando do quinto descumprimento;
d) 24 (vinte e quatro) meses quando do sexto descumprimento;
e) proibição de participação do Programa após o sétimo

descumprimento.
Art. 4º A falta de pagamento ou o descumprimento de qualquer

cláusula acordada, por parte do consumidor, nos termos da alínea “e”,
inciso I, § 2º, do artigo 2º desta Lei, implicará na cobrança atualizada do
saldo devedor por parte do fornecedor, ficando este desobrigado de
renegociar a mesma dívida.

Art. 5º Não se aplica o disposto nesta Lei ao consumidor cujas
dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, ou sejam
oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não
realizar o pagamento.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em de 27 de março de 2019. -
DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem por finalidade estabelecer um
programa que possibilite aos consumidores sair de um (possível)
superendividamento. Em pesquisa realizada no ano de 2017 pela
Confederação Nacional do Comércio, constatou-se que 57% (cinquenta
e sete por cento) das famílias estavam endividadas e 9% (nove por
cento) não teriam condições de pagar suas dívidas. Meio à crise que o
país está passando, esses números devem ter aumentado. O problema
tornou-se tão preocupante que alguns tribunais têm desenvolvido
projetos de orientação e ajuda. É o caso do Tribunal de Justiça do

Estado do Rio Grande do Sul, com a cartilha “Os 10 mandamentos da
prevenção ao superendividamento”.

Além dos tribunais, os PROCONS dos Estados têm se
esforçado para promover ações especiais para renegociações de dívidas.
Aqui no Maranhão, essa ação ocorre desde 2015. Somente por meio do
diálogo direto entre credores e devedores é possível negociar com as
melhores propostas.

Para devolver o poder de compra aos consumidores em meio à
crise econômica, programas tais como o apresentado neste projeto são
fundamentais. Incentivar devedores a quitarem suas dívidas é de suma
importância. É certo que é liberalidade da empresa credora oferecer o
parcelamento da dívida contraída pelo consumidor. Não existe lei que
obrigue o fornecedor de produtos ou o prestador de serviços a parcelas
dívidas contraídas e inadimplidas. Por consequência, as empresas não
são obrigadas a parcelas seus créditos. Se o fazem, é por mera
deliberalidade. Contudo, o credor também possui o interesse em negociar
o débito, uma vez que sabe que somente desta forma receberá o que lhe
é devido. Todavia, a negociação depende de um acordo entre as partes,
e o credor, como mencionado, não é obrigado a aceitar a proposta que
lhe for feita. Por outro lado, o consumidor também não está obrigado a
aceitar a forma imposta pela instituição credora para a quitação da
obrigação. Assim, imprescindível o diálogo entre ambas as partes. O
programa deste projeto possibilita isso.

Ademais, destaca-se que esta Proposição contribuirá com a
celeridade das demandas, além da uma grande economia de recursos e
tempo, bem como o respeito ao meio ambiente.

Faz-se mister destacar que esta Casa possui competência
constitucional concorrente para legislar sobre o tema em apreço,
conforme art. 24, incisos V e VIII da Constituição Federal, que tratam
sobre os consumidores e seus respectivos direitos.

Portanto, nos termos acima, por ser algo benéfico aos
consumidores maranhenses, contamos com o apoio dos Excelentíssimos
Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de
medida de relevante interesse social. Assim sendo, submetemos à
consideração do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em de 27 de março de 2019. -
DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 159 / 19

Dispões sobre a política de troca de águas
envasadas em caso de apresentação de vício, e dá
outras providências.

Art. 1º Sempre que o consumidor identificar que há, dentro do
recipiente de água, proliferação de algas ou micro-organismos diversos,
poderá realizar a troca imediata do produto por outro da mesma espécie,
em perfeita qualidade.

Art. 2º O consumidor, identificando um corpo estranho dentro
do recipiente de água, ainda lacrado, que não seja aquele descrito no
caput do art. 1º desta Lei, poderá trocar, imediatamente, o produto por
outro da mesma espécie, em perfeita qualidade, levando mais uma
unidade de forma gratuita.

Parágrafo único. Nos municípios onde não haja sede da
indústria responsável, a entrega do produto adicional deverá ser
realizada em, no máximo, 15 (quinze) dias após solicitação do
consumidor junto à empresa.

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se recipiente de
água os garrafões de águas envasadas, incluindo água mineral natural,
água natural e água adicionada de sais.

Art. 4º A troca de que tratam os artigos 1º e 2º desta Lei poderá
ser realizada junto ao comerciante responsável pela venda ou com a
própria indústria responsável, a critério do consumidor, apresentando
o produto e a respetiva nota fiscal de compra ou similar, cabendo ao
fornecedor, obrigatoriamente, garantir o seu efetivo cumprimento.
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Art. 5º As empresas deverão manter, em local visível e de fácil

acesso ao público, cópia da presente Lei.
Art. 6º A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação

das penalidades competem aos órgãos de proteção e defesa do
consumidor.

Art. 7º Esta Lei entra em na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís, 28 de março de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 24, incisos V e

VIII, prevê a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal
para legislar concorrentemente, sobre, dentre outras questões, produção
e consumo, além de responsabilidade por dano ao consumidor. Sendo
assim, nestes termos, o presente projeto, visa assegurar, sobretudo, o
respeito aos direitos dos consumidores.

A aprovação da referida Proposição trará grandes benefícios
aos consumidores, sendo possível a solução dos problemas sem que a
necessidade de ter que ingressar com uma ação judicial ou administrativa.

Conforme disciplina a Lei Federal nº 8.078/1990, diversos são
os direitos básicos assegurados aos consumidores. O objetivo deste
Projeto de Lei é proteger, prevenir e reparar danos causados ao
consumidor, além de garantir ao cidadão a informação adequada e clara
sobre diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes
e preços, bem como os riscos que apresentem.

Ressalta-se, por oportuno, que essa prática já está sendo
aplicada em nosso estado, mediante Acordo de Cooperação celebrado
entre o Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do
Estado do Maranhão – PROCON/MA e o Sindicato das Indústrias de
Bebidas, Refrigerantes, Água Mineral e Aguardentes do Estado do
Maranhão – SINDIBEBIDAS, ainda no ano de 2018, durante a minha
gestão enquanto Presidente do PROCON/MA, conforme cópia em
anexo.

O acordo celebrado garante a troca do recipiente de água por
outro em perfeita qualidade sempre que o consumidor identificar
proliferação de algas ou micro-organismos diversos. Além disso, caso
seja encontrado outro tipo de corpo estranho, a troca também será
feita por outro produto da mesma espécie, em perfeita qualidade,
levando mais uma unidade de forma gratuita.

Nessas circunstâncias, com vistas a resguardar o equilíbrio na
relação consumerista, mediante a efetivação de direitos e deveres de
consumidores e fornecedores, e controle e fiscalização da atividade, é
que se propõe a aprovação deste Projeto de Lei. Com estes argumentos,
que julgo suficientes para justificar a importância desta Proposição,
minha expectativa é de que o digno Parlamento lhe dê boa acolhida.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 28 de março de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 160 / 19

Estabelece regras para a ausência de troco em
estabelecimentos comerciais, e dá outras
providências.

Art. 1º Esta Lei veda estabelecimentos comerciais a fornecer
troco de outra forma que não seja em dinheiro, sem o consentimento
do consumidor.

Parágrafo único. Na sua falta ou insuficiência, o fornecedor
deve arredondar o preço do produto ou serviço para baixo, não podendo
o consumidor ficar sem troco ou ser obrigado a receber outro produto
como diferença, sob pena de configuração de venda casada.

Art. 2º Os estabelecimentos comerciais não poderão recusar a
venda de produto ou serviço quando a alegação for única e
exclusivamente a falta de troco.

Parágrafo único. O previsto no caput não se aplica aos casos já
regulamentados em Lei.

Art. 3º Os estabelecimentos comerciais deverão disponibilizar
cópia da presente Lei em local visível e de fácil acesso a todos.

Art. 4º A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação
das penalidades competem aos órgãos de Proteção e Defesa do
Consumidor.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís, 28 de março de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA
Esta Proposição visa coibir uma prática muito difundida no

mercado de consumo, que diz respeito ao troco oriundo da aquisição
de produto ou serviço. Ainda é muito comum a prática dos fornecedores,
na hipótese não possuir o troco integral, arredondar o valor do produto
ou serviço para cima ou substituir ilicitamente por outras mercadorias,
tais como balinhas, chicletes, doces, etc. Ocorre que ao realizar esse
procedimento, sem o consentimento do consumidor, o estabelecimento
comercial incorre em prática considerada abusiva, vedada pela Lei
Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), nos
termos do artigo 39, incisos I e II.

Além disso, este Projeto de Lei veda a recusa de venda de
produto ou serviço quando a alegação for única e exclusivamente a
falta de troco, prática também proibida pelo CDC, em seu artigo 39,
IX.

O estabelecimento que não tiver troco disponível deverá
arredondar o valor sempre em benefício do consumidor, evitando o
enriquecimento indevido do fornecedor e o prejuízo para a parte mais
vulnerável da relação de consumo.

Frisa-se que, apesar do fornecedor ser obrigado a ter troco
integral para fornecer aos consumidores, não se dispensa a razoabilidade
destes em facilitar essa operação, em especial às compras de pequeno
valor.

Ressalta-se que o presente Projeto tem respaldo no art. 24,
incisos V e VIII da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, que prevê a competência da União, dos Estados e do Distrito
Federal para legislar concorrentemente, dentre outras questões, sobre
produção e consumo, além de responsabilidade por dano ao consumidor.

Nestes termos, contamos com o apoio dos Excelentíssimos
Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei. Assim sendo,
certo de que se trata de medidas protetivas aos consumidores
maranhenses, submetemos à consideração do Plenário desta Casa
Legislativa a presente proposição.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 28 de março de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

REQUERIMENTO Nº 159 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(art. 163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão ordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Resolução
Legislativa n° 023D 2019, que concede a Medalha “João do Vale” ao
engenheiro agrônomo e regente do Coral São João, Fernando Elias
Mouchereck.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 28 DE MARÇO DE 2019. -
WENDELL LAGES - Deputado Estadual
OS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.04.19
EM: 01.04.19
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REQUERIMENTO Nº 160 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvido o Plenário, seja agendada
uma Sessão Solene para o dia 14 de maio do corrente ano, às 11:00
horas, em homenagem as datas alusivas aos Profissionais da Saúde
(Enfermeiro, Assistente Social, Tec. de Enfermagem e Auxiliar     de
Enfermagem).

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 28 DE MARÇO DE 2019. -
Helena Duailibe - Deputada Estadual

OS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.04.19
EM: 01.04.19

REQUERIMENTO N° 161 / 19

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento
do HELENA LEITE, externando o mais profundo sentimento de Pesar
pelo seu falecimento, ocorrido no dia 30 de março do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de abril de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

OS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 02.04.19
EM: 01.04.19

INDICAÇÃO Nº 467 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino e ao Secretário de Saúde, Senhor Carlos Eduardo de
Oliveira Lula, solicitando 01 (um) Médico para atuar no Município
de Bacurituba, considerando que a referida Cidade conta com apenas
01 (um) médico para atender a população aproximada de 5.700 (cinco
mil e setecentos) habitantes, motivo pelo qual, muitas vezes, pessoas
acabam indo a Municípios vizinhos para ter acesso à saúde básica.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 15 de fevereiro 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 468 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino e ao Presidente da Companhia Energética do
Maranhão – CEMAR, Senhor Augusto Dantas, solicitando
construção de Subestação Elétrica entre os Municípios de Bacurituba
e Cajapió, uma vez que a população das referidas Cidades sofre com

constantes quedas de energia elétrica, ocasionando queima de
equipamentos eletrônicos, deixando de ser um simples transtorno para
tornar-se um grava problema, no limite em que as pessoas são, em sua
grande maioria, de baixa renda.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 15 de fevereiro 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 469 / 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 Municipal de
Agricultura, Pesca e Abastecimento de São Luís, Senhor Raimundo
Nonato Silva Júnior, solicitando a reforma, em CARÁTER DE
URGÊNCIA, da Feira do Anjo da Guarda.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 20 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 470 / 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, ao Secretário Estadual de
Esporte e Lazer, Senhor  Rogério Cafeteira  e ao Secretário
Municipal de Desportos e Lazer,  Senhor Rommeo Pinheiro Amin
Castro, solicitando a criação de um espaço poliesportivo no Eixo
Itaqui-Bacanga, proporcionando à população dessa área espaço
adequado para práticas esportivas.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 20 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 471 / 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 Municipal de Educação,
Senhor Moacir Feitosa, solicitando a criação de Escola Maternal
(Infantil I e II) no Eixo Itaqui-Bacanga, necessidade premente daquela
população.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 20 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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INDICAÇÃO Nº 472 / 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 Antonio Araújo, solicitando reforma
da Praça do Canhão, no Bairro Anjo da Guarda, importante local de
vivência e lazer das pessoas daquela localidade.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 20 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 473 / 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,
Senhor Flávio Dino, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto Silva e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos de São
Luís, Senhor Antonio Araújo, solicitando construção de praça com
equipamentos de ginástica, na Avenida Principal do Gapara,
beneficiando, assim, por volta de 5.000 (cinco mil) moradores dessa
comunidade que ainda não possui qualquer área de lazer.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 20 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 474 / 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 Municipal de Trânsito e
Transporte, Senhor Canindé Barros, solicitando a sinalização
horizontal e vertical da Avenida Principal do Bairro Vila Embratel,
assim como seja instalada faixa de pedestres em frente às escolas e
creches localizadas na Avenida do Contorno da UFMA  e Avenida
Sarney Filho (Av. Principal), melhorando a segurança de pedestres e
condutores de veículos nessas importantes vias por onde circulam
diariamente centenas de pessoas.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 20 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 475 / 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 Miguel Vieira,
localizada no Bairro São Cristóvão, importante via por onde circulam
diariamente centenas de pessoas e veículos, dando acesso à populosos
bairros como Jardim Tropical, Cidade Operária e região.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 28 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 476 / 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, Senhor
Flávio Dino e à Secretária de Estado Extraordinária e Juventude,
Senhora Tatiana de Jesus Pereira, solicitando, a implementação de
ações em defesa da juventude nos bairros Jardim Turu, Alto do Turu,
Parque Vitória e Adjacentes, visando atender reinvindicação
social dos mencionados bairros.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 20 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 477 / 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, Senhor
Flávio Dino, solicitando que, por meio da Agência Estadual de
Transporte e Mobilidade – MOB, aprecie a possibilidade de englobar
os bairros Alto do Turu, Parque Vitória, Parque São José, Recanto
do Turu, Jardim Turu, Parque Jair no trajeto dos ônibus semiurbanos
da linha expressa metropolitana.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 20 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 478 / 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, Senhor
Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Segurança Pública,
Senhor Jefferson Portela, solicitando, a possibilidade de implantação
de Batalhão da Polícia Militar, no Município de São José de Ribamar,
com sede no Parque Vitória, objetivando atender a população dos
bairros Jardim Turu, Alto do Turu, Canudos, Terra Livre, Parque
Vitória, Parque Jair, Parque São José, Espaço Sideral e Novo
Turu e Adjacentes.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 20 de março de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado
Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 479 / 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 José de
Ribamar, Senhor Eudes Sampaio Nunes, solicitando em caráter de
urgência, providencias a fim de realizar obras de drenagem pluvial e
pavimentação asfáltica na Estrada da Vitória, importantíssima via
de acesso aos bairros Parque Vitória, Jardim Turu, Alto Turu e
Adjacentes.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 20 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 480 / 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, Senhor
Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Segurança Pública,
Senhor Jefferson Portela, solicitando, em caráter de urgência,
ampliação do efetivo de viaturas da Polícia Militar no Município de
São José de Ribamar, pois as ocorrências de delitos nos bairros Jardim
Turu, Alto do Turu, Canudos, Terra Livre, Parque Vitória, Parque
Jair, Parque São José, Espaço Sideral e Novo Turu e adjacências
precisão ser combatidas efetivamente e preventivamente.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 20 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 481 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao governador do Estado, Flávio Dino e ao
Secretário de Educação, Felipe Costa Camarão, solicitando, 01
(um) ônibus escolar para o Município Senador Alexandre Costa e 01
(um) ônibus escolar para o Município de Turiaçu.

Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de fevereiro 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 482 / 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 a
Secretária de Estado da Mulher- SEMU, a senhora Ana Mendonça,

solicitando que envie a unidade móvel: Carreta da Mulher Maranhense
para o município de Olinda Nova- MA.

A presente solicitação tem como objetivo atender a população
desse município, localizado na baixada maranhense, visando a
interiorização das ações, garantindo acesso à saúde preventiva,
educação por meio de palestras, visando a conscientização das mulheres
atendidas, orientando juridicamente sobre as violências domésticas,
abusos sexuais, sofridos das mais diversas formas para que sejam
tomadas as providências necessárias.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 28 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 483 / 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 a
Secretária de Estado da Mulher- SEMU, a senhora Ana Mendonça,
solicitando que envie a unidade móvel: Carreta da Mulher Maranhense
para o município de São João Batista- MA.

A presente solicitação tem como objetivo atender a população
desse município, localizado na baixada maranhense, visando a
interiorização das ações, garantindo acesso à saúde preventiva,
educação por meio de palestras, visando a conscientização das mulheres
atendidas, orientando juridicamente sobre as violências domésticas,
abusos sexuais, sofridos das mais diversas formas para que sejam
tomadas as providências necessárias.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 28 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 484 / 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 a
Secretária de Estado da Mulher- SEMU, a senhora Ana Mendonça,
solicitando que envie a unidade móvel: Carreta da Mulher Maranhense
para o município de Vitória do Mearim- MA.

A presente solicitação tem como objetivo atender a população
desse município, localizado na baixada maranhense, visando a
interiorização das ações, garantindo acesso à saúde preventiva,
educação por meio de palestras, visando a conscientização das mulheres
atendidas, orientando juridicamente sobre as violências domésticas,
abusos sexuais, sofridos das mais diversas formas para que sejam
tomadas as providências necessárias.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 28 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 485 / 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 a
Secretária de Estado da Mulher- SEMU, a senhora Ana Mendonça,
solicitando que envie a unidade móvel: Carreta da Mulher Maranhense
para o município de Pindaré- MA.

A presente solicitação tem como objetivo atender a população
desse município, localizado na baixada maranhense, visando a
interiorização das ações, garantindo acesso à saúde preventiva,
educação por meio de palestras, visando a conscientização das mulheres
atendidas, orientando juridicamente sobre as violências domésticas,
abusos sexuais, sofridos das mais diversas formas para que sejam
tomadas as providências necessárias.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 28 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 N° 486 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro à Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Flávio Dino, para que determine ao Secretário de
Infraestrutura do Estado do Maranhão, senhor CLAYTON NOLETO,
no sentido de que seja feita a pavimentação asfáltica da estrada vicinal
que liga o povoado MARAJÁ à sede do município de Governador
Newton Belo – MA, no total de 08 (oito) quilômetros.

O município de Governador Newton Belo, hoje possui
população superior a 12.000 (doze mil) habitantes, com um total de
64% de população rural e em visível processo de expansão, haja vista
seu território ser passagem para diversas cidades. Em tal povoado hoje
vivem cerca de 50 (cinquenta) famílias e é uma importante zona de
produção na agricultura familiar.

A aprovação da presente proposição em muito contribuirá
com a melhoria da qualidade de vida destes munícipes, ensejando, por
consequência, o crescimento do tão propagado índice de
desenvolvimento humano do povo newtonbellense.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 28 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.

INDICAÇÃO N° 487 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro à Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Flávio Dino, para que determine ao Secretário de
Infraestrutura do Estado do Maranhão, senhor CLAYTON NOLETO,
no sentido de que seja feita a pavimentação asfáltica da estrada vicinal
que liga o povoado Centro do Geraldo à sede do município de
Governador Newton Belo – MA, no total de 05 (cinco) quilômetros.

O município de Governador Newton Belo, hoje possui
população superior a 12.000 (doze mil) habitantes, com um total de
64% de população rural e em visível processo de expansão, haja vista
seu território ser passagem para diversas cidades. Em tal povoado hoje

vivem cerca de 50 (cinquenta) famílias e é uma importante zona de
produção na agricultura familiar.

A aprovação da presente proposição em muito contribuirá
com a melhoria da qualidade de vida destes munícipes, ensejando, por
consequência, o crescimento do tão propagado índice de
desenvolvimento humano do povo newtonbellense.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 28 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.

INDICAÇÃO Nº 488/19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro à Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Flávio Dino, para que determine ao Secretário de
Infraestrutura do Estado do Maranhão, senhor CLAYTON NOLETO,
no sentido de que seja feita a pavimentação asfáltica da estrada vicinal
que liga o povoado Barracão de Madeira à sede do município de
Governador Newton Belo – MA, no total de 27 (vinte e sete)
quilômetros.

O município de Governador Newton Belo, hoje possui
população superior a 12.000 (doze mil) habitantes, com um total de
64% de população rural e em visível processo de expansão, haja vista
seu território ser passagem para diversas cidades, tais como o
deslocamento de Santa Inês para o município de Zé Doca. Em tal
povoado hoje vivem cerca de 125 (cento e vinte e cinco) famílias e é
uma importante zona de produção hortifruti.

A aprovação da presente proposição em muito contribuirá
com a melhoria da qualidade de vida destes munícipes, ensejando, por
consequência, o crescimento do tão propagado índice de
desenvolvimento humano do povo newtonbellense.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 28 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.

INDICAÇÃO N°489/19

Senhor Presidente,

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, a recuperação asfáltica da MA 008
trecho pertencente ao município de Olho D´Água das Cunhãs.

Tal solicitação se constitui por ser uma região muito populosa
com sua via de acesso atualmente intrafegável e que torna o acesso
muito difícil, inclusive de motocicletas, tornando o escoamento de
anormal para não dizer quase impossível.

A aprovação da presente proposição solicitada pelos munícipes
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 das
comunidades vizinhas e adjacências, uma vez que há a necessidade
urgente do escoamento da produção da região.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. São Luís, 28 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.
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INDICAÇÃO N°490/19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro à Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Flávio Dino, para que determine ao Secretário de
Infraestrutura do Estado do Maranhão, senhor CLAYTON NOLETO,
no sentido de que seja feita a pavimentação asfáltica da estrada do
acampamento mais precisamente no trecho compreendido a 300
metros da sede do município de Buriticupu.

O município de BURITICUPU, hoje possui população
superior a 72.000 (setenta e dois mil) habitantes e com suas estradas
vicinais totalmente intrafegáveis, apresentando o referido trecho um
perigo iminente de todos que por ali passam. Além da intrafegabilidade,
há pontos alagados em todo o seu trecho, fazendo com que o
deslocamento da população dos povoados Piçarreira, Acampamento,
Centro do Meio, Vila Labote, Centro dos Gatos, Casa Azul, Lago
Azul, Copo Cheio, Centro dos Farias, bem como outros, fique limitada,
motivo pelo qual há também a necessidade da construção de uma
ponte de 50 (cinquenta) metros para a acessibilidade de todos.

A aprovação da presente proposição em muito contribuirá
com a melhoria da qualidade de vida destes munícipes, ensejando, por
consequência, o crescimento do tão propagado índice de
desenvolvimento humano do povo buriticupuense.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 28 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.

INDICAÇÃO Nº 491 / 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 realize a
pavimentação asfáltica do trecho que liga a MA 006 ao Povoado Gama
do Município de Pinheiro, realizando o Georreferenciamento e
principalmente a sua inclusão no Plano Rodoviário Estadual.

O requerimento é de extrema importância em vista que a ponte
que liga Bequimão à Central esta sendo construída e esta inclusão e
pavimentação trará aos moradores e produtores de transeuntes
economia no translado entre São Luís e os município do Litoral
Ocidental Maranhense.

Considerando ainda que a estrada dá acesso para vários
povoados da região sendo utilizada para o transporte de alunos da rede
municipal, o escoamento da produção Agrícola, Pecuário. Nestes
termos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 28 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 492 / 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 realize a

pavimentação asfáltica do trecho que liga a MA 006 ao Povoado Gama
do Município de Pinheiro, realizando principalmente a sua inclusão
no Plano Rodoviário Estadual.

O nosso pedido encontra guarida em vistas da praia de Araoca,
ficar situada a dezoito quilômetros da sede de Guimarães, sendo esta a
mais conhecida  e explorada da região. A praia de Araoca recebe banhistas
de provenientes de diversas cidades da Baixada e do próprio Litoral
Ocidental, aumentando o seu fluxo nos períodos de feriados e final de
semana.

Considerando ainda que a estrada interliga mais de 10 (dez)
povoados da região, sendo utilizada para o transporte de alunos da
rede municipal, o escoamento da produção do pescado e do incentivo
ao turismo da região.

Ressalto por fim que o asfaltamento e urbanização da Estrada
de Araoca irá facilitar o acesso do transporte escolar, ambulâncias,
caminhões e carro de passeio e fomentar o desenvolvimento econômico
da região. nestes termos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 28 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 493 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado, Dr. Flávio Dino,  e ao Senhor Secretário
de Estado de Infraestrutura Clayton Noleto que direcione equipe
técnica para vistoriar as estruturas das Pontes do Município de Turiaçu,
tais quais, Ponte de Nova Caxias, Ponte do Bananal, Ponte da
Estrela Divina e Ponte do Canarinho.  E na oportunidade, havendo
necessidade, que se faça reparos imediatos.

A presente indicação é de extrema importância, devido as
precárias condições estruturais e sobretudo do estado de conservação
das pontes. Assim, essa reforma garantirá segurança e mobilidade aos
moradores da cidade e transeuntes que acessam essas regiões. e
posteriormente, que sejam feitas os reparos necessários, em vistas que
vem apresentando problemas em suas estruturas devido ao desgaste
natural e a falta de manutenção.

Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 26 de fevereiro de 2019. – Dra. Thaíza
Hortegal - Deputada Estadual.

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

INDICAÇÃO Nº 494 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a V. Exª que, após ouvida
a mesa, seja encaminhada a presente Indicação ao Exm° Sr. Governador
do Maranhão, Flavio Dino e ao Ilmº. Sr. Presidente da Agência de
Mobilidade Urbana e Serviços Públicos – MOB, Lawrence Melo,
solicitando o Serviço TRAVESSIA para o município de Chapadinha/
MA.

Chapadinha é uma base regional com aproximadamente 20
municípios, localizados no Território Baixo Parnaíba, com a necessidade
de atender uma extensão territorial de 6800km².

O Programa TRAVESSIA oferece transporte com segurança e
conforto a pessoas com mobilidade reduzida, cadeirantes, deficientes
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visuais, idosos e crianças com hidro e microcefalia para se deslocarem
a trabalho, estudo, tratamento de saúde e para atividades de lazer.

Considerando que o serviço já está presente em 20 municípios,
sendo nove deste, bases regionais, e Chapadinha é uma unidade regional,
que apresentamos a presente indicação para contemplar a população
com deficiência do Baixo Parnaíba.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 28 de março de 2019. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ
INÁCIO - Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 495 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, requeiro
a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Exmo. Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton
Noleto, e ao Excelentíssimo Sr. Governador do Maranhão, o Sr.
Flávio Dino, solicitando a recuperação asfáltica da MA-317, que dá
acesso ao município de Cajari.

Justifica-se a presente indicação devido às condições em que
se encontra a rodovia em razão do período de fortes chuvas.

Assim sendo, tal indicação visa promover, em vários aspectos,
a qualidade de vida dos moradores dos municípios da região.

DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ADELMO SOARES – Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso. Ausente. Eu vou suspender
a Sessão, por dois minutos, até que algum Deputado ou Deputada se
inscreva. Suspensa a Sessão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Com palavra, a Deputada Dr.ª Helena
Duailibe, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE (sem
revisão da oradora) – Boa tarde, Senhor Presidente Othelino, Senhor
Primeiro Secretário, Segundo Secretário desta sessão, colegas deputados,
imprensa aqui presente, nossa galeria, as pessoas que nos assistem,
servidores desta casa, subo nessa tarde para registrar dois fatos
importantes que aconteceram ontem. Pude participar, no dia 31 de
março, uma data tão importante para a nossa igreja, primeiro
participamos da Via Sacra que foi no Itapiracó, naquela reserva que é
um exemplo de política pública que deu certo, por que eu digo que é
um exemplo de política pública que deu certo? Porque foi uma política
pública construída em um governo e continuada no outro, e é assim
que devem ser as coisas encaradas, que as administrações têm que ser
continuadas quando são bem feitas. E ali nós estivemos por duas
horas, toda comunidade que faz parte da Paróquia da Cohab refletindo
nas 15 estações da Via Sacra, de como deve ser o nosso comportamento
na comunidade, no serviço público, no Legislativo. Políticos tiveram
oportunidade de falar e, assim, de uma forma clara, mostrando que a

política pública, esse tema hoje explorado pela Campanha da
Fraternidade, deve ser observado não só por nós católicos, mas por
toda a sociedade civil. Ela ali representava todos os segmentos. E não
só importante essa manhã, mas coroada a tarde também. A fraternidade
O Caminho, que muitos de vocês já devem ter olhado nas ruas, eles são
reconhecidos como os ‘marronzinhos’, que resgatam pessoas drogadas
das ruas, há 12 anos instalada no Maranhão. Ontem inaugurou, lá no
João Paulo, um bairro que já foi em outras épocas a segunda potência
do comércio, mas hoje está esquecido por todo mundo, mas voltou a
ter um grande expoente ontem. Foi inaugurada lá uma casa onde a
fraternidade O Caminho vai continuar fortemente o seu trabalho de
evangelização e de resgate, principalmente das pessoas drogadas e
também das pessoas que passam por dificuldades familiares. Foi uma
noite memorável, que encerrou com uma atração cultural importante, o
nosso Boizinho Barrica. Começamos com a missa, depois tivemos a
inauguração do espaço. Inclusive tivemos a presença do fundador da
fraternidade que veio para a inauguração. E agora esses jovens que
vivem nas ruas arrebatando, tirando pessoas desse estado de
alcoolismo, desse estado de dependência de drogas com um gesto
concreto, com um espaço importante agora para melhorar o seu
trabalho. E é preciso. E faço aqui um convite para nós todos deputados,
que nós visitemos esse espaço, que nós realmente unamos nossas
forças, porque as políticas públicas precisam ser trabalhadas por todo
mundo. A comunidade tem feito a sua parte. As igrejas têm feito a sua
parte. E é importante também que os segmentos públicos, os poderes
públicos também façam, porque todo dia se fala de violência. Todos
nós estremecemos quando vimos alguma situação dizendo que o crack
está solto, que não tem como combater a violência. E ali é uma forma,
é um gesto concreto para que nós todos possamos nos unir, apoiar e
ajudar quem quer combater a violência. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Detinha, por cinco minutos, sem direito a apartes.

A SENHORA DEPUTADA DETINHA (sem revisão da
oradora) - Boa tarde a todos. Presidente, Senhoras e Senhores, redes
sociais, todos aqui da Assembleia, a galeria, muito boa tarde a todos
aqui presentes. Mas hoje estou aqui para falar um pouco sobre o fim
de semana, onde eu quero aqui parabenizar os Prefeitos, o Prefeito de
Centro do Guilherme, Maranhãozinho, a Prefeita de Zé Doca, pelas
obras. As obras que estão sendo realizadas mesmo durante essas chuvas,
mesmo no decorrer desse tempo ruim que está tendo, mas o trabalho,
a administração continua, acima de tudo. Mas não poderia também de
chegar aqui e não falar do transtorno, das águas, as enchentes, os rios,
os açudes, o que está acontecendo em nossa região do Alto do Turi, os
nossos amigos de Araguanã, de Boa Vista do Gurupi e também da
cidade de Bacabal. São famílias, são cidadãos que estão desabrigados,
são pessoas, crianças, pessoas idosas que estão passando transtornos,
que estão passando uma debilitação de vida e pela moradia que está
acontecendo. Quero aqui deixar bem claro, tanto a mim, como o
Deputado Josimar de Maranhãozinho, o que depender da gente estamos
buscando, estamos procurando com o estado, com o federal, para que
a gente possa facilitar ou amenizar a dor desse momento. Quero aqui,
meu Presidente, deixar bem claro, que eu sei que é o tempo das chuvas,
que é o tempo da natureza, para que esse inverno estivesse acontecendo,
mas eu digo aqui para vocês que há não tantos anos, a gente não vê as
enchentes, a gente não vê a quantidade de chuvas que está caindo em
nosso estado do Maranhão. Quero dizer aqui para esta Casa que a
gente coloque indicações, representações, projetos, para que o nosso
povo maranhense que está aguardando uma resposta desta Casa, para
que a gente possa facilitar, para que a gente possa amenizar esse
momento. Eu quero agradecer a atenção de todos. E dizer que sempre
estarei à disposição dos nossos amigos, do povo aqui do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado César Pires, por cinco minutos, sem apartes.
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O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do

orador) - Que Deus abençoe todos nós. Galeria, imprensa, senhores
serventuários desta Casa, jornalistas, senhores que compõem a Mesa,
Presidente, Primeiro e Segundo Secretário, caríssimos colegas. Como é
de praxe na vida política, nós, Deputados, visitamos nossos municípios
para agradecer pós-eleição e para comemorarmos também os
aniversários daquelas cidades. Foi que aconteceu comigo. Fui visitar
alguns municípios do Baixo Parnaíba. Até aí tudo bem, bem atendido,
bem tratado. E venho na estrada, Deputado Edivaldo, que liga Paulino
Neves a Barreirinhas. Aí começaram as minhas emoções nas Rotas das
Emoções. E qual é a minha emoção? Dar um testemunho do descalabro,
da incompetência que eu vi dos técnicos da empresa que trataram uma
questão estrutural e foram inobservantes, além do estruturamento, do
conhecimento do terreno onde estava sendo construída a MA-315.
Antes de chegar a Barreirinhas, tem que fazer um arrodeio e a estrada
cortou literalmente, sendo uma estrada que, segundo o governo, custou
nove milhões de reais. Quando eu passei em Paulino Neves, eu tive o
primeiro momento de dificuldade, uma lagoa na estrada quilométrica, e
eu tive que esperar os nativos passarem para que eu pudesse passar o
meu carro também. Risco iminente, desconfortável para quem está na
Rota das Emoções, embora a emoção tenha batido em mim de modo
diferente, pois eu fiquei com medo de morrer, de cair de uma cratera
provocada pela péssima engenharia que foi feita na MA-315. Mais na
frente, quatro situações difíceis: um carro arrebentado por ter caído
num buraco, o sujeito caído na moto com mais duas pessoas em cima,
quase afundando. E a gente para poder passar e o risco acontecendo.
Passei em determinado momento quase 30 minutos esperando que
outro carro nativo que faz linha passasse para que eu pudesse continuar
a minha rota das emoções. O governo alardeia, e agora entraram com
uma ação contra o governo de dois milhões de reais a mais, eu acho, do
que os nove que ele colocou aqui nas suas redes sociais. Estou fazendo
isso, gente, como pai, como marido, como filho: não vão por ali que o
risco pode ser fatal. Que o governo dê as suas explicações: ah, foi a
chuva. Benzadeus! Nós temos irrigação no Deserto do Saara, temos
irrigação no Israel, nós temos produção de alimento em Israel que o
Nordeste importou. Não foi nada disso, foi incompetência pura dos
técnicos que não souberam mensurar o impacto do ambiente que poderia
ser criado no caso das chuvas. Fizeram como se o ambiente fosse feito
apenas para o vento trazendo a areia e depois retirado com uma pá
carregadeira, mas se esqueceram da questão estruturante. E o que vi ali,
Deputado Zé Inácio, foi um descaso completo. Não tem sinalização
indicando onde está o buraco, lá no quarto ou quinto buraco tinha um
pau metido no meio de quase três metros, com dois metros e meio
enterrado. Eu tenho as fotos, gravei, posso mandar para vocês. Ali não
é para carro não, Deputada Thaíza, ali é para anfíbio passear na água
porque a estrada mesmo foi danificada. Que o governo dê a nota técnica
de esclarecimento, mas não venha me dizer que são as chuvas, não.
Chuva? Tem que ter competência. O engenheiro do DNIT diz que o
problema do alagamento e da estrada ruim, da duplicação foi porque
não computaram a questão da engenharia perfeita e veio me dar
explicações aqui. Ele não é meu amigo. O que é isso? Você não sabia
que aquela situação enquanto que o outro lado é feito com saco de
estopa, com areia e cimento e está lá se andando; e a outra cheia de
tudo, Deputado Ciro, está afundando. Então tudo o que é acompanhado
pelo Governo do Estado em relação a isso. E nós vamos tratar amanhã
do famigerado empréstimo dos R$ 623 milhões, que V. Exas. viram um
senador dizendo que era para fazer mais asfalto e o pedido que chegou
aqui é para fazer pagamento de precatório. Bom, fica o meu registro
em relação a 315, que é o foco do meu pronunciamento. Que o Governo
bote sinalização, bote guardas de trânsito, qualquer coisa ali que possa
fazer para que vidas não venham a ser tiradas. Porque eu vi três carros
arrebentados, três! E eu pergunto: é da Ômega ou do Governo do
Estado? Vai ser da Ômega, Deputado Edivaldo, sabe por quê? Porque
o Governo do Estado não vai querer arcar sobre os seus ombros a
responsabilidade da incompetência. Então vai passar para a empresa
eólica para poder ela ser a responsável. O certo é: o caos está formado.

Quem for viajar não ande por lá, sob pena de entrar realmente em uma
rota das emoções.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADELMO SOARES - Concedo a palavra ao Professor Marco Aurélio,
por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados e
senhoras deputadas, imprensa, todo o povo do Maranhão que
acompanha a transmissão desta sessão, venho nesta oportunidade
destacar uma agenda de suma importância que tivemos na última quinta-
feira, em Brasília, ao lado da Bancada Federal maranhense com o
Ministro da Educação, Ricardo Vélez, a reitora da UFMA, a professora
Nair Portela, o diretor do Campus de Imperatriz, professor Daniel, e
várias lideranças do nosso Estado. Faço questão de destacar essa luta,
porque, no final do ano passado, eu fui convidado ao Campus da
UFMA, de Imperatriz, para uma reunião com os professores,
coordenadores dos cursos de mestrado e doutorado recém-aprovados
para o Campus de Imperatriz e direção do Campus. Foi apresentada a
necessidade de busca de apoio para esses mestrados e doutorados que
foram aprovados na CAPES. Ainda ano final do ano passado, no
momento mais desafiador da Universidade Federal do Maranhão, corte
de recursos, perspectiva muito nebulosa para a universidade. e não só
a UFMA, mas todas as universidades federais, institutos federais. e a
gente se comprometeu de buscar apoio junto à Bancada Federal. Há
pouco mais de um mês fui a Brasília e, conversando, com cada deputado
federal, com os senadores da nossa bancada, solicitamos este apoio. E
foi marcada esta audiência com o Ministro da Educação. E, na última
quinta-feira, estávamos lá. E eu faço questão de destacar a maneira
com que a bancada federal maranhense abraçou essa causa. Estavam
presentes seis deputados federais naquela audiência e um senador da
República, mas outros, que não puderam ir, reforçaram apoio à causa.
Destaco a participação, a organização dessa agenda pelo então
coordenador da Bancada, Deputado Federal Hildo Rocha. Não é meu
aliado político, mas faço questão de destacar a dedicação que ele teve
nesta causa. Senador Weverton apoiou de forma muito forte esta agenda
e esta causa. Os Deputados Braide, Edilázio, Pedro Lucas, Pastor
Gildenemyr, a bancada abraçou de uma maneira muito intensa. E uma
coisa é a reitora chegar a uma audiência com o Ministro da Educação,
sozinha; outra coisa é chegar abraçada por esta Bancada Federal. E eu
tenho certeza de que foi muito forte essa presença, essa
representatividade do Maranhão em prol desta causa. A melhoria dos
mestrados e doutorados, recentemente, aprovados pela CAPES, passa
necessariamente pela reforma do campus do Centro de Imperatriz.
Causa que foi reivindicada, causa que foi defendida de forma unânime
e que requer esse investimento de forma imediata. Hoje, os estudantes,
por exemplo, do curso de Direito, estão tendo aulas em escolas da rede
estadual, porque o campus do centro teve toda a estrutura
comprometida. E precisa dessa reforma e ampliação, mas não tem
salas suficientes, precisa desse investimento. E no contingenciamento
feito pelo Governo Federal, não dá para ser concluída essa obra. Foi
solicitado ao Ministro que desse esse apoio, além de outras demandas,
como daqui do campus de São Luís, como do campus de Balsas e a
nossa voz defendeu uma vez mais a necessidade desse investimento
para o Campus de Imperatriz. Foi solicitado também um apoio tanto
ao Ministro quanto ao Presidente da CAPES, que ali estava lá, ali
estava naquela audiência, foi solicitado um apoio, que é a liberação de
bolsas para os mestrados e doutorados. Imediatamente foi feito esse
compromisso e foi garantido este apoio para o campus de Imperatriz
para a liberação dessas bolsas. O próprio presidente da CAPES estará
em Imperatriz, possivelmente, neste mês de abril, e dialogará com toda
a comunidade acadêmica. O Ministro se comprometeu em dar
andamento a essas causas. Alegou que precisará da deliberação do
Ministério da Economia e da Casa Civil. A Bancada firmou o
compromisso de seguir com esta agenda nos outros Ministérios.
Pessoalmente, eu pensei que o Ministério da Educação tivesse mais
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autonomia. Eu pensei em sair dali com uma resolutividade, mas o
Ministro informou que precisa dar esse prosseguimento no Ministério
da Casa Civil com o Ministro-Chefe da Casa Civil e com o Ministério
da Economia. Fiquei feliz pela Bancada fazer um compromisso de
continuar firme e garantir uma resposta dos Ministérios que precisam
para fechar este entendimento. De modo que, continuaremos vigilantes
cobrando este resultado. Afinal de contas, a Universidade Federal do
Maranhão precisa desse apoio e merece a união de toda a nossa Bancada.
Parabenizo esse perfil da unidade da Bancada, uma Bancada que é
muito heterogênea, que tem representantes de diversos partidos
políticos, mas nas causas relevantes do povo do Maranhão a bancada
está ali firme e unida, conseguindo dar respostas eficientes. Agradeço
à bancada por este apoio, parabenizo pela busca da Reitora Nair Portela
e de toda a comunidade acadêmica. A gente reforça aqui o nosso
compromisso de acompanhar essa causa até vir uma solução plausível
a esta demanda. Muito obrigado, Presidente

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

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Mesa Diretora, Deputadas e Deputados,
serventuários, telespectadores e ouvintes da nossa Casa. Tivemos aqui,
na última sexta-feira, a reunião do colegiado dos Presidentes de
Assembleias do Nordeste e discutimos, Senhores Deputados, estava
fazendo parte também como parlamentar, dentre outros parlamentares
de outros Estados, Piauí, Ceará, da Bahia, e foram elencados, Senhoras
e Senhores, vários assuntos que dizem respeito aos parlamentares, a
nós, parlamentares. E eu inicio aqui, Senhor Presidente Othelino, queria
lhe parabenizar pela condução de ter aqui, por carregar em seus ombros
a responsabilidade grande de presidir esse colegiado tão importante
para todos nós, nordestinos, com a função, a missão de coordenar
todas as políticas públicas tão indispensáveis às nossas vidas. Lá nós
vamos discutir, nós que eu digo, os presidentes, é claro e evidentemente
com o nosso apoio, o apoio dos parlamentares, vamos discutir o Pacto
Federativo que já está na essência do sentimento do nosso Presidente,
o Pacto Federativo que vai discutir minuciosamente todas as políticas
públicas do nosso Estado e do Norte e Nordeste. Dentre outros
assuntos, nós temos também, Senhoras e Senhores, eu até protocolando
aqui a Frente Parlamentar em Defesa do Banco do Nordeste, há um
estudo já bem adiantado no Congresso Nacional, aliás, na equipe
econômica do governo federal, acerca da fusão do BNDES com o Banco
do Nordeste. Ora, gente, não podemos concordar de maneira nenhuma
que aconteça uma fusão dessa natureza. É a mesma coisa do elefante
pisar um caroço de milho. Meu querido Ariston, o BNDES, que detém
todo o lastro da União para administrar as finanças do Brasil, e o
Banco do Nordeste considerar a potência financeira não existe. E se
nós deixarmos que isso aconteça, Presidente Othelino, vai ser um
desastre principalmente para os nordestinos, uma vez que o Banco do
Nordeste tem as suas ações voltadas mais precisamente para o Nordeste.
Então nós temos que nos agregarmos aqui, senhoras e senhores
deputados, por meio dessa Frente. Já vai ter uma reunião em Fortaleza,
Deputados Inácio, já na próxima sexta-feira, Deputado Adriano, em
Fortaleza para tratar exclusivamente deste assunto para não deixarmos.
E convocar as bancadas do Norte e Nordeste para não deixar que isso
aconteça, porque vai ser um desastre para o Nordeste se acontecer a
fusão do BNDES com o Banco do Nordeste. É claro que o BNDES, se
isso acontecer, vai ficar com todas as diretrizes. Vão ser direcionadas
por meio da Diretoria. Então, não podemos deixar que isso ocorra.
Outro assunto que eu quero também relatar aqui para vocês, que foi
discutido, é as prerrogativas dos deputados estaduais que são limitadas.
Mas são limitadas muitas vezes porque nós não nos mobilizamos para
que nós possamos criar mecanismos que possam influenciar no
Congresso Nacional. Até porque aqui as casas legislativas são uma
extensão do Congresso Nacional. Todos nós aqui temos ligações com
nossos deputados federais, com os senadores. Então o conjunto político
começa até na Câmara de Vereadores e vai se estendendo

progressivamente às assembleias ir até o Congresso Nacional, ir até o
Senado. Então é uma corrente. Então, esses assuntos que nós discutimos
lá, que temos que avançar com nossas prerrogativas, por exemplo, não
podemos admitir de maneira nenhuma que a União possa criar
municípios. É inadmissível isso, Senhor Presidente. E no PAC
Federativo também, Deputado Edivaldo Holanda, vai ser discutido a
autonomia das Casas Legislativas. E aqui nós não podemos ficar de
braços cruzados, deixando só que a União e o Congresso tenha a
prerrogativa de criar municípios. Quem tem condições de criar
municípios é o próprio Estado. O Estado é que tem a condição de
verificar, de mandar fazer os levantamentos, por meio do IBGE, por
meio de plebiscito, se o município, se o povoado ou o distrito pode ou
não ser emancipado. Então nós estamos acompanhando aqui a PEC
37, que está no Senado para ser votado e que envolve essa prerrogativa
de criação de municípios nos Estados. Então são prerrogativas nossas
que a gente fica calado e fica acomodado e vai acontecendo aí de dias a
dias. Então, senhoras e senhores, eu espero que vocês tenham entendido
aqui o meu sentimento de avançarmos nas prerrogativas. E outro assunto
também que vai ter uma reunião daqui há pouco lá em cima com o
nosso Presidente para tratarmos de assuntos restritamente que
envolvem deputados e a nossa própria Casa. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores da TV Assembleia, o nosso mais cordial boa tarde.
Vou falar rápido, eu tenho pouco tempo, falar rápido. Eu quero
aproveitar logo, inicialmente, para parabenizar o Presidente Othelino,
por agora estar presidindo o ParlaNordeste. Tivemos uma reunião, na
última sexta-feira, com os Presidentes das Assembleias Legislativas de
cinco Estados. E o Deputado Othelino, que vai presidir o ParlaNordeste,
durante todo o ano de 2019. Pautas importantes foram tratadas como
o Pacto Federativo e também o Consórcio dos Estados da Região
Nordeste. Então, vamos aguardar agora também, o Governador Flávio
Dino mandar o Projeto de Lei para esta Casa, para que possamos
avaliar, possamos estudar e ver os detalhes desse consórcio do qual o
Governo do Estado, o Estado do Maranhão vai participar. Mas
aproveitar e falar em Projeto de Lei, o Governador Flávio Dino mandou
para esta Casa um Projeto de Lei para contrair empréstimo de seiscentos
e vinte e três milhões de reais - seiscentos e vinte e três milhões de
reais. Já fizemos um duro e grande pronunciamento na semana passada
com relação a esse empréstimo. Já solicitar a atenção do Presidente da
CCJ, Deputado Neto Evangelista. Já apresentamos hoje três Emendas
ao Projeto. E, dessas três Emendas ao Projeto, nós já apresentamos
diretamente que seja apreciado pela CCJ e vai, com certeza, para o
Plenário desta Casa. E qual é o objetivo? Na verdade, é colocar freios,
nós sabemos que o empréstimo vai passar, colocar freios e
principalmente colocar controle nesse empréstimo. O Governador
Flávio Dino tem a possibilidade de ter o sequestro de cento e vinte e
quatro milhões de reais, dos precatórios que estão atrasados desde
agosto. Então, o Governador Flávio Dino está fazendo isso não é
porque é bonzinho não, é porque ele está sendo pressionado. E,
inclusive, respondendo e podendo responder por improbidade
administrativa. E é por isso que está fazendo empréstimo. Só que nós
temos alguns questionamentos, inclusive desses nossos
questionamentos, além das três emendas que estamos apresentando,
nós fazemos alguns questionamentos também e já vamos protocolar
ainda hoje ao Ministro da Economia com relação a esta linha de crédito.
Primeiro, se esta linha de credito ela é disponível ou não. Porque
senão, o Governador está simplesmente com um cheque sem fundo,
simplesmente vendendo lote na Lua. Para poder se livrar do processo
da ação de improbidade, ele manda para Assembleia para votar e aprovar
às pressas o pedido de empréstimo. Aí ele leva lá no Tribunal de
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Justiça, no CNJ ou aonde mais ele queira dar um nada-consta e diz:
“Olha, eu estou tomando as providências, já está tudo ok”. E a bem da
verdade não é assim. E principalmente chama nossa atenção que um
Senador da República, o Senador Weverton, na última na sexta-feira,
durante uma reunião no Senado, diz que estava sendo aprovado um
empréstimo nesta Casa, na ordem de 600 milhões de reais, para o Mais
Asfalto, para MA-006. E eu não acredito que o Senador Weverton
esteja desinformado. Mas também fica um outro questionamento: Quem
está mentindo? O Governo do Estado que diz que está contraindo
empréstimo para pagar precatórios ou o Senador Weverton que diz
que estamos contraindo empréstimo para fazer a reforma da MA-006?
Então, são muitos pontos que precisam ficar esclarecidos, precisam
estar bem claros, para que nós possamos dar o nosso Parecer aqui
nesta Casa. Segundo, eu quero ser solidário, mais uma vez, aos soldados,
aos aprovados e não nomeados e desempregados pelo Governador
Flávio Dino. Estão desde o dia 25 acampados em frente ao Palácio do
Governo. E hoje teremos uma reunião, às 18h, na OAB, com a Comissão
de Segurança da OAB, com a Comissão de Concursos e Seletivos da
OAB e com a presença também do Presidente da OAB Seccional
Maranhão, Dr. Thiago Diaz, hoje, às 18 horas. E nosso apoio
incondicional a todos os aprovados em concurso no Estado do
Maranhão, a exemplo dos soldados formados, não nomeados e
desempregados pelo Governador Flávio Dino. Estão acampados lá em
frente ao Palácio, já receberam a visita do Deputado Adriano, hoje já
receberam também a visita do Deputado Eduardo Braide, Deputado
Edilázio também já se colocou à disposição e hoje haverá uma reunião
às 18 horas na OAB. Por último, Senhor Presidente, falando em
empréstimo, fica um questionamento com relação ao dinheiro que já
foi gasto com asfalto vagabundo, com asfalto imoral, com asfalto
sonrisal, com asfalto de péssima qualidade. Primeiro que o Governador
Flávio Dino já era até para entregar o cargo de governador, porque ele
não está nem aí para o Estado do Maranhão, viaja toda semana para
participar de ações, de atividades e gastar o nosso suado dinheiro com
propaganda enganosa, com propaganda mentirosa na folha de São Paulo,
no Globo, na Veja. Olha o absurdo: as chuvas de 2019 já levaram um
trecho da tão propagada Estrada do Arroz. O interessante é que vídeo
é ao vivo, uma parte foi levada e começaram a gravar e, em um
determinado trecho, a água leva uma parte da Estrada do Arroz. Dinheiro
público jogado fora, dinheiro contraído com empréstimo do BNDES.
Flávio Dino já torrou dois bilhões de reais, mas o maior descalabro, o
mais absurdo é que a MA 315, inaugurada em janeiro, é uma vergonha
para o Maranhão, é uma vergonha para a Secretaria de Infraestrutura,
é uma vergonha para esta Casa, a MA-315 inaugurada que não tem três
meses já está totalmente deteriorada. Senhoras e Senhores, já
denunciamos na Polícia Federal, no Ministério Público Federal,
Ministério Público Estadual, no BNDES, no Tribunal de Contas da
União, CGU, Ministério Público do Estado, todos os órgãos com
relação a essas obras imorais, a esse asfalto de péssima qualidade.
Estamos concluindo um outro material, uma outra denúncia, um dossiê,
algo mais completo para refazer todas as denúncias porque, a exemplo
da BR-315, é uma falta de respeito, uma afronta à inteligência dos
maranhenses. Nós vamos continuar na luta aqui na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão.

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

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
- Boa tarde, Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, galeria, telespectadores da TV Assembleia, funcionários
desta Casa, imprensa, maranhenses. Senhor Presidente, subo hoje a
esta tribuna também para fazer um adendo aos colegas César Pires e
Wellington do Curso, que falaram do caos da estrada Barreirinhas/
Paulino Neves, MA-315. Uma região de extrema importância para o
Estado do Maranhão. Uma estrada que foi colocada como um grande
feito do governo comunista durante as eleições. Uma inovação, um

corte rumo ao desenvolvimento do turismo e que agora o que nós
vemos é o caos completo e o desperdício do dinheiro público. Então,
Senhor Presidente, eu gostaria aqui de solicitar à Comissão de Obras
que pudéssemos fazer um ofício para solicitar, exigir informações da
SINFRA, do Governo do Estado, da empresa prestadora de serviços,
a empresa que fez as obras, que construiu as obras, para que a gente
possa tomar as devidas atitudes e deveres de cada deputado e deputada
que aqui está. É inconcebível que uma estrada cujo governo gastou R$
9 milhões ter tido em apenas seis meses da assinatura um aditivo de R$
2 milhões. É tão absurdo que nós vimos recentemente o Deputado
Federal Edilázio Júnior, que entrou com uma ação popular assinada
também, concebida também pelas competentes advogadas Ana Graziela
e Mariana Heluy. Essa ação popular vai dar muita dor de cabeça ao
Governo Comunista, porque ali, além do descaso, além da propaganda
barata, além da fraude eleitoral, além do desperdício público, os
responsáveis terão que pagar pelas suas irresponsabilidades, pela sua
incompetência. Essa ação, que foi impetrada ontem pelo Deputado
Federal Edilázio Júnior, vai correr. E certamente a Justiça fará justiça
nesse caso. E esse recurso será devolvido aos cofres públicos do Estado
do Maranhão. Isso eu tenho a certeza absoluta. Então, aqui, mais uma
vez, presto a minha solidariedade a todo o povo de Paulino Neves, a
todo o povo de Barreirinhas e também às pessoas que utilizam aquela
estrada para se locomover e utilizam aquela estrada para o seu lazer e
os seus negócios. Vamos em frente. Vamos fiscalizar o Governo
Executivo. Vamos fiscalizar esta obra, que é mais uma obra que se
mostra eleitoreira e de péssima qualidade. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Projeto de Lei nº 049, de autoria, da Deputada Ana do Gás
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação do
Plenário. Requerimento nº 153, de autoria do Deputado Adelmo Soares
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. O Projeto de Lei fica incluído na
Ordem do Dia da Sessão de amanhã, Deputado Adelmo. Requerimento
nº 155, de autoria do Deputado Pastor Cavalcante (lê). Deputado
Pastor Cavalcante está ausente. Fica transferido para a próxima Sessão.
Requerimento n.º 158/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa
(lê). Senhores Deputados...

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(Questão de Ordem) - Presidente, a nossa compreensão, é que não há
necessidade, uma vez que toda atividade tem sido amplamente
publicada e qualquer dúvida o Parlamentar pode encaminhar qualquer
tipo de expediente que eu tenho convicção que será respondido. Dessa
forma, o encaminhamento ao Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão
é a rejeição do requerimento.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, no mesmo entendimento com o Deputado
Marco Aurélio, nós, eu, como líder do Bloco Parlamentar Democrático,
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chamo os nobres colegas Deputados que acompanhamos o voto do
Blocão, também negando a convocação da senhora Karen.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, vou colocar o requerimento em votação.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (Questão de Ordem) –
Senhor Presidente, o Bloco de Oposição entende da seguinte forma: Se
for para dar transparência às ações do Governo do Estado e se houver,
e se está ocorrendo agora neste momento algum tipo de desvio de
finalidade ou má administração no Procon, que o autor do requerimento,
Deputado Fernando, faça um pronunciamento para nos deixar mais
atualizados do que é o pedido dele, o que motivou o pedido dele para
que a gente possa acompanhar ou não. Como Oposição, nós temos
esse pré-requisito de sempre votar a favor da transparência. Então
solicito, antes de tomar nossa atitude, ao Deputado Fernando que
exponha os seus motivos, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, em votação. Os deputados que aprovam
o requerimento permaneçam como estão e os que forem contrários
fiquem de pé.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
não havendo uma justificativa, aconselho então ao Bloco da Oposição
de votar...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Os que estão em pé permaneçam em pé e os que resolveram
ficar sentados que fiquem sentados para que façamos a conferência.
Deputado Adriano, só um instante, por favor. O requerimento foi
rejeitado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Mas, Deputado Othelino, a preocupação do deputado é a correção
para que a gente possa saber inclusive o que está votando. Qual é o
motivo do pedido para que a gente possa se posicionar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, é claro o objeto em votação. Foi votado
o Requerimento de Convocação, por maioria foi rejeitado com os votos
favoráveis, evidentemente, do autor, o Deputado Ciro Neto, Deputada
Helena. Deputado Adriano, V. Ex.ª votou a favor do requerimento ou
contra?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Na verdade, Senhor
Presidente, eu gostaria de entender o que é esse requerimento, mas já
que é de solicitação de informação, é porque o autor deve ter alguma
dúvida a se fazer. Então pela clareza e pela transparência eu voto a
favor da convocação aqui a esta Casa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com os votos favoráveis do autor evidentemente, além dos
Deputados já citados, Deputado Adriano, Deputado César e Deputado
Wellington. Alguém mais votou a favor e quer registrar seu voto?
Próximo ponto de pauta. Requerimentos à deliberação da Mesa.
Requerimento n.º 145/2019, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus
(lê). Como vota a Deputada Cleide Coutinho? Como vota a Deputada
Dr. Thaíza Hortegal? Deferido. Requerimento n.º 149/2019, de autoria
do Deputado Rafael Leitoa (lê). Deputado ausente. Requerimento n.º
151/2019, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus (lê). Como vota a
Deputada Dr. ª Cleide Coutinho? Como vota a Deputada Dr.ª Thaíza

Hortegal? Deferido. Requerimento n.º 154/2019, de autoria do
Deputado Duarte Junior (lê). Como vota a Deputada Cleide Coutinho?
Como vota a Deputada Dr.ª Thaíza Hortegal? Deferido. O deferimento,
só para ficar claro aos senhores deputados, é apenas para que o recurso
seja enviado ao Plenário que terá a prerrogativa de manter a decisão da
CCJ ou modificá-la, incluindo na ordem do dia de amanhã.
Requerimento nº 156/2019, de autoria do Deputado Rafael Leitoa.
Ausente. Mas a mensagem é de pesar, (lê). Deferido. Requerimento nº
157/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso, (lê). Como
vota a Deputada Doutora Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Como vota a Deputada Dra. Thaíza Hortegal?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DR.ª THAÍZA HORTEGAL – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO Deferido. Inclusão na Ordem do Dia, de amanhã, terça-feira, 02
de abril. Medida Provisória nº 291/2019, de autoria do Poder Executivo;
Projeto de Lei nº 064, de autoria do Poder Executivo; Requerimento nº
159/2019, de autoria do Deputado Wendel Lages; Requerimento nº
160/2019, de autoria da Deputada Helena Dualib; Requerimento nº
161/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso; além do
Projeto de Lei nº 045/2019, de autoria do Deputado Adelmo Soares e
do Parecer nº 041, oriundo da CCJ.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO  - Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos.
Bloco Parlamentar Solidariedade/PP. Deputado Fernando Pessoa, V.
Ex.ª me disse que queria usar o tempo do bloco. V. Ex.ª tem oito
minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
o que nos traz hoje a esta tribuna, Senhor Presidente, é trazer a situação
que está acontecendo na Região Central do Maranhão. Não só na
Região Central do Maranhão, mas também está acontecendo na cidade
de Tuntum. A nossa cidade que tinha um matadouro municipal, ainda
construindo pelo ex-prefeito Pires Leda, que a AGED, por ver que não
tinha mais condições de ser abatido o gado naquele matadouro, resolveu
fechar esse matadouro. Desde esse fechamento, foi-se começado a
matar os gados, os gados ali comercializados na cidade de Tuntum,
foram começados a matar lá na cidade de Presidente Dutra, Senhor
Presidente. Onde ficou ruim para todos os tuntuenses. Aumentou as
despesas para os amigos açougueiros, para os amigos marchantes ali
na cidade de Tuntum. Mas, também, Senhor Presidente, agora a situação
se complica ainda mais, porque, nessa semana, na quarta feira, foi-se
proibida também a matança do gado de Tuntum lá na cidade de
Presidente Dutra. Além de tendo em vista o transporte....

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO - Deputado
Fernando, um aparte por favor.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Pois não,
Deputado Ciro.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (aparte) - Só para
enriquecer um pouco a sua fala. É uma problemática que nós temos no
Maranhão. Cerca de 90 % ou mais dos matadouros públicos e privados
no nosso Estado com a atual legislação, depois de sua atualização,
segundo a AGED, deveriam estar fechados, não só em Tuntum, não só
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em Presidente Dutra, mas em demais municípios. Nós temos aqui
tramitando na Casa um projeto chamado SUSAF que prevê esta
integração do selo de inspeção que facilitará o Estado conceder essa
autorização aos matadouros públicos e privados, por meio de uma
fiscalização mais efetiva em parceria com os municípios, diminuindo
assim ou flexibilizando, melhor dizendo, alguns pré-requisitos sanitários
pelo fato de ter o fiscal presente todo dia no estabelecimento e diminui
esse problema. Não só da economia local que vai deixar de ganhar
girando com a venda do gado, com os produtores e também a geração
de emprego. Então é uma problemática que me solidarizo com o Senhor,
não só a nossa Região Central, mas todo Maranhão deve estar
preocupados, demais colegas devem se preocupar com este fato. Porque
após atualização da legislação federal cerca de 90% dos nossos
matadouros deverão ser fechados.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Muito
obrigado, Deputado Ciro, a sua parte só enriquece aquilo que nós
estamos falando e V. Ex.ª também está sentindo de perto o que está
acontecendo lá na nossa região. Porque também a cidade de Presidente
Dutra também está sendo atingida. Então, Senhor Presidente, nos
entristece o que está acontecendo. Foi feito um acordo eu falei com a
Fabíola, da AGED, que também parabenizo todo trabalho que ela tem
feito à frente da AGED. Muito solidária a todas as causas que levamos
lá. E, realmente, o que nós estamos aqui pedindo. Fizemos aqui um
Requerimento pedindo uma Indicação, que o Governo do Estado possa
ajudar a nossa região, que o Governador Flávio Dino possa, se possível,
fazer um matadouro ali na nossa região para atender toda a nossa
região. Porque a cidade de Tuntum é uma cidade pequena. A cidade de
Santa Filomena é uma cidade pequena. Não compensa um investidor
privado fazer um matadouro ali naquela cidade. Porque não tem a
logística, não tem o lucro suficiente para se manter. Então, Senhor
Presidente, aqui nós trazemos esta discussão para esta Casa. Queremos
o apoio de todos os Deputados para que possamos juntos, juntos
trabalhar porque Tuntum estava prestes a não ter mais matança de
gado, no domingo, estava prestes a não ter gado lá nos açougues, nos
frigoríficos da cidade de Tuntum. E isso nos deixa preocupados porque
é uma cidade que tem quarenta mil habitantes. É uma cidade que precisa
realmente ser olhada pelo Poder Público. É uma cidade que passa por
algumas necessidades. E aqui nós não podemos deixar isso acontecer
na nossa cidade. Não podemos deixar isso acontecer na região Central
do Maranhão. E também, Senhor Presidente, dizer a V.Exa. que esses
abatedouros, esses matadouros que estão sendo fechados, não só em
Tuntum, mas também, Deputado Ciro acabou de falar que está sendo
fechado em Presidente Dutra, vai criar uma problema muito grande em
toda a nossa região. Também, Senhor Presidente, aqui fico satisfeito e
também vamos levar essa pauta, mais uma vez, ao Governador Flávio
Dino para que ele possa.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO -
Deputado Fernando, eu gostaria um aparte também Deputado
Fernando, Carlinhos Florêncio.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Pois não,
Deputado.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO
(aparte) – Essa realmente é uma problemática de todo o Estado. E a
gente sabe que o custo de um matadouro para um município pequeno,
ele até inviabiliza e que os municípios pequenos possam realmente
instalar um matadouro adequado para atender à demanda da carne das
suas cidades. A gente tem como sugestão, eu já levei até isso para a
AGED, que seria bom que o Governo do Estado também, com o poder
de comandar, pudesse fazer os consórcios e juntar dois, três municípios
para que possa executar. A gente sabe que o custo de um matadouro é
muito alto, a gente vê que até as cidades grandes têm problema com
relação a isso. Uma delas mesmo é Bacabal, a situação do matadouro
de Bacabal está cada dia mais caótica e, mesmo com a Prefeitura tendo

condições de fazer isso, não tem feito. Mas o grande problema mesmo,
e aí eu cito, por exemplo, Marajá do Sena que está sem abate local há
mais de um ano, que a gente provoca o Ministério Público lá na cidade
de Paulo Ramos para poder tentar viabilizar isso, mas a gente não tem
conseguido. Realmente é um problema sério e V.Ex.ª está de parabéns
por trazer esse assunto na tribuna, pois a gente sabe que aflige todo o
nosso Estado.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Muito
obrigado, Deputado Carlinhos. Mais uma vez uma sugestão louvável
que V. Ex.ª fez aqui nesse aparte, porque realmente é uma saída. Ali
nós temos vários municípios pequenos que poderiam se juntar para
que fosse feito um Matadouro Municipal de um consórcio, porque o
que não pode é da forma como está acontecendo porque a nossa
comercialização nos interiores do Maranhão lá, principalmente na nossa
região, é a criação de gado. E aí V. Ex.ª já imaginou se a pessoa, que cria
lá cinco, seis gados, não puder comercializar esse gado? Não puder
fazer essa comercialização? Porque é isso que está prestes a acontecer
na nossa cidade. E aqui eu venho pedir, mais uma vez, a sensibilidade
do nosso Governador para que possa sentar, para que possa ver e
tratarmos esse assunto que tanto entristece a todos nós, tuntuenses.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Declina. Bloco
Parlamentar Democrático PR/PMN. Deputado Vinícius, V. Ex.ª tem
oito minutos com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz aqui, mais
uma vez, é para falar das nossas estradas maranhenses. Nós tivemos aí
já a visita de Ministro, reunião de Bancada Federal, Deputados
estaduais, muitos requerimentos ao DNIT, reclamações, discursos aqui
nesta tribuna, mesmo até proferido por mim, mas a gente não vê,
Deputado Yglésio, nenhum tipo de operacionalização dentro de uma
solução para os problemas que vêm acontecendo aqui nas estradas
maranhenses, principalmente no tocante às BRs. Nós podemos ver aí
a BR-135, o portal de entrada da nossa capital maranhense, da Ilha do
Amor, por onde passam 17 mil carros por dia, Deputado Wendell, mas
está lá do mesmo jeito, sem nenhuma operacionalização do DNIT ou
das empresas ali, Deputado Edivaldo Holanda, que tem algum tipo de
contrato ou licitação ganha, para que possa ser feita a reforma,
manutenção e, assim, sucessivamente. Já várias vezes eu venho
questionando a questão dos outros estados brasileiros como o Ceará, o
Piauí, porque todos andam naquela estrada de forma digna, numas
estradas que realmente condizem com uma legislação de trânsito
brasileiro. Mas o Estado do Maranhão é adverso. Fico muito triste
pela incompetência, incoerência, falta de capacidade de algumas pessoas,
autoridades, que estão à frente desse órgão. Porque eu não acredito que
o DNIT, o Ministério do Transporte, Deputado César Pires, no Brasil
trate de forma indiferente o Estado do Maranhão. Porque outros estados
da nossa federação, como eu já citei aqui o Piauí, o Ceará, com estradas
dignas, e o Estado do Maranhão dentro do seu portal de entrada da sua
capital vem sofrendo aí. A população também sofrendo. Agora mesmo,
viajando à noite, contei mais de 27 carros parados nos acostamentos,
com rodas quebradas, empenadas, pneus estourados. E ali as pessoas
sujeitas a serem assaltadas. E, novamente, eu venho aqui, como eu
tenho vindo desde o primeiro dia dessa nova legislatura, na Assembleia
Legislativa, tratar dessas estradas maranhenses. Esperando um retorno,
esperando uma reposta, esperando uma ação concreta do DNIT ou
dessas empresas que possa solucionar a problemática dessas estradas.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deputado um
aparte. A situação é caótica no Estado e Federal. O engenheiro do
DNIT esteve aí comigo me apresentando as planilhas do que vai ser
feito no próximo ano, agora em 2019, no Maranhão. E eu tratei com
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ele. Ele veio, inclusive fruto de uma reunião que eu tive e que eu disse
que o DNIT tinha sido pouco preparado, porque sabia que foi utilizado
muito mais recurso tecnológico naquela duplicação do que no
reaproveitamento da estrada antiga da qual nós trafegamos a vida toda.
Mas se somarmos algumas outras situações, para o senhor ver,
Deputado, você vê agora essa que eu terminei de falar aqui, a emoção
que eu senti ontem, mas de desespero, com medo de levar ao sacrifício
minha família, que estava junto comigo visitando os municípios,
precário. Precário, sem nenhuma sinalização, sem nada, sem ajuda do
Estado ou dos municípios vizinhos dos quais estávamos circulando. A
MA que liga, que eu vi, no tempo fazendo política lá, Água Doce/
Araioses, depois que terminou as eleições, tiraram todo o maquinário.
Está lá, passei lá também agora para ver. Nada foi feito em relação a
isso. Então o Maranhão parece que está condenado. Condenado a ser
escravo da desobediência e da incompetência em todos os níveis,
estadual e federal, em relação às nossas estradas. Se fizéssemos talvez
aqui uma audiência pública para tratarmos sobre isso com os prefeitos,
que também não adianta muito, porque não há uma ação. Houve uma
ação política daqueles “metrozinhos” do Mais Asfalto, mas na verdade
a coisa consistente a gente não assistiu. Então, concordo com V. Ex.ª
em número, gênero e grau em relação a essa situação. Mas que a gente
não isole, não vire as costas também, Deputado. Eu sei que o senhor
não é disso, porque V. Ex.ª trafega em uma região muito bem ali de
Pedreiras. Então quero dizer para V. Ex.ª que eu comungo do seu
pensamento, das suas ponderações, das suas reclamações, sem perder
de vista, evidentemente, que as rodovias estaduais também estão
precárias, precaríssimas. Caí em buraco naquela que vai ligar na BR,
sai de Barreirinhas, ligando na BR logo em seguida, precária também.
Então se a gente for parar aqui, vamos ver que o Maranhão está
condenado a ser escravo da ignorância e do descaso.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado
César Pires, eu agradeço pelo seu aparte. Mas também quero aqui
colocar algumas situações dentro da região do Médio Mearim, que lá
eu posso agradecer ao Governador, ao Secretário Clayton Noleto. Até
porque a MA-122, que liga Independência ao município de Pedreira.
E, posteriormente, de Pedreiras ao Lago da Pedra, ela já foi no tocante
de Independência a Pedreiras feito o serviço de tapa-buracos. Abriu
agora uma erosão na cabeceira de uma ponte, onde já estive com um
empresário, ou seja, da empresa, Eduardo, que já se prontificou de
fazer essa manutenção como também a recuperação da estrada de Cariri
a Esperantinópolis, passando por Poção de Pedras. Também já foi
feito o tapa-buraco, como também já está lá a empresa trabalhando no
tocante de Pedreiras a Joselândia. Tivemos informação também, depois
da nossa visita, onde eu quero agradecer ao Governador e ao Secretário
Clayton Noleto, na cidade de Cedral, onde também já está sendo
concluído o tapa-buraco da BR até a cidade de Cedral. E acredito,
Deputado, que, posteriormente, dentro do plano de trabalho do nosso
Governador e do nosso Secretário, como não pode se fazer tudo ao
mesmo tempo, irá também chegar a contemplar todas essas cidades,
que eu acredito no trabalho do Governador Flávio Dino. Deputado
Felipe dos Pneus.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS (aparte) –
Bom, Deputado, como Presidente da Comissão de Obras, eu tenho
recebido várias imagens, vários vídeos a respeito das nossas estradas
aqui no Maranhão. Estive presente no Ministério de Infraestrutura,
em Brasília. Ano passado, o Maranhão recebia cerca de R$ 300 milhões
como recuperação das estradas. Hoje, o Maranhão só recebe R$ 141,6
milhões. Isso para o nosso Estado é pouco, pouco demais. Estive
também o Superintendente do DNIT, o Senhor Gerard Fernandes,
falando sobre as situações das nossas estradas. Ele já disse que, após
as chuvas, já iniciará um grande tapa-buraco, nessas BRs. E eu fiz um
pedido para ele de emergência, questão da BR-230. Ele até me deu um
prazo de 15 dias para iniciar. Foi um pedido até dos vereadores e como
Presidente da Comissão de Obras.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado
Felipe, só fale o trecho da BR-230. Até porque para os nossos
telespectadores ter consciência.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS – A BR-230
é de São Raimundo das Mangabeiras até Balsas. E como Presidente da
Comissão de Obras, sempre estou buscando ter esse vínculo tanto
com o governo estadual como o governo federal. Estive também com o
nosso Secretário Clayton Noleto, da SINFRA. E nisso, esta semana já
estamos indo com a equipe do DNIT, com os engenheiros junto também
com a equipe da SINFRA, para gente olhar essa estrada que liga São
Luís a Santa Inês, inclusive tem um trecho que liga Santa Inês a Bom
Jardim, que está um caos. A própria população foi tapar os buracos. Já
foram vistos vários acidentes. E tem me chamado muito a atenção.
Então, a nossa frente, da nossa Comissão, está buscando sempre
informações ter esse vínculo tanto com o estadual como o federal para
gente buscar recurso e também dar uma certa resposta para os nossos
eleitores.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Pois não,
Senhor Presidente, só mais alguns minutos para concluir que o tema é
muito importante. Deputado Felipe dos Pneus, parabéns pelo seu
trabalho, parabéns pela sua dedicação, pela sua forma como vem
tratando o Parlamento, de forma responsável, sempre atuante. Mas eu
também quero aqui ressalvar, que, no ano passado, foram trezentos e
poucos milhões. E agora está sendo cento e poucos milhões. É isso?
Agora, imagine 4 anos de trezentos e poucos milhões de reais. Nós
vamos falar de um bi e alguma coisa, mais de um bilhão e duzentos
milhões. E aí eu lhe pergunto, Deputado, onde é que foi feito, colocado
esse asfalto no Maranhão? Se V.Exa. me responder, como eu quero lhe
pedir como presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos
desta Casa que convoque o Senhor Gerardo porque, se ele investiu no
Maranhão, eu quero saber e quero ver a posição dele que não investiu
na entrada da nossa capital. Todas as estradas do Maranhão são
importantes, agora me fala qual é a mais importante que a BR-135 por
onde passam 17 mil carros por dia. Então, são essas coisas, Deputado
Ariston, que eu não entendo, que eu não aceito. Quer dizer onde é que
estão esses recursos de tapa-buracos como o Deputado Felipe colocou?
Hoje não cabe mais nenhum tapa-buracos da estrada, do trecho que
liga Alto Alegre a Miranda do Norte. Ali tem que trocar a modalidade
de crema para que seja feita uma nova recapeação. Deputado Felipe
dos Pneus, V.Ex.ª, que roda de Bacabal a Santa Inês, esse asfalto foi
trocado ano passado. V.Ex.ª já viu como está a estrada lá? Está parecendo
uma peneira, cheia de buraco, ou seja, eu não acredito que uma empresa
seja responsável por comer o dinheiro do povo e colocar um asfalto
sonrisal daquela forma. Você anda bem aqui de Peritoró para Timon,
meus amigos, o asfalto lá já é antigo. Quando eu comecei aqui na
Assembleia Legislativa, aquele asfalto já existia, mas hoje parece que
está da mesma forma, Deputado Ariston, carreta passa do mesmo
jeito, mas às vezes nós temos que ver o que está sendo feito, a
responsabilidade da empresa. Está lá, não é conversa. Nós estamos
tratando de estrada que não mexe com situação e oposição, não. Todo
mundo aqui está passando nas estradas e está vendo, sofrendo. Nós
estamos aqui para ser a voz do povo. Então é inadmissível. Eu não vou
parar de falar aqui se o papel do parlamento é falar, fiscalizar, criar leis.
Não se preocupe, não, que o Deputado Vinicius Louro tem mais quatro
anos para cobrar asfalto, falar, Deputado Rigo Teles, a incompetência
do DNIT no Estado do Maranhão. Agora aqui o nosso Presidente da
Comissão de Obras colocou dados onde recebia 300 e poucos milhões
por anos, o DNIT recebia para a manutenção e construção de estradas.
Calculando os quatro anos, dá um bilhão e duzentos. Eu estou
procurando, eu quero aqui, Deputado Felipe do Pneus, você como
Presidente, e pode botar lá como se fosse autoria do requerimento que
eu já vou pedir para a minha assessoria fazer, requisitando o Presidente
do DNIT.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Deputado
Vinícius, um aparte.
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O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Eu vou lhe
conceder o aparte, Deputado Fernando Pessoa, e agradecer pela
tolerância do nosso Presidente, que ele entende também, que é um
problema muito sério.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (aparte) –
Deputado Vinícius, só para registrar também, as estradas, não só a BR
135, que é a mais importante, nós todos temos conhecimento, inclusive
passamos lá agora um dia desse à noite, eu junto com V.Ex.ª, e lá
tinham mais de 15 carros parados naquela BR à noite, justamente por
isso, porque estoura pneu e há toda essa problemática, mas também,
Deputado Vinicius, temos algumas MAs que estão em situações
difíceis. Tem mesmo aqui um requerimento meu para ser apreciado
aqui nesta Casa, que é sobre a MA que liga o município de Arame. Ali
tem 18 quilômetros que passam pela área indígena. Passei lá na semana
passada, mas, meu irmão, lá não tem como carro passar, perdi lá, além
de ter perdido o pneu, e era durante o dia, perdi o pneu e perdi o kit de
freio do meu carro porque usa muito o freio e não tem carro que
aguenta a situação que está aquela MA. São 18 quilômetros de um
buraco só, começa um buraco e termina no final.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Muito
obrigado, Deputado Fernando, pelo seu aparte, pela forma que também
está tratando a população por meio do Parlamento. Foi como eu falei
para o Deputado César Pires, nós estivemos lá na SINFRA,
conversamos com o adjunto, João de Luna, conversamos com o
Secretário Clayton Noleto, tratando das MA. E o Estado nunca parou
de fazer as operações. O que o Secretário nos passou é que, como
nesse período e mesmo até de recursos, o Estado não pode fazer tudo
ao mesmo tempo, mas que será feita toda a massa viária das nossas
estradas. Até na reunião lá de Esperantinópolis V. Ex.ª esteve presente
e ele falou, como também as responsabilidades dos asfaltos das cidades,
que o Estado ainda continua o caso de Pedreiras. Ainda, por meio de
um pedido nosso o Mais Asfalto está acontecendo na cidade de Pedreiras.
Como foi colocado aqui, não é obra eleitoreira, mas na nossa regional
de Pedreiras ele já concluiu a 122 que liga Independência a Pedreiras.
Está fazendo Pedreiras a Joselândia. No Município de Cedral, próximo
a Pinheiro, já está sendo concluído. E eu acredito que isso aí vai ser
feito em todo o Estado do Maranhão, porque o Governador sempre
fez e vai continuar. Mas é muito importante a sua preocupação, que às
vezes também possa acelerar que esse asfalto chegue, mas perto lá da
sua reivindicação, por meio de um pedido seu. E é pertinente e eu lhe
parabenizo. Então, só para concluir, Senhor Presidente, nós temos aí a
316, 135, outras Brs que ligam Peritoró a Barra do Corda, Peritoró até
o próprio Baú, que nós temos que chamar atenção do DNIT. Nós
temos estados aí no Brasil, que ele traga também esse relatório,
Deputados, onde as empresas estão trabalhando mesmo no período de
inverno em outros estados, Deputado Ariston, porque estão trabalhando.
Quando se tem uma empresa que tem responsabilidade, a empresa faz.
E são várias empresas e vários trechos. Mas a empresa que está
trabalhando de Peritoró a Timon, ano passado ela estava trabalhando
debaixo de chuva, nunca parou de trabalhar. E aqui esse trecho que
tanto é usado pelos turistas, pessoas lá do interior do Maranhão vindo
para capital e agora está aí passando por essa situação. Eu fui na cidade
de Bacabal agora há pouco tempo. Peguei uma estrada, Deputado
Wendel, de Bacabal a Santa Inês, que ela foi feita completamente ano
passado. Parece que a estrada tem cem anos que não foi reformada, de
tanta buraqueira. E isso aí mostra a incapacidade ou, então, a empresa
comeu o dinheiro e não colocou produtos de qualidade para que fizesse
uma obra de qualidade para população. Muito obrigado, Senhor
Presidente. Como sempre preocupado com os assuntos importantes
que afligem nossa população, nos deu aí todo esse tempo para a gente
terminar e concluir nosso pronunciamento. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bloco Parlamentar de Oposição.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

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

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

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Pará Figueiredo.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Adriano.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adriano, Andreia Martins Rezende, Antônio
Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor
Yglésio, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte
Júnior, Edivaldo Holanda, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Hélio
Soares, Mical Damasceno, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo
Neto, Rildo Amaral, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell
Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Doutora Cleide Coutinho, Edson
Araújo, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Neto Evangelista, Othelino
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo
Teles, Roberto Costa 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.
Em seguida, concedeu a palavra aos Deputados Carlinhos Florêncio e
Hélio Soares. Não havendo mais oradores inscritos no tempo regimental
destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem
do Dia e submeteu à deliberação do Plenário que aprovou os
Requerimentos n°s: 142 e 144/2019, de autoria dos Deputados Zé
Inácio Lula e Felipe dos Pneus, solicitando que seja registrado nos
Anais da Casa e encaminhado votos de congratulações à população do
Município de Santa Luzia, pela passagem do seu aniversário, no mês
de março. Sujeito à deliberação da Mesa, foram deferidos os
Requerimentos n°s: 141/2019, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula,
solicitando que seja registrada nos Anais da Casa e encaminhada
mensagem de pesar aos familiares, do Senhor Pedro Marinho, pelo seu
falecimento ocorrido no dia 23 de março; 143/2019, de autoria do
deputado Zé Inácio Lula, solicitando ao Prefeito Municipal de São
José de Ribamar e à Secretária Municipal de Educação, informações
sobre o caso da diretora da Escola Professora Augusta Maria Costa
Melo, naquele município, que impediu a matrícula de uma criança por
conta do seu corte de cabelo. Os Requerimentos nºs: 145 e 151/2019,
de autoria do Deputado Felipe dos Pneus foram transferidos devido a
ausência do autor. Na forma regimental foram incluídos na Ordem do
Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nº 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, pela passagem dos
seus 42 anos de fundação; 148/2019, de autoria do Deputado Dr.
Yglésio, solicitando que seja retirado de pauta o Projeto de Lei Ordinária
nº 17/2019, de sua autoria; 149/2019, de autoria do Deputado Rafael
Leitoa, solicitando o desarquivado do Projeto de Lei Ordinária nº 274/
2017, de sua autoria; 152/2019, de autoria da Deputada Andréia Martins
Rezende, solicitando que seja justificada sua ausência das sessões
plenárias realizadas nos dias 04,11,18 e 25 do mês de março, por
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motivo de tratamento médico, conforme atestado. No tempo dos
Partidos e Blocos, ouviu-se o Deputado Wellington do Curso, falando
pela Liderança do PSDB. No Expediente Final, se pronunciaram os
Deputados Doutor Yglésio e Welington do Curso. 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, 1º de abril de 2019.

Ata da Vigésima Terceira Sessão Ordinária da Primeira
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia vinte e cinco
de março de dois mil e dezenove.

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

Coutinho.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston,  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, Rafael Leitoa, Ricardo
Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Vinícius Louro, Wellington do Curso,
Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Arnaldo Melo,
Carlinhos Florêncio, Edson Araújo, Fábio Macedo, Pastor Cavalcante,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Roberto Costa e Zé Gentil. O
Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a
proteção de Deus. Em seguida, ouviu-se a leitura do texto bíblico, do
Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente: Projetos
de Leis nºs: 130/19,  de autoria do Deputado Arnaldo Melo, que institui
a Semana Estadual de Incentivo a Doação de Órgãos e Tecidos no
Estado do Maranhão; 131/19, do mesmo Deputado, que torna
obrigatória a realização do teste do reflexo vermelho em todos os
hospitais e maternidades para crianças recém-nascidas no Estado do
Maranhão; 132/19, ainda do Deputado Arnaldo Melo, que classifica
Colinas,  como Municipio de Interesse Turístico; 133/19, de autoria
da Deputada Doutora Helena Duailibe, que dispõe sobre a criação de
memorial em homenagem aos policiais e bombeiros militares mortos
em razão do serviço, no Estado do Maranhão; 134/19, também da
Deputada Doutora Helena Duailibe, dispondo 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 e 135/
19, de autoria do Deputado Adriano, que declara de utilidade pública a
Companhia Folclórica e Cultural Raízes da Ilha; Moção nº 005/19, da
Deputada Doutora Thaiza Hortegal, nos seguintes termos: “A
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão manifesta seu pesar
aos familiares, aos pinheirenses e a população da Baixada Maranhense,
diante da morte do Professor Algenir Santos Ferreira, perda esta que
tomou de comoção a Região pelo legado que Algenir Ferreira deixou
como educador e político atuante. Aos seus familiares e amigos, nossas
sinceras condolências”. Requerimentos nºs: 134/19, do Deputado César
Pires, convocado o Presidente do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Maranhão (IPREV), Senhor Joel Fernando
Benin, para prestar esclarecimentos no que diz respeito à situação
previdenciária do Estado do Maranhão, em especial sobre a alienação
de bens e outros meios de arrecadação de recursos para o Fundo
Estadual de Pensões e Aposentadorias (FEPA); 135/19, do Deputado
Hélio Soares, solicitando a criação de uma Comissão Especial, composta
por 07 (sete) Deputados, para acompanhar no Congresso Nacional a
construção de um novo Pacto Federativo; 136/19, da Deputada Doutora
Thaiza Hortegal, solicitando que seja justificada sua ausência na Sessão
Plenária realizada no dia 21 de março de 2019, conforme atestado
médico e 137/19, do Deputado  Hélio Soares, solicitando que seja

submetido à deliberação do Plenário o Parecer nº 031/2019, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, referente ao Projeto de Resolução
Legislativa nº 005/2019, de sua autoria; Indicações nºs: 392/19, do
Deputado Zé Inácio, ao Presidente do Supremo Tribunal Federal,
Senhor Dias Toffoli e ao Ministro Relator, Senhor Luiz Fux, solicitando
que seja retirado de tramitação a Medida Provisória n° 873/2019, do
Governo Bolsonaro, sob alegação da sua inconstitucionalidade;
Indicações nºs: 394/19, do Deputado Doutor Yglésio, ao Governador
do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado
do Esporte e Lazer, Deputado Rogério Cafeteira, solicitando a
construção de Ginásio Poliesportivo no Município de Viana; 395/19,
do referido Deputado, ao Governador do Estado do Maranhão, e ao
Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Deputado Márcio
Honaiser, solicitando a instalação de poço artesiano no Povoado São
João, no Município de Bacurituba; 396/19, ainda do Deputado Doutor
Yglésio, ao Prefeito Municipal de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda
e ao Secretário Municipal de Saúde, Senhor Lula Fylho, solicitando a
criação de Posto de Saúde no Bairro Alto da Esperança, como também,
a reforma na Unidade Mista Itaqui-Bacanga; 397/19, do referido autor,
também ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino e ao Secretário
de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando a
pavimentação asfáltica das estradas vicinais que ligam o Município de
Bacurituba aos Povoados Tucum e Ilha do Carmo; 398/19, do mesmo
Deputado, ao Prefeito de São Luís e ao Secretário de Estado de Obras
e Serviços Públicos de São Luís, solicitando o recapeamento de várias
Avenidas do Bairro Fumacê, próximo à Feira do Anjo da Guarda/
Taguatur; 399/19, do mesmo autor, ainda ao Governador do Estado e
ao Secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando a pavimentação
asfáltica da estrada que liga o Município de Bacurituba a Cajapió; 400/
19, também do Deputado Doutor Yglésio, ao Governador do Maranhão
e ao Secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando a construção de
pontes de estrutura de concreto armado, em substituição às pontes de
madeira que se encontram em situação precária, localizadas na estrada
que liga o Município de Bacurituba ao Município de São Bento; 401/
19, do Deputado Doutor Yglésio, ao  Governador do Estado e ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando a pavimentação
asfáltica da estrada que liga o Município de Viana, a partir do Povoado
Santeiro, ao Município de Pedro do Rosário; 402/19, do mesmo autor,
ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
solicitando a inclusão no “Programa Mais Asfalto”, os bairros: Sol e
Mar, Divineia e Vila Luizão, especialmente a Avenida Principal da Vila
Luizão e as Avenidas Sol Nascente e Avenida Brasil; 403/19, ainda do
Deputado Doutor Yglésio, ao Governador do Estado, Senhor Flávio
Dino e ao Prefeito do Município de São José de Ribamar,  Senhor
Eudes Sampaio,  solicitando, 01 (um) suporte e 01 (uma) caixa d’água
de 30.000 (trinta mil) litros para melhorar o abastecimento de água que
é fornecido para as centenas de famílias da região do Village Araçagi;
404/19, também do Deputado Doutor Yglésio, ao Prefeito de São Luís
e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos de São Luís, solicitando
recapeamento das Ruas do Encantado, Padre Manoel de Jesus, São
João e Bom Jesus dos Passos no Bairro da Liberdade, nesta cidade;
405/19, ainda do Deputado Doutor Yglésio, ao Governador do Estado
e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, solicitando implantação
de Batalhão da Polícia Militar, no Município de Lago da Pedra; 406/19
do referido Deputado, ao Governador do Estado do Maranhão e ao
Secretário de Estado de Educação, solicitando, 01 (um) ônibus escolar
para o Município Bacuri; 407 e  408/19, ambas da Deputada Daniela
Tema, ao Governador do Estado do Maranhão e o Secretário de Estado
de Desenvolvimento Social, solicitando a implantação de um sistema
simplificado de abastecimento de água (poço artesiano) no Povoado
Mirim do Município de Conceição do Lago Açu, e nos Bairros Bela
Vista, Porto e São José do Município de Luís Domingues; 409/19,
ainda da Deputada Daniella Tema, ao Governador do Estado do
Maranhão, para que determine ao Secretário de Estado da Infraestrutura,
a construção do portal de entrada da Cidade de Tuntum; 410/19, da
mesma autora, ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado da
Educação, solicitando um ônibus escolar para o Município de
Joselândia; 411/19, da Deputada Daniella Tema, ao Governador do
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Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos Lula, que proceda
instalação de um Hemocentro na Cidade de Presidente Dutra; 412/19,
do Deputado Adriano, à Empresa OI MÓVEL S.A, para que efetue a
instalação de TORRE de telefonia móvel (celular) no Distrito Bananal,
Município de Governador Edison Lobão; 413/19, do Deputado Adriano,
ao Secretário de Estado de Infraestrutura, com cópia ao Prefeito do
Município de Governador Edison Lobão, Senhor Geraldo Evandro
Braga de Sousa, solicitando a construção de um Estádio Municipal
onde hoje funciona o Estádio Bandeirão; 417/19, do Deputado Doutor
Leonardo Sá, ao Governador do Estado, bem como ao, Secretário de
Estado de Segurança Pública, solicitando a instalação de um Instituto
Médico Legal, bem como de um Instituto de Criminalística, na Cidade
de Pinheiro; 418/19, do referido Deputado, ao Secretário de Estado da
Educação, solicitando a criação do Núcleo de Apoio a Crianças,
Adolescentes e Jovens Vítimas de Bullying, racismo, gênero, religião e
agressões físicas, nas escolas da rede pública do Estado do Maranhão;
419, 420, 421, 422 e 423/19, todas do Deputado Vinícius Louro, ao
Secretário de Estado do Desenvolvimento Social, Deputado Márcio
Honaiser, ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, Senhor Célio
Roberto Pinto de Araújo,  e ao Coordenador Estadual de Proteção e
Defesa Civil, Senhor Izac Matos e ao Secretário Chefe da Casa Civil,
Deputado Marcelo Tavares, solicitando-lhes em caráter de urgência
medidas céleres no âmbito das atribuições dessas instituições, que
visem  a prevenção de acidentes ao que se refere a preocupante situação
decorrente do aumento substancial do volume pluviométrico que ameaça
de cheia o Rio Mearim, nas Cidades de Pedreiras e Trizidela do Vale;
425 e 426/19, ambas do Deputado Edson Araújo, ao Governador do
Estado do Maranhão, solicitando  providências junto ao Secretário de
Estado de Infraestrutura, no sentido de viabilizar a recuperação asfáltica
da MA 101, trechos que interligam  o Município de Cândido Mendes,
Godofredo Viana, Luís Domingues e Carutapera, bem como da rodovia
MA – 206, que interliga Carutapera, Amapá do Maranhão ao povoado
Quatro Bocas, única via de acesso à BR 316, como também, a
construção de 15 km da estrada vicinal na Aldeia Leite e Aldeia Felipe
Bone – Terra Indígena Lagoa Comprida, situada do Município de
Jenipapo do Vieiras; 427/19, do Deputado Glalbert Cutrim, ao
Governador do Estado do Maranhão e ao Secretário de Estado de
Educação, solicitando a uma reforma da quadra poliesportiva da escola
Centro de Ensino Ana Isabel Tavares, localizada na Cidade de Dom
Pedro; 428/19, da Deputada Doutora Thaiza Hortegal, ao Secretário
de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela, para que
viabilize o apoio técnico e investigativo para a Delegacia Regional de
Pinheiro, sob o comando do Delegado Oséias, com a finalidade de
elucidar o assassinato do Professor Algenir Santos Ferreira, Ex-
Secretário de Cultura e Turismo de Pinheiro, encontrado morto dia 19
de março na zona rural de Presidente Sarney, com fortes indícios de
crime de ódio. Não havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente
encaminhou à publicação o Expediente lido pelo Primeiro Secretário,
após deferir as Indicações ora mencionadas e concedeu a palavra ao
Deputado Ciro Neto que lembrou a tragédia ocorrida há 23 anos quando,
no dia 25 de março de 1996, um acidente aéreo provocou as mortes dos
Deputados estaduais Jean Carvalho, Valdir Filho, João Silva e do piloto
da aeronave, Senhor Antônio Varques. Os Deputados Wellington do
Curso e Adriano teceram duras críticas a Prefeitura de São Luís e ao
Governo do Estado, responsabilizando-os pelos transtornos causados
à população nos últimos dias devido as intensas chuvas por toda a
Ilha, ocasionando ruas e avenidas intrafegáveis e residências alagadas.
Por fim, o Deputado Duarte Júnior informou que protocolou um
requerimento, solicitando votação em regime de urgência para o Projeto
de Lei que dispõe sobre o Programa Habitar Centro. Não havendo mais
oradores inscritos no tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, o Projeto de Lei nº
051/2019, de autoria do Poder Executivo, (Mensagem nº 005/2019),
que institui o “Programa Estadual Habitar no Centro” e suspendeu a
sessão para que as Comissões de Justiça; de Orçamento e Comissão de
Obras e Serviços Públicos se manifestassem sobre o mesmo. Reabertos

os trabalhos, o Presidente da CCJC informou que as Comissões
aprovaram o Projeto, rejeitando a Emenda nº 001/19, de autoria do
Deputado Adriano e acolhendo a Emenda nº 002/19, de autoria do
Deputado Doutor Yglésio. Dessa forma o Presidente submeteu ao
Plenário a votação em destaque para a Emenda nº 001/19, que foi
discutida pelo autor, que também a encaminhou a votação no sentido
de sua aprovação, enquanto o Deputado Rafael Leitoa, o fez no sentido
contrário. Submetida a apreciação do Plenário esta Emenda foi rejeitada
e o Projeto foi aprovado, com a Emenda nº 002/19, de autoria do
Deputado Doutor Yglésio. Em seguida o referido Projeto de Lei foi
aprovado em redação final o encaminhado à sanção Governamental.
Na sequência, foram submetidos à deliberação do Plenário e aprovados
os requerimento nº 107/2019, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, solicitando que seja enviada mensagem de congratulação a toda
equipe do programa “Na Hora”, da Emissora de Rádio 92.3 FM, pelos
serviços prestados a sociedade maranhense; 110/2019, de autoria do
Deputado Felipe dos Pneus, solicitando que seja enviada mensagem de
congratulação pelo 52º (quinquagésimo segundo) aniversário de
emancipação política do Município de Santa Inês, na pessoa do Prefeito
e do Presidente da Câmara Municipal e 133/2019, de autoria do
Deputado Othelino Neto, solicitando regime de urgência para o Projeto
de Lei nº 097/2019, de sua autoria. Conforme acordo de lideranças, foi
apreciado na presente Ordem do Dia, o Projeto de Lei nº 097/19, que
dispõe sobre a instituição do “Mês Abril Marrom – Mês Estadual de
Combate à Cegueira”, com parecer verbal favorável da CCJC. Sujeitos
à deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 128/
2019, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula, solicitando aos
Ministérios das Relações Exteriores e da Ciência e Tecnologia, Inovações
e Comunicações, 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 131/2019, de autoria do Deputado
Duarte Júnior, à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes,
solicitando informações sobre a existência de Projetos para a instalação
de passarelas de pedestres em São Luís, bem como, de orientação e
educação para o trânsito e 132/2019, de mesma autoria, solicitando
que seja submetido ao Plenário o Parecer nº 040/2019, contrário ao
Projeto de Lei nº 23/2019, de sua autoria. Foram indeferidos os
Requerimentos nºs: 072/2019, de autoria do Deputado Adriano,
solicitando informações ao Presidente do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Maranhão, Senhor Joel Fernando Benin, acerca
do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria – FEPA; 129/2019,
também de autoria do Deputado Adriano, solicitando ao Secretário de
Estado da Fazenda, Senhor Marcellus Ribeiro Alves, informações
detalhadas referentes a Lei nº 10.956/2018, tendo em vista a elevação
da alíquota de ICMS sobre produtos e serviços, e o real impacto nos
preços dos itens relacionados na Lei; 130/2019, ainda de autoria do
Deputado Adriano, solicitando aos Secretários de Estado da Casa Civil
e de Comunicação Social e Assuntos Políticos, informações detalhadas
a respeito da estrutura de pessoal que a gestão estadual dispõe
atualmente. O autor recorreu da decisão da Mesa e os Requerimentos
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária.  Na
forma regimental também foram incluídos na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária o Projeto de Lei n° 49/2019, de autoria da Deputada
Ana do Gás e os Requerimentos nºs: 134/2019, de autoria do Deputado
César Pires; 135/2019, de autoria do Deputado Hélio Soares e 136/
2019, de autoria da Deputada Doutora Thaiza Hortegal. No primeiro
horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo
dos Partidos e Blocos, ouviu-se os Deputados Rafael Leitoa e Duarte
Júnior, falando pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. O
Deputado Rafael Leitoa que parabenizou a Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão pela aprovação do Projeto de Lei que institui o
Programa Habitar Centro e o Deputado Duarte Júnior discorreu sobre
o programa “Deputado em sua Casa”. Programa criado e iniciado por
ele, que tem como objetivo visitar as residências, as casas dos eleitores
e dos cidadãos maranhenses, independentemente da localização a qual
eles estejam. 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
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lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 25 de março de
2019. Deputado Glalbert Cutrim - Presidente, em exercício. Deputado
César Pires - Primeiro Secretário, em exercício. Deputada Doutora
Cleide Coutinho - Segunda Secretária.

LEI Nº 10.999  DE 1º DE ABRIL DE 2019.

Dispõe sobre o plano de assistência médico-social
para os servidores do quadro de apoio técnico
administrativo do Ministério Público do Estado
do Maranhão, alterando a Lei nº 8.077/2004 e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da
Constituição do Estado do Maranhão, PROMULGA a    seguinte
Lei:

Art. 1º – Fica criado o plano de assistência médico-social,
destinado aos cargos de carreira e aos cargos comissionados do
Ministério Público Estadual, de natureza indenizatória e em valores a
serem fixados por Ato Regulamentar do Procurador-Geral de Justiça.

Art. 2º – Fica acrescentado o inciso IV ao artigo 15, da Lei
8.077/ 2004, com a seguinte redação:

Art. 15 - Além do vencimento poderão ser pagas ao servidor
as seguintes  vantagens:
…..
IV- plano de assistência médico-social, destinado aos
servidores do quadro de apoio técnico-administrativo do
Ministério Público do Estado do Maranhão, em valores
fixados por Ato Regulamentar do Procurador-Geral de
Justiça.

Art. 3º- As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão
por conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério
Público do Estado do Maranhão, com eventuais suplementações,
legalmente previstas.

Art. 4º- A implementação do disposto nesta Lei observará o
previsto no art. 169 da Constituição Federal e as normas pertinentes
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 5º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2019.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR
PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA  LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKM AN”, em 1º de abril de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1448/2019-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 955,
de 27 de dezembro de 2018, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos
autos, RATIFICO a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25,
inciso II c/c art.13, inciso VI da Lei nº 8.666/93, autorizo a contratação
direta e emissão da Nota de Empenho com a Sra. Ana Luiza Nazareno
Ferreira, para ministrar o curso “Redação Oficial”, a ser realizado
na Assembleia Legislativa, no período de 08 a 17 de abril do corrente

ano, no valor total de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais),
visando proporcionar o aperfeiçoamento na qualidade das técnicas e
procedimentos em busca de maiores e melhores resultados dos
profissionais na execução dos serviços prestados neste Poder.
Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05
(cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe o
art.26, caput da Lei nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E
CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS-
MA,  01 DE ABRIL DE 2019.  Deputado Othelino Nova Alves Neto.
Presidente ALEMA
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